Districte de Gràcia

ACTA DEL PLENARI Núm. 7
CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA
7 de juliol de 2020

Presidida per l’Im. Sr. Ferran Mascarell i Canalda, president del Consell Municipal del
Districte, i en presència de l’Im. Sr. Eloi Badia Casas, regidor del Districte, se celebra
simultàniament a la Sala d’Actes de la seu del Districte de Gràcia i per
videoconferència la sessió ordinària no presencial del Consell Plenari del Districte de
Gràcia, corresponent a la data indicada a dalt indicada.
Hi són presents els consellers i les conselleres:
Grup municipal de Barcelona en Comú:
Sra. Judith Calabria Cortecans
Sra. Àngels Tomás Gonzalo
Sr. Jordi Farriol Fonoll
Sr. Yusef Quadura Izquierdo
Sra. Cristina Carrera Viñoles
Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya:
Sra. Núria Pi Martínez
Sra. Olga Hiraldo Martí
Sr. Guillem Roma Batlle
Sr. Miquel Colomé Ferrer
Sr. Marc Bosch Matas
Grup municipal de Junts per Catalunya:
Sra. Sílvia Manzano Quintana
Sra. Sílvia Mayor Gutiérrez
Sr. Xavier Farrés Torrecabota
Grup municipal del Partit Socialista de Catalunya:
Sr. Alberto Lacasta Huelin
Sra. Mercè Saltor Guinjoan
Grup municipal de Ciutadans:
Sr. Jordi Bea Costa
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Grup municipal de Barcelona pel Canvi:
Sr. Jordi Daura Molins
També assisteix el senyor Max Zañartu, regidor adscrit del Grup municipal d’ERC.
Inici de la sessió a les 18.36 hores

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
El senyor regidor del districte saluda els assistents i procedeix a iniciar el primer
plenari postpandèmia semipresencial del dia 7 de juliol de l’any 2020. Comença
disculpant el senyor president, que ha hagut d’atendre una reunió al Parlament i diu
que, si li és possible, s’incorporarà més tard al plenari, i explica que serà ell mateix qui
presideixi la sessió. Comenta que hi haurà participants en línia i a la sala i
intervencions del públic, algunes de les quals es faran a través de lectura, tal com s’ha
demanat.
Precisa que, a cada punt, per a cada intervenció es donaran dos minuts de temps per
expressar posicions, després cediran el torn als veïns durant dos minuts més i a
continuació seguiran en l’ordre dels grups ordinari.
Feta la salutació, dona pas als assumptes de l’ordre del dia del plenari.
A. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
Es dona per llegida i s'aprova.

B. PART INFORMATIVA
B.1 Despatx d’ofici
B.2 Informes
B.2.1 Informe del regidor

Intervé el Sr. Badia (regidor). El senyor Badia comença recordant dades relatives a
la ciutat de Barcelona pel que fa als casos de COVID. L’acumulació de casos a la
2 / 49

Districte de Gràcia

ciutat se situa en 18.583 casos confirmats, i al Districte de Gràcia se situa en 1.110.
Distribuïts per barris, n’hi ha 453 a la Vila de Gràcia, 300 al Camp d’en Grassot, 191 a
la Salut, 38 al Coll i 128 a Vallcarca, dades que signifiquen un 5’91% del percentatge
total de la ciutat. Diu que no són males dades de salut, però que són preocupants
perquè es tracta d’un volum important de diagnòstics confirmats.
Comenta que des del darrer plenari, encara en estat d’alarma, la propagació del virus
ha disminuït molt, i indica que ara el que més preocupa són els rebrots que hi pugui
haver. Aclareix que ara s’estan fent proves d’una manera molt més massiva, cosa que
permetrà detectar molts més casos.
Informa que el 80% dels equipaments ja estan oberts i es va recuperant la normalitat.
En concret, a Gràcia tots funcionen amb cita prèvia, un canvi que ha arribat per
quedar-se.
Pel que fa a l’evolució del trànsit, explica que s’ha recuperat pràcticament el 80% de la
mobilitat privada, però que hi ha un retard en aquest sentit en relació amb el transport
públic, cosa que fa que fa que els nivells de contaminació de l’aire estiguin augmentant
al ritme del vehicle privat. Això els preocupa, perquè són conscients que la
contaminació de l’aire és un dels agreujants de la pandèmia, i afegeix que moltes
mesures que s’han pres des de l’Ajuntament han tingut a veure amb la pacificació del
trànsit a la ciutat, tal com es veurà en el pròxim informe que es presentarà al plenari,
“Una nova mobilitat sostenible en l’espai públic al Districte de Gràcia”.
En aquest sentit, destaca tres idees, i diu que després en podran parlar amb més
calma. En primer lloc, es va desenvolupar la idea dels entorns segurs en un lloc de
trama antiga com Gràcia, on hi ha voreres molt petites, i afegeix que els caps de
setmana han pogut obrir grans vies —Pi i Margall, Gran de Gràcia, etc. Afegeix que
volen anar consolidant aquesta iniciativa, ja prevista abans de l’arribada del COVID i
que la pandèmia ha fet que tingués encara més sentit.
Indica que hi haurà sis nous carrers amb prioritat per als vianants, i que a partir de
l’octubre Gran de Gràcia ampliarà l’horari amb un cap de setmana complet de
pacificació al mes, i afegeix que al passeig de Sant Joan i a Pi i Margall es tallarà la
circulació de vehicles tots els caps de setmana. Diu que caldrà veure de quin
pressupost es disposa per gaudir de guanys en l’espai públic.
Un projecte que s’ha vist estroncat per la pandèmia ha estat el Pla d’actuació de
districte, que marca que full de ruta del mandat, atès que moltes sessions presencials
s’han hagut d’ajornar fins al setembre, amb l’objectiu que les actuacions del PAM i del
PAD puguin ser aprovades a l’octubre. En aquest sentit, anima els veïns a participar-hi
tant en línia com en les sessions presencials.
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Un altre projecte recent amb fort impacte al districte, sobretot al barri de la Salut, ha
estat la reobertura del Parc Güell. Informa que el que es van plantejar va ser intentar
estudiar el parc després de l’experiència d’haver-lo tingut sense massificació turística
per intentar veure’l d’una manera semblant. Admet que el turisme tornarà i que el parc
continuarà sent un atractiu molt important per a la ciutat, però considera important
aconseguir-ne la desmassificació.
En aquest sentit, la proposta és baixar fins a la meitat els 9 milions de turistes que fins
ara visitaven el parc anualment, per a la qual cosa necessiten regular-ne l’aforament.
D’altra banda, també volen que l’accés per als veïns sigui gratuït, a través del carnet
Gaudí Més, un carnet que tenen la voluntat que es pugui adquirir sempre que es vulgui
en només 24 hores; mentrestant, es permet que el carnet de biblioteques també
serveixi. També s’han establert horaris d’ús exclusiu per a veïns i s’han reactivat les
activitats socials i culturals adreçades al veïnat. Comenta que només fa una setmana
que el parc funciona amb els primers visitants i hi ha una mitjana de 3.000 persones,
distribuïdes de la manera següent: 1.000 persones ja hi van amb entrada, 1.000
persones més utilitzen l’horari exclusiu i 1.000 persones fan servir els carnets
disponibles. Considera que són bones xifres per a la ciutat i això els fa ser optimistes
de cara al futur.
Explica que aquesta setmana s’estan tancant les dades d’habitatge del 2019. Diu que
el 2019 hi ha hagut 2.767 sol·licitants d’habitatge públic a Gràcia, 1.000 més que fa
cinc anys, cosa que demostra l’augment de la demanda. Igualment, la demanda de
lloguer ha augmentat un 30%, i indica que els darrers mesos les ajudes al lloguer
pràcticament s’han doblat. Aquestes dades són indicadors que darrere de la crisi
sanitària hi haurà una important crisi social a la qual caldrà donar resposta.
Per barris, la major part de la demanda es concentra a la Vila de Gràcia, amb 1.233,
seguida del Camp d’en Grassot, amb 759; 297 a Vallcarca, 287 a la Salut i 191 al Coll.
D’altra banda, s’han resolt 102 expedients en els desnonaments, ja sigui via
ajornaments o amb la provisió d’habitatge alternatiu. També diu que, de les persones
afectades per aquests desnonaments, 1 de cada 3 era menor d’edat, fet que considera
altament preocupant.
Afegeix que la situació ara mateix està aturada a causa de la COVID i que caldrà
seguir-la de ben prop per veure si s’allarguen les mesures d’ajut a l’habitatge i poder
donar garanties, perquè altrament es pot generar una onada de desnonaments arreu
de la ciutat.
Lligat amb les polítiques d’habitatge, destaca el planejament de la Rambla del Prat.
Agraeix que s’hagi pogut tirar endavant aquest MPGM amb els vots favorables, però
també dona les gràcies als grups que es van abstenir per entendre que era una
abstenció de compromís amb el fet que s’havia intentat trobar un equilibri. Es va
aconseguir una desafectació de 91 habitatges, cosa que era una demanda històrica al
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barri, per la no necessitat d’obrir un vial; la construcció de 4 edificis en solars buits, que
permetrà disposar de 65 habitatges públics a la Vila de Gràcia per llogar; el guany
d’espai públic amb l’ampliació de la plaça d’Anna Frank i de l’interior d’illa del carrer de
l’Àngel preservant-ne el seu singular plataner; el fet de posar fi al cul-de-sac del carrer
de l’Àngel, que a més era un dels passatges que tenien identificat com un punt crític
en la percepció de seguretat a la Vila de Gràcia; el manteniment del conjunt
arquitectònic i paisatgístic del carrer d’Astúries, i el manteniment del taller de Juli
Vallmitjana, que esdevindrà un equipament públic per al barri que esperen que serveixi
per mantenir viva aquesta memòria.
En general, opina que és un projecte que intenta coordinar moltes sensibilitats i positiu
per al barri, que intenta obtenir més espai públic, més habitatge, i també mantenir
patrimoni arquitectònic i històric.
Esmenta que tenen tres planejaments més que són importants: l’MPGM de Vallcarca,
el que afecta les casetes d’Encarnació —amb una alzina que ja està protegida i en què
cal veure com s’acabarà de resoldre aquesta parcel·la— i el del Camp d’en Grassot —
on hi havia el projecte d’ubicar habitatge a la Sedeta i que desitgen fer possible per la
manca d’habitatge públic que hi ha.
Finalment, vol destacar les activitats més rellevants d’ençà de l’últim plenari. En primer
lloc, diu que una vintena d’equipaments han esdevingut casals comunitaris, i en aquest
sentit posa en relleu la feina del teixit comunitari i veïnal, que ha donat una resposta
exemplar a la COVID autoorganitzant-se i posant-se a disposició dels equips sanitaris,
del districte i dels veïns. En segon lloc, han començat a adaptar les festes majors, en
una mostra de creativitat i de voluntat de seguir tenint il·lusió per fer activitats encara
que sigui en nous formats. En tercer lloc, destaca el suport al comerç, que afirma que
per al barri és una prioritat: s’ha donat suport a la campanya de l’entorn de l’Abaceria,
s’han fet talls de trànsit a Travessera de Gràcia, etc. En quart lloc, comenta que es va
celebrar el Dia de l’Orgull LGTBI el 28 de juny amb un seguit d’activitats destacades.
Per acabar, vol esmentar la posada en marxa de la piscina de la Creueta del Coll, que
està prevista per al 15 de juliol.
Acabada l’explicació de l’informe, cedeix la paraula als grups.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). El senyor Daura se suma al missatge per a tots els
veïns que han patit conseqüències de la COVID-19 i els desitja una ràpida
recuperació. Com ha dit el regidor, al districte són uns 1.100 casos que preocupen ara,
però també existeix la possibilitat que hi hagi rebrots, i per això demanen al govern que
tingui una estratègia per fer-hi front.
D’altra banda, es mostren satisfets que s’hagin obert el 80% dels equipaments del
districte i que a poc a poc es vagi avançant cap a la nova normalitat. Expressen
preocupació per la qüestió del CO2 i com es pot compaginar el transport públic amb el
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transport privat. Aclareix que és important no estigmatitzar les persones que en la
situació actual fan ús del vehicle privat i que cal fer polítiques que incentivin el
transport públic.
Fan una valoració positiva pel que fa als entorns segurs. Indica que poder passejar pel
carrer Gran de Gràcia amb tranquil·litat i veure viu el comerç de proximitat és un motiu
de felicitació per al govern, tot i que caldrà estar atents a la seva evolució.
També estan contents pel fet que s’hagi reobert el llac de la Creueta del Coll, una
qüestió enquistada des de feia molts estius.
Respecte a la reobertura del Parc Güell, demana més informació per als veïns i
convida a fer alguna campanya informativa més efectiva. Tanmateix, exposa que no
comparteix el fet de passar de 9 milions de turistes a 4,5. Considera que cal fer un
parc per als veïns, lògicament, però també per al turisme, per a la qual cosa creu que
cal pacificar l’entorn del parc i no estigmatitzar el turisme. Per això demana prudència
al govern i que se’n faci una gestió molt ben planificada.
Pel que fa a la nova normalitat, expressa malestar pel fet que cada dia es veuen
comerços que tanquen. Des de fa dos mesos hi ha propostes, precs i proposicions de
tots els grups que treballen per intentar dinamitzar el comerç de proximitat. En aquest
sentit, demana lideratge al regidor i al conseller de Comerç, perquè entén que els
comerciants necessiten les ajudes amb molta urgència.
Diu que un tema del qual no s’ha parlat fa referència als ocupes. Voldria saber què
està passant en aquest temps de pandèmia, perquè les ocupacions il·legals continuen
al districte, i quin pla de desallotjament hi ha previst per defensar la propietat privada.
Exposa que com a grup van fer una abstenció responsable pel que fa a al cas del taller
de Juli Vallmitjana, ja que no compartien la manera com va actuar el govern. Ara
esperen que això serveixi com a mà estesa i que es reobri el diàleg amb els veïns per
fer de l’espai que sorgeixi de Vallmitjana un espai de què tothom se senti satisfet.
Per acabar, demana que es faci servir el PAD per fer un pla de reconstrucció
econòmica i social al districte i per establir una ronda de contactes al més aviat
possible per poder-hi treballar.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Comença la intervenció dient que no vol repetir idees que ja
ha comentat el senyor Daura.
Admet que al districte s’han fet moltes coses, després de l’inici de la pandèmia, però
vol comentar aspectes que els preocupen. Durant aquests mesos han tingut la
sensació que el govern tenia certa alegria de veure els carrers buits, que no hi hagués
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turistes, que al Parc Güell no hi anés ningú, que no hi hagués vehicles; fins i tot es
deia que podien gaudir d’una ciutat neta i que calia aprofitar i aprendre de la nova
situació per no ajudar sectors com el de l’automòbil, per exemple.
Manifesta la seva incomprensió davant aquesta idea i en un moment tan dramàtic.
Reconeix que hi ha més vehicles privats al carrer, però el transport públic no pot donar
servei a totes les persones que l’utilitzaven abans. Diu que amb les mesures que
s’estan prenent actualment, com les Zones de Baixes Emissions, al final el que faran
és perjudicar els treballadors, que ja estan en una situació molt precària.
En aquest sentit, explica que, en l’àmbit del comerç, el 80% té treballadors en ERTO, i
la situació pot empitjorar al setembre via acomiadaments i noves recerques de feina.
Assenyala que abans de la pandèmia es deia que a Barcelona morien 300 persones a
causa de la contaminació, i resulta que a finals de juny es deia que en morien 800.
Afegeix que és un tema que necessita molta reflexió.
Com a grup, es mostren oberts al diàleg, però diu que cal valorar molt seriosament
quin teixit productiu es vol a la ciutat. Reconeix que el que tenen ara —viure solament
del turisme i l’hostaleria— no és bo, i entén que caldrà buscar-ne un altre que
desenvolupi l’R+D, l’economia circular o la recuperació de la indústria, i critica, sobre
aquest darrer punt, que molts ajuntaments de Barcelona van fer que la indústria
s’allunyés de la ciutat.
Estan amoïnats perquè, anant molt bé, hi haurà un 20-25% d’aturats en pocs mesos,
cosa que qualifica de dramàtica, i adverteix que amb mesures “molt ecològiques”
aquests aturats no podran menjar, per més subsidis que tinguin.
D’altra banda, pel que fa a la mobilitat, troba bé que s’hagin tancat carrers. Tanmateix,
és del parer que hi ha hagut poca planificació i lamenta que s’hagin generat tantes
despeses —1 milió d’euros a tota la ciutat. També es queixa que la gestió del
tancament de carrers la fes una empresa privada que paga uns salaris molt baixos.
Demana que s’expliqui per què la gestió la va fer Brothers Control, SL, quant ha costat
al Districte de Gràcia i si el govern sabia que els treballadors d’aquesta empresa
cobren salaris molt baixos.
Així mateix, està d’acord que caldrà ajudar el comerç perquè pugui tornar a funcionar,
ja que tal com està en aquests moments no pot subsistir. És un tema actual i que es
mantindrà vigent els pròxims mesos. Recorda que al plenari passat hi va haver una
proposta en aquesta línia que caldria tirar endavant al més aviat possible.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Dona la paraula a la senyora Mayor.
Intervé la Sra. Mayor (JxCat). La senyora Mayor explica que aquest plenari solia ser
el de final de curs i s’hi feien valoracions sobre com havia anat, i aquest any 2020,
malgrat ser tan estrany, també necessita valoracions.
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En primer lloc, dona les gràcies a tots els serveis essencials, que durant la pandèmia
han treballat de valent a primera línia, i també a les xarxes de suport veïnal i a tothom
que ha participat en la lluita contra les desigualtats que ha generat la malaltia.
En segon lloc, ara que les autoritats sanitàries han permès el desconfinament, diu que
toca a tothom, individualment, demostrar responsabilitat. Recorda que “distància, mans
i mascareta” són els tres eixos en què cal basar-se ara a l’hora de relacionar-se amb
l’entorn. Afirma que les imatges que es veuen a les places són poc tranquil·litzadores
en aquest sentit, i per això vol preguntar al regidor on queden la responsabilitat i la
necessària cooperació per part del districte per procurar que es compleixin les normes
més simples per frenar el contagi. Entén que el desconfinament és una realitat, però
també ho és que el virus segueix circulant, i demana responsabilitat a tothom.
Es queixa que, els mesos en què el ritme de vida s’alentia, el govern del districte i
també de la ciutat l’han aprofitat per dur a terme part del seu programa electoral sense
tenir en compte els veïns ni la resta de grups polítics. Critica que no hagin preguntat
als comerciants si els semblava bé tallar els carrers o que s’hagin informat per la
premsa dels plans de l’MPGM de la Rambla del Prat o de la festa major d’enguany.
Com a grup, creuen que en moments de crisi sanitària i global en general el millor que
es pot fer és estendre la mà al grup de govern i treballar conjuntament per tirar
endavant. Recalca que aquest va ser el seu esperit així que va arribar la crisi, però
lamenta que el regidor Badia i el seu equip tiressin pel dret i aprofitessin l’avinentesa
per ser més opacs i treballar d’esquena a la ciutadania. Diu que és un comportament
lícit però poc moral.
Atès que el govern només governa per a allò que l’interessa, el seu grup presenta
diferents iniciatives per al bé del districte: una proposició en què es demana que
s’atengui la gent gran, un col·lectiu greument perjudicat durant aquesta crisi; també
pregunten quins ajuts hi ha previst donar a les activitats culturals per reobrir amb
seguretat el curs vinent, i finalment fan un prec per demanar establir sinergies entre
escoles i entitats esportives per tal de poder garantir les mesures sanitàries adients en
la represa el mes de setembre.
A banda, vol aprofitar l’exposició de l’informe per demanar informació sobre la neteja
de carrers. Comenta que, lògicament, el servei de neteja va disminuir durant el
confinament, però es veu obligada a recordar la demanda del plenari del mes de maig,
en què ja es deia que els carrers eren bruts i que els veïns se’n queixaven. En aquest
sentit, demana un cop més que es revisi el pla de neteja de carrers.
Informa que acaba aquí la seva intervenció en el plenari d’avui i desitja a tothom un
bon estiu.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Dona la paraula a la senyora Hiraldo.
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Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). En primer lloc, dona la benvinguda a les persones
assistents a la sessió presencial i a les que hi participen de manera telemàtica. En
segon lloc, reitera el suport a les persones que estan patint la COVID-19 i apel·la a la
responsabilitat col·lectiva per frenar els contagis.
Informa que un 24 de juliol es va fer el primer ple de constitució del districte. Recorda
que ja en aquell moment van dir que farien una oposició constructiva, i considera que
en els moments actuals se’n va veient el fruit. En vol posar tres exemples.
En primer lloc, la modificació de la Rambla del Prat, en què es va buscar una solució
que feia anys que estava pendent. Al que ja ha dit el regidor, hi vol afegir que el
plataner centenari es conservarà, que es manté el pati interior de l’escola bressol i que
hi haurà un equipament obert al públic, de manera que consideren que és una molt
bona proposta.
En segon lloc, destaca el carril bici de Via Augusta, per al qual fa poc han començat
les obres. Assenyala que es van comprometre a impulsar aquesta iniciativa i s’alegren
que ja estigui en marxa.
El tercer exemple de l’oposició constructiva que practiquen és la pacificació del carrer
Mare de Déu de la Salut, basada en una proposta que van presentar al plenari del
desembre passat.
Afirma que estan contents de tornar al plenari amb un cert volum de participació.
S’alegra que el PAD es pugui reprendre al setembre, i afegeix que voldria saber en
quin punt està la qüestió dels pressupostos participatius. Malgrat això, els sap greu
que durant el confinament s’hagin fet reunions paral·leles al que serien els consells
sectorials, i diu que en breu hi haurà una reunió per parlar de la gestió del pavelló
Josep Comellas sense comptar amb l’oposició. En aquest sentit, diu que el govern
encara és a temps de rectificar i convocar-los, tot fent un exercici de bon govern i de
transparència.
En l’àmbit del comerç, manifesta tot el suport que el sector pugui rebre en aquest
moment, i explica que al darrer plenari ja van presentar propostes dirigides a ajudar el
comerç de proximitat. Pel que fa a les terrasses, creu que les mesures que es van
prenent són positives, però es queixa que en un mes i mig només s’hagin resolt
positivament un 9% de les sol·licituds d’ampliació de terrasses a la ciutat de
Barcelona. Recorda que en el seu moment ja van dir que aquest decret arribava tard, i
afegeix que també creuen que arriba tard el reforç del servei tècnic per donar agilitat a
la tramitació de sol·licituds.
Assegura que un altre tema que els preocupa, sobre el qual van fer arribar un prec al
regidor, és la gestió cívica. Diu que els equipaments públics que es gestionen a partir
d’entitats sorgides de la ciutadania es troben que han baixat els ingressos arran de la
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crisi sanitària i tenen problemes econòmics bastant greus. Per això demanen que
s’actuï amb rapidesa i contundència, no com s’ha fet amb les terrasses. Afegeix que, si
des de l’Ajuntament de Barcelona s’assegurava el sou als treballadors dels
equipaments municipals gestionats per empreses privades, entenen que també
s’hauria de fer amb els treballadors dels equipaments municipals de gestió pública.
Intervé el Sr. Badia (regidor). El regidor afirma que mirarà de respondre al màxim de
qüestions que se li han plantejat.
El primer punt fa referència als rebrots, que se situen probablement al setembre. Diu
que té la sensació i la intuïció que arribaran més ben preparats a aquesta segona
situació, per la qual cosa creu que es pot donar un missatge d’optimisme i que no es
viurà la situació viscuda durant el març i l’abril. De fet, precisa que ara mateix ja es veu
que les mesures són més quirúrgiques, molt més sectorialitzades, de manera que
considera que no es tornarà a la fase 0 ni a la fase 1, sinó a una situació molt més
compatible amb l’activitat econòmica. Remarca que caldrà ser molt eficients en el
seguiment de la traçabilitat de casos positius.
Pel que fa al Parc Güell, diu que el mes de juliol té un caire molt pedagògic, en el sentit
que s’expliquen molt bé als veïns les noves mesures de funcionament perquè siguin
autònoms en aquest sentit. Està d’acord, doncs, que cal donar el màxim d’informació.
En relació amb el comerç, creu que tots estan d’acord que és un element
imprescindible. Es mostra obert a valorar propostes, participacions i inquietuds, i
també a valorar espais de treball, perquè la col·laboració serà important en aquest
aspecte.
Quant al PAD, celebra la bona predisposició dels grups per parlar-ne, i creu que serà
bo que al setembre ja es pugui fer alguna primera reunió.
Comenta que el senyor Bea ha esmentat la paraula “alegria” al·ludint al fet de veure
els carrers buits per part del govern. En aquest sentit, assegura que en general s’està
passant molt malament, perquè la malaltia ha afectat a tothom i les notícies no són
encara esperançadores. Tanmateix, matisa que han intentat destacar alguns elements
positius davant del desastre, un dels quals ha estat el descens de la contaminació.
Admet que potser aquest element l’han posat més en valor del que tocava, però reitera
que la situació és absolutament traumàtica i que es trigarà molt de temps a curar les
ferides que ens ha deixat. Es disculpa per si en algun moment han creat una percepció
que no s’ajustava del tot a la realitat.
Comparteix que cal fer una reflexió profunda sobre el teixit productiu, i està d’acord
amb el senyor Bea que el model actual no és el millor. Reconeix que cal fer canvis i es
mostra positiu. Diu que arribaran grans plans d’economia expansiva tant de la Unió
Europea com de l’Estat espanyol, i això farà que hi hagi capacitat per reorientar
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l’economia cap a una economia circular, verda, etc. De fet, el pla de recuperació
d’Europa va en aquesta direcció. En aquest sentit, creu que l’ecologisme serà una font
de creació d’ocupació de qualitat.
Respecte a les places, aspecte que comentava la senyora Mayor, vol exposar que han
adaptat el Pla de places en clau COVID. Informa que ha estat una prioritat i que ja està
activat.
Pel que fa a la transformació urbana, en el cas de Gràcia ha estat una petició dels
comerciants. Per tant, tota la transformació que s’ha fet ha estat d’acord amb el sector,
de manera que no hi ha hagut la situació que la senyora Mayor dibuixava.
Quant a l’actitud del govern, diu que s’avança i que acceptaran totes les propostes que
facin els grups, perquè tenen la màxima voluntat de trobar punts d’entesa.
En l’aspecte de la neteja dels carrers, assegura que s’han recollit les millors dades
històriques pel fet que ha baixat la pressió sobre l’espai públic i s’ha reduït el nombre
de visitants. Reconeix, tanmateix, que cal seguir millorant en aquesta qüestió.
En l’àmbit dels pressupostos participatius, informa que està pendent de tancament
l’acord pressupostari de ciutat. Agraeix al grup d’ERC que vulgui impulsar mesures de
govern i treballar conjuntament, i es mostra convençut que la resta de grups s’hi
sumaran i d’aquesta manera podran tirar molts acords endavant.

B.2.2 Informe “Una nova mobilitat sostenible en l’espai públic al Districte de Gràcia”
Intervé el Sr. Badia (regidor). Tot seguit dona la paraula al senyor Farriol, que
presentarà l’informe.
Intervé el Sr. Farriol (BC). En primer lloc, saluda els assistents a la sessió d’avui,
sigui presencialment o per via telemàtica.
Diu que l’informe “Una nova mobilitat sostenible en l’espai públic al Districte de Gràcia”
que es va comentar a les comissions consultives és una foto de les primeres mesures
que s’han pres, però que també inclou aprenentatges i la vocació d’anar avançant cap
al guany en la mobilitat en l’espai públic i en la mobilitat sostenible.
Un element que ja ha comentat el regidor és que alguns itineraris segurs han
esdevingut carrers de prioritat invertida. Per no repetir el que ja s’ha dit, indica que en
aquests carrers s’instal·larà una senyalització horitzontal i vertical que reforci
normativament i visualment aquest caràcter.
Pel que fa a l’obertura de carrers i al que han après d’aquesta experiència, assenyala
que van intentar fer-hi un plus. A Gràcia es va treballar amb el tancament al trànsit del
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carrer Gran, Pi i Margall i el passeig de Sant Joan, i ells hi van afegir la Travessera de
Gràcia en dos trams. Recorda que un d’aquests trams és el resultat d’haver recollit una
petició dels comerciants situats entre el Torrent de l’Olla i Milà i Fontanals, el qual es
continuarà tancant els dissabtes del mes de juliol.
El tercer element que vol destacar no ha estat engegat en època de pandèmia, sinó
abans, però matisa que ha calgut reconfigurar-lo. Es tracta del Pla de motos, que es va
començar a implantar al febrer a la zona A, definida per la delimitació de Travessera
de Gràcia, Gran de Gràcia, Diagonal i Via Augusta. Assegura que el pla es fa per
evitar les motos mal estacionades i conjuntament amb la Guàrdia Urbana i el suport
del personal que vigila les àrees d’estacionament regulat. Aclareix que, després de
l’aturada pel confinament, a partir del 13 de maig han recuperat amb certa intensitat
aquesta mesura. La idea inicial del pla és que cada dos mesos vagin avançant en una
zona fins a completar les set que hi ha en total al barri de Gràcia, sense descuidar les
zones anteriors.
Pel que fa als carrils bici, explica que darrerament s’han guanyat dos espais: un és el
carril bici que hi ha a la Via Augusta, entre la Diagonal i la Riera de Cassoles. En
aquest cas, vol destacar que entre la Diagonal i la Travessera de Gràcia el carril
segueix l’esquema de treure un carril de circulació per deixar espai al carril bici. En
aquest sentit, admet que l’espai és finit i que el que estan fent és un repartiment que
consideren equitatiu i adequat als temps actuals. Afegeix que han tingut una
preservació especial perquè aquest sistema no afectés la prioritat de l’autobús.
Per acabar, assenyala que el segon carril bici va començar a funcionar més aviat,
situat a Indústria, entre els carrers Bailén i Castillejos.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Dona la paraula al senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Afirma que el seu grup està compromès amb el
replantejament de la nova mobilitat a la ciutat, que entenen que ha de ser una mobilitat
pactada i consensuada amb diferents agents i que ha d’anar en la línia de reduir la
contaminació i de potenciar el vehicle elèctric.
En aquest sentit, demanen una transició gradual i grans consensos no solament en
l’àmbit del districte, sinó la trama urbana del conjunt de la ciutat.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Assenyala que, a partir de la lectura de l’informe, entenen
que el que es posa damunt la taula és un programa ideològic contra el vehicle privat.
Critica que totes les accions que s’han anat fent siguin un atac constant contra aquest
mitjà. Reconeix que el vehicle privat ha de canviar, aspecte en què suposa que
segurament tots estan d’acord, però això no vol dir que s’hagi d’atacar constantment
les persones que es desplacen amb vehicle privat.
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Es queixa que moltes vegades han demanat els informes de mobilitat sobre els quals
es prenen decisions i que no els arriben pràcticament mai, i diu que és una llàstima,
perquè això els permetria tenir debats més coherents. Els fa la sensació que el govern
pren decisions pel seu compte i que només vol acontentar un tipus de ciutadans.
Reitera que la ciutat haurà de canviar, i afegeix que caldrà arribar a acords per poderla canviar, però els últims anys senten que el govern funciona a còpia d’imposicions i
d’interessos per bloquejar la ciutat.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Dona la paraula al senyor Farrés.
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Manifesta que, com a grup, estan d’acord amb el
principi de la sostenibilitat, és a dir, a defensar el dret de la mobilitat per a tothom i a
garantir la seguretat i la qualitat de vida a tots els veïns —grans reptes que hi ha
damunt la taula—, però, en canvi, no estan d’acord pel que fa a les mesures amb les
quals es vol assolir.
Critica que, aprofitant la crisi de la COVID-19, el govern vol tirar pel dret i implementar
tota una sèrie de mesures que fins ara no havien tingut cap consens. Explica que
Barcelona és una ciutat on es té la sort que la moto és un vehicle important, i diu que
caldria aprofitar aquesta particularitat per millorar aquesta mobilitat tant al districte com
a la ciutat. Caldria promoure sistemes per poder guanyar espai a la calçada, on poder
aparcar les motos i les bicicletes per tal de poder alliberar les voreres per als vianants.
Convé trobar solucions en positiu i treballar no tan sols a curt termini, sinó a mitjà i a
llarg termini, fomentar el trànsit cap a la moto elèctrica, per a la qual cosa cal una bona
xarxa d’electrificació, absent al document que el govern ha presentat.
Així mateix, diu que també seria interessant la promoció del sharing, que fins ara
semblava que no agradava al govern però que ara sembla que ha guanyat certa
utilitat.
Recorda que a Barcelona hi ha el Pacte per la mobilitat, en què participen entitats,
partits polítics i molts altres actors, i sembla que a l’octubre hi haurà la propera reunió.
Opina que seria bo no anar amb presses i esperar a fer aquesta reunió per debatre
sobre alguns aspectes concrets. També els agradaria que es fes un pacte per a la
mobilitat per al Districte de Gràcia.
Finalment, reitera que aproven l’esperit de l’informe però no les maneres com es fan
les coses, que requereixen molt més consens.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Dona la paraula al senyor Colomé.
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Intervé el Sr. Colomé (ERC). Abans de començar, anuncia que compartirà el temps
d’intervenció amb el regidor de Mobilitat a l’Ajuntament de Barcelona, Max Zañartu i
Plaza.
Recorda que l’any 2005, sota el mandat d’Esquerra Republicana, el districte va
presentar un pla de mobilitat que ja prioritzava el vianant sobre el trànsit rodat.
Assegura que aquell pla innovador estava dissenyat per tenir una implementació
progressiva i permanent. Comenta que l’objectiu era que l’espai destinat a les
persones arribés al 75% i l’establiment de 28 illes de vianants, com també la creació
de 14 quilòmetres de carril bici.
Explica que durant anys s’ha pogut gaudir de les mesures que es van implementar
gràcies a aquell pla, del qual queden superilles i carrers amb plataforma única. Afegeix
que no es va poder implementar el pla íntregrament i que tot plegat va requerir molta
pedagogia i moltes reunions.
Assenyala que avui es presenta un pla d’acció en un moment excepcional, amb
mesures de contingència, però amb voluntat de permanència, en el qual identifiquen
objectius que ja eren presents en el pla de mobilitat del 2005. Diu que parlen
d’oportunitats i reptes en la represa de la mobilitat al districte, però matisa que ells hi
veuen mesures bàsicament tàctiques i de vegades enfocades només a titulars de
premsa. Opina que el problema de les actuacions tàctiques és que de vegades no
semblen gaire reals i poden provocar desconcert. El que voldrien és que les mesures
que es prenen s’acabin traduint en una transformació per al districte.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Indica al senyor Colomé que ha esgotat tot el temps.
Intervé el Sr. Colomé (ERC). Es disculpa amb el senyor Max Zañartu, que no ha
pogut intervenir.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Dona la paraula al senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Pel que fa al Pla de motos, recorda que ja van fer
un comentari crític perquè consideraven que no era adequat impulsar-lo en plena
pandèmia.

C. PART DECISÒRIA
C.1 Propostes d’acord
C.1.1 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article
23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la
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regulació de l’equipament situat al carrer Camèlies, 13-17, al Districte de Gràcia,
d’iniciativa municipal, a proposta del Consorci d’Educació de Barcelona.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Enuncia la proposta d’acord i indica que hi ha una
petició d’intervenció per part de la senyora Carmen Gallego. A continuació dona la
paraula al govern.
Intervé el Sr. Farriol (BC). Assenyala que il·lustrarà la seva exposició amb un petit
gràfic. Diu que el que avui es debat és l’informe sobre l’aprovació inicial del Pla
especial urbanístic.
El pla regula l’equipament situat al carrer Camèlies, 13-17, i el que pretén és redefinir
la qualificació del sòl per poder-lo passar a sòl d’equipament de nova creació de
caràcter local, que és el que correspon al nou centre educatiu que hi hauria en aquesta
peça pertanyent al barri de la Salut.
Es determina la titularitat pública de l’equipament, el fet que serà d’ús docent, i es
defineixen unes condicions d’ordenació de l’edificació per tal d’aprovar la construcció
d’aquest nou institut escola.
Finalment, mostra el plànol de l’aprovació del que es proposa inicialment, que és
planta baixa més sis i planta baixa més tres.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Dona la paraula a la senyora Carmen Gallego.
Intervé la Sra. Carmen Gallego. Indica que parla com a representant de la comunitat
del carrer de Ca l’Alegre de Dalt amb Travessera de Dalt i que volen saber exactament
què és el que es vol fer. Diu que han presentat una sèrie d’al·legacions que han
quedat sense resposta, igual que un escrit de demanda.
Reitera que volen saber amb exactitud què es farà i si les seves al·legacions es tenen
en compte o no.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Dona la paraula al senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Anuncia que informen favorablement el punt perquè
troben que és un equipament necessari, però alhora demanen que s’atenguin les
peticions dels veïns i que es gestioni millor el tema de les expropiacions respecte a
altres plans que ja s’han dut a terme.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Anuncia que també hi estan a favor. Indica que recuperar
4.500 metres quadrats per a equipaments públics al districte és molt difícil, i considera
que calia aprofitar aquesta oportunitat.
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Intervé el Sr. Badia (regidor). Dona la paraula a la senyora Manzano.
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Assenyala que votaran a favor de la proposta, que
permetrà que l’Escola Teixidores de Gràcia pugui tenir un edifici definitiu.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Dona la paraula a la senyora Pi.
Intervé la Sra. Pi (ERC). Diu que aquesta proposta és una bona notícia per diferents
motius. Primer, perquè l’Escola Teixidores de Gràcia tindrà un edifici on ubicar-se de
manera definitiva amb més espai i espais més adequats al servei de la comunitat
educativa.
En segon lloc, perquè es presenta com un institut escola que garanteix el servei a la
comunitat educativa de 3 a 16 anys amb continuïtat pedagògica i de projecte.
I, finalment, perquè comportarà tenir oferta educativa de secundària obligatòria al barri
de la Salut, que fins ara era nul·la.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Per tancar la roda, dona la paraula novament al senyor
Farriol.
Intervé el Sr. Farriol (BC). Per respondre a la senyora Gallego, assenyala que en
aquests moments s’està en fase de valorar les al·legacions rebudes, un servei que es
fa des dels serveis centrals d’Urbanisme. Informa que després les al·legacions
s’hauran de respondre abans de fer qualsevol pas definitiu en aquest planejament.
Comenta que ha parlat personalment amb la senyora Gallego sobre el que significava
l’aprovació i la concreció de l’equipament en si, que són dues fases diferents, i aclareix
que rebran una resposta dels serveis d’Urbanisme.
D’altra banda, vol agrair al conjunt de grups que hagin donat suport a l’escola pública a
través d’aquest equipament, que, efectivament, considera que era una oportunitat que
tenien en marxar l’Evangèlic.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Informa que la proposta s’aprova amb el vot a favor de
tots els grups.
Intervé la Sra. Pi (ERC). Aprofita els seus darrers segons d’intervenció per dir que,
quan era petita, la seva mare li explicava el conte de Pere i el llop, i diu que si algú no
el coneix li recomana que el busqui i el llegeixi, que és molt educatiu.
Intervé el Sr. Badia (regidor). Dona la benvinguda al senyor Ferran Mascarell, que
s’incorpora en aquest moment a la sessió.

D. PART D’IMPULS I CONTROL
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D.1. Proposicions/declaracions de grup
D.1.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

4.
Atès que el gradual desconfinament de la ciutadania està posant de manifest
l’alta ocupació de l’espai públic del districte.
5.
Atès que estem davant d’una oportunitat sense precedents per introduir un
canvi substancial en la lògica de distribució i ocupació de l’espai públic, i que això fa
que sigui el moment de redistribuir l’ocupació d’aquest espai en favor del vianant amb
l’objectiu de poder garantir la distància física necessària, els nivells de qualitat de l’aire
i de baix soroll i alhora recuperar una experiència urbana de qualitat.
6.
Atès que l’emergència sanitària i la crisi econòmica i social que ha comportat
ens ha de conduir a un canvi de paradigma, també en l’ús de l’espai públic; de tal
manera que la recuperació d’una nova normalitat no hauria de comportar el retorn a
nivells de contaminació de l’aire i a increments de soroll no desitjats, tant per les
recomanacions de la OMS, per les exigències d’obligat compliment de la UE, com pel
fet que diversos estudis han assenyalat la contaminació de l’aire com un element
agreujant de malalties respiratòries.
7.
Atès que l’espai públic disponible a la ciutat és finit i per tant cal que les
intervencions que es proposen plantegin un nou escenari de convivència entre els
diferents modes en què ens movem per la ciutat: a peu, en bici, en patinet i altres, en
transport públic o en vehicle privat (cotxe, moto i altres vehicles de repartiment).
8.
Atès que és el moment per introduir un canvi substancial en la lògica de
distribució i ocupació de l’espai públic on fins ara el vehicle privat ha estat el principal
protagonista.

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

Que el Govern del districte de Gràcia acordi impulsar les mesures necessàries per tal
d’ampliar significativament l’espai disponible per al vianant i a introduir canvis reals en
el model de convivència i distribució de l’espai públic del districte en favor de la qualitat
de vida dels seus veïns i veïnes, i per tant a elaborar i posar en marxa un pla sobre
l’espai públic del districte, que inclogui les següents mesures:

17 / 49

Districte de Gràcia

1. Que els carrers del districte amb una secció inferior als 12 metres, passin a ser de
prioritat vianant, sens detriment de l’accés dels veïns i veïnes en vehicle a casa
seva (entrada a garatges particulars i accés a l’estacionament de zona verda o
blava). Que s’habilitin els senyals necessaris per aquesta actuació (que no implica
cap modificació, ni obra al carrer), i que s’instal·lin els elements de reducció de la
velocitat que facin efectiva la prioritat vianant.
2. Baixar de totes les voreres de igual o més de 3 metres, en carrers de secció igual o
superior a 15 metres (a excepció de les seccions de rambla) tots els elements que
l’ocupen (com motos, bicicletes, terrasses, etc.) i es reubiquin ocupant un carril de
la calçada. D’aquesta manera s’alliberarà realment el 100% de l’espai de la vorera
pel pas del vianant. Per poder garantir la disponibilitat d’aquest espai es poden
reubicar els contenidors al principi del carrer en el sentit de la marxa, garantint en
tot moment una bona visibilitat per als vianants i pels vehicles. En tot cas, cal aplicar
les mesures necessàries per a fer complir amb la normativa d’aparcaments de
motocicletes en vorera de l’Ajuntament de Barcelona.
3. Estudiar i modificar la ubicació i freqüència dels semàfors del districte per afavorir el
pas dels vianants amb seguretat, tenint especial cura perquè els creuaments deixin
de ser una barrera pels vianants i permetin passar amb fluïdesa, com ara a
l’avinguda de Vallcarca.
4. Compartir el debat i l’impuls d’aquestes mesures a la Comissió de Mobilitat i
Urbanisme del Districte de Gràcia, amb la participació d’entitats veïnals, de
comerciants, mediambientals i els grups municipals amb representació al Districte, i
valorar el resultat de les mesures per si han d’esdevenir definitives.

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona les gràcies a tothom
per seguir el ple, sigui presencialment o a través de videoconferència, i s’excusa pel
retard.
Tot seguit, enuncia la proposta i dona la paraula a la senyora Hiraldo.
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). La senyora Hiraldo explica que el desconfinament
gradual de la ciutadania ha posat de manifest l’alta ocupació de l’espai públic, i que
s’ha vist que en els darrers mesos la qualitat de l’aire i la reducció del soroll han
millorat considerablement. Creuen que aquesta nova normalitat no hauria de
comportar els nivells de contaminació no desitjats que es tenien abans de la
pandèmia.
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Per tant, opina que cal aprofitar el moment per introduir canvis reals en el model de
convivència i distribució de l’espai públic de la ciutat i del districte en favor de la
qualitat de vida dels seus habitants. Es tracta d’una oportunitat sense precedents per
aplicar mesures enfocades a ampliar l’espai públic amb prioritat per al vianant.
En aquest sentit, demanen que els carrers del districte que tenen una secció inferior a
12 metres passin a ser de prioritat per al vianant sense detriment de l’accés dels veïns
amb vehicles als seus domicilis. Per a això caldria posar els senyals necessaris i
alguns elements de reducció de velocitat.
També demanen baixar a la calçada els elements que ocupen les voreres en els
carrers d’una secció de 15 metres (motos, bicicletes, terrasses, etc.) per poder gaudir
d’aquests espais. També creu que caldria reubicar els contenidors al principi dels
carrers en el sentit de la marxa i garantir així la bona visibilitat tant per als vianants
com per als vehicles. Recorda que es va aprovar un prec en aquest sentit i lamenta
que encara no s’hagi vist cap actuació a la via pública.
Així mateix, demanen modificar la ubicació i la freqüència dels semàfors del districte
per afavorir el pas dels vianants amb seguretat i perquè permetin passar amb fluïdesa,
una demanda que els veïns de Vallcarca fan des de fa molt temps.
Finalment, demanen que aquestes mesures es tractin a la Comissió de Mobilitat i
Urbanisme del districte amb la participació d’entitats veïnals, comerciants, entitats de
medi ambient i grups municipals amb representació al Consell Plenari per valorar i
decidir si aquestes mesures han d’esdevenir definitives o si s’han de millorar
progressivament.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president explica que un veí, el senyor
Xavier Marín, que no pot assistir a la sessió, ha fet unes preguntes que volia que
fossin llegides.
Les preguntes són les següents:
1. L’actuació de restricció de circulació de vehicles al carrer Ros de Olano és
permanent o es preveu només mentre duri la COVID-19?
2. La restricció serà per a les 24 hores del dia o per a algunes franges horàries?
3. Quines actuacions concretes (elements físics, senyalització, etc.) s’utilitzaran per
implementar-ho?
4. Quan es preveu que comenci a ser d’aplicació la restricció?
Tot seguit, el president dona la paraula al senyor Daura.
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Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Anuncia que el seu grup votarà en contra de la
proposició no pas pel fet que no en comparteixi el contingut, sinó perquè entenen que
a dia d’avui ja existeix en l’àmbit de ciutat una taula on hi ha representats tots els
gremis, partits polítics, representants dels sectors dels vehicles privats i compartits, per
la qual cosa consideren que no és adequat emprendre la iniciativa des del districte.
A més, afegeix que els canvis que es proposen no són pas superficials, sinó que
afecten tota la ciutat, i per això creuen que tot plegat s’ha de discutir a la taula de
ciutat.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Afirma que també hi votaran en contra. Comparteixen en
essència la proposta, però a pesar d’això hi votaran en contra perquè els informes d’IS
Global i l’Institut de Salut Global de Barcelona diuen que els models només funcionen
si s’apliquen a tota la ciutat, perquè només així es poden enfocar a les persones i tenir
èxit.
Aclareix que si votés a favor d’aquesta proposta, que admet que té coses bones, es
contradiria respecte al que ha contestat al regidor o al conseller Farriol fa pocs
moments. Pensa que la ciutat ha de canviar, però té la sensació que de vegades
s’està començant per la teulada en comptes de fer-ho per la base, i veu que hi ha
molta improvisació.
Retreu que el senyor Colomé ja ha dit que el 2005 ja es tenien plans per millorar la
mobilitat, i, en canvi, quan ell llegia la proposta entenia que era una improvisació,
perquè, per exemple, es deixaven de banda tots els comerços que hi ha als carrers,
quin tipus de comerç és, si hi ha bars, hostaleria o botigues de roba, ni de com
arribaran les mercaderies a tots aquests comerços. Creu que és una proposta molt
àmplia que deixa massa fronts oberts.
Pel que ha exposat, reitera que el seu vot és negatiu.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farrés.
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Anuncia que el seu posicionament serà una abstenció.
Argumenta que creuen en l’esperit de la proposició, en el sentit que cal buscar la
seguretat dels veïns quan circulen pels carrers del districte, però diu que hi ha coses
que no es poden generalitzar, com ara que a tots els carrers s’hi facin les mateixes
accions.
Creu que les actuacions s’han de parlar i consensuar amb els actors que hi intervenen,
perquè cada carrer és diferent. Per tant, poden estar d’acord amb propostes generals
que es fan, com ara treure les motos i les bicicletes de les voreres o bé regular millor
els semàfors, però insisteix que en política cal tenir en compte les persones de la
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comunitat, i per això considera que és tan important escoltar-les i parlar-hi de les
actuacions que les poden afectar directament.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol.
Intervé el Sr. Farriol (BC). Explica que votaran a favor de la proposta i agraeix que
hagin pogut acordar un nou redactat del punt 4. Diu que hi voten a favor amb el mateix
convenciment amb el qual abans han presentat l’informe i amb el qual cal avançar cap
al guany de la qualitat de l’espai públic i la mobilitat sostenible.
Afegeix que apostar per carrers amb prioritat per a vianants com Beat Almató o Ros de
Olano no es pot qualificar com un “atac al cotxe”, com ha dit al senyor Bea, perquè
llegit a l’inrevés caldria parlar d’un “atac a les persones vianants”, cosa que considera
totalment desencertada. Sigui com sigui, entén que qualsevol pas d’aquests compta
amb la resta d’elements. Per exemple, diu que quan han posat el carril bici a Via
Augusta la distribució de mercaderies l’han tingut present i que han resituat algunes
places perquè la càrrega i la descàrrega es puguin fer en condicions adequades.
Finalment, reitera que la qüestió d’aprofitar la crisi de la COVID-19 per avançar en
programes ideològics, que ha sortit en diverses ocasions, la duen a terme ciutats
compactes amb governs i amb programes ideològics tan marcats com Nova York. Diu
que cal ser curós a l’hora de dir algunes coses.
Per acabar, afegeix que està totalment d’acord a afinar les mesures, que seran
progressives, i que hi haurà un espai on parlar-ne.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Lacasta.
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assenyala que hi votaran a favor.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula dona la paraula a la ponent, la
senyora Hiraldo.
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). Agraeix el suport del govern i lamenta que la resta de
grups no estiguin en la línia d’ampliar l’espai públic per al vianant. Argumenta que és
una mesura adaptada al territori a partir d’una altra que es va aprovar al maig a
l’Ajuntament de Barcelona, de manera que es preveu implantar-la a tota la ciutat.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Aclareix que no es pot generalitzar i dir que els
grups que no voten a favor de la proposta estan en contra de la sostenibilitat o en
contra dels vianants. Diu que consideren que ja hi ha una taula on es treballen aquests
temes amb tots els gremis, i per això creuen que fer una altra proposta des de Gràcia
pot col·lidir amb el contingut de la taula. Voldrien esperar a obtenir els resultats de la
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taula que ja hi ha en marxa i, sobre la base d’això, avaluar des de Gràcia com es
poden adequar els resultats al districte.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que s’aprova la proposta amb el vot
favorable de dels grups municipals d’ERC, de Barcelona en Comú i PSC, el vot en
contra de Ciutadans i Barcelona pel Canvi, i l’abstenció de Junts per Catalunya.

D.1.2 Del Grup municipal Junts per Catalunya


Atès que la gent gran ha estat un dels col·lectius que més ha patit la crisi del
covid-19, no només el risc i la por al contagi, també per l’aïllament que han
patit, agreujat per la bretxa digital, que no es permetia en molts casos saber fer
serveis els dispositius mòbils per socialitzar o realitzar tràmits com compres de
subministraments bàsics.

Per això i d’acord amb el que estableixen els articles 64.1 i 98 del Reglament Orgànic
Municipal, el Grup Municipal de Junts per Catalunya formula la següent proposició:
El Consell Municipal del Districte de Gràcia, acorda instar al govern del Districte a:


Reprendre a partir de setembre la formació en Tecnologies de la Informació i
Comunicació que tot just havia començat al més de març i es va interrompre
amb la crisi sanitària. Aquesta formació es imprescindible per reduir l escletxa
digital i augmentar les competències en la utilització dels dispositius mòbils i
tauletes per poder-se comunicar i fer tràmits (compres, trucades, tramitacions
diverses).



Començar el mes de setembre el “Taller de les Emocions” realitzat als espais
de Gent Gran en conveni amb la Creu Roja amb l objectiu de disposar d´un
espai per identificar, gestionar i expressar les emocions sorgides durant el
confinament i la pandèmia.



Fer la màxima difusió de les dates i condicions d’obertura de casals i espais de
gent gran així com de totes les activitats que s’hi podran realitzar. La difusió
haurà de ser àmplia i arribar als centres de salut, als casals i residències de la
gent gran, als mercats municipals i a la xarxa Radars.
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Estudiar la possibilitat de realitzar activitats en espais a l’aire lliure, parcs i
altres equipaments donat que potser s’haurà de reduir l’aforament als casals de
gent gran per prevenir futurs contagis.



Tenir establert i preparats tots els protocols d´actuació en tots els àmbits per
prevenir futurs rebrots.

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president enuncia la proposta i dona la
paula a la senyora Manzano.
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Agraeix el fet que s’hagin arribat a acords amb els
altres grups, i expressa que la diversitat d’opinions conforma la riquesa del districte.
Diu que tots els grups hi ha posat de la seva part per aprovar la proposta davant la
necessitat d’atenció de la gent gran.
Exposa que, atès que la gent gran ha estat un dels col·lectius que més ha patit la crisi
de la COVID-19, no només pel risc i la por del contagi, sinó també per l’aïllament que
han patit, agreujat per la bretxa digital, que no els permetia en molts casos fer serveis
els dispositius mòbils per socialitzar o realitzar tràmits com compres de
subministraments bàsics, presenten aquesta proposició amb caràcter preventiu.
Indica que cal valorar els diversos escenaris que afecten el col·lectiu de la gent gran.
Explica que el perfil de les persones de les residències ha variat molt al llarg dels
darrers anys. Els casos d’ingrés voluntari amb capacitats intactes o poc minvades han
disminuït, i en molts casos han estat substituïts per persones amb un alt grau de
dependència que necessiten suport assistencial.
D’altra banda, diu que moltes persones autònomes han estat a casa i potser tenien
unes hores d’atenció domiciliària, però han estat soles a l’hora d’atendre algunes
necessitats. Tot plegat ha generat patiment emocional i pèrdua de capacitats motrius,
i, en alguns casos, també cognitives. La gent gran surt a comprar també com un acte
social, com es veu sovint als mercats.
Lamenta que un ampli grup de gent gran s’hagi trobat que no ha pogut fer ús de les
tecnologies i hagi quedat aïllat. De cara a possibles rebrots, insisteix a demanar que es
reprengui a partir del setembre la formació en tecnologies de la informació i la
comunicació que tot just havia començat el mes de març i es va interrompre amb la
irrupció de la crisi sanitària. Aquesta formació és imprescindible per reduir l’escletxa
digital i augmentar les competències en la utilització dels dispositius mòbils i les
tauletes per poder-se comunicar i fer tràmits, com també per identificar els canals
oficials de comunicació i les notícies falses.
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D’altra banda, assegura que al setembre cal començar un taller d’emocions realitzat
als espais de gent gran en conveni amb la Creu Roja amb l’objectiu de disposar d’un
espai per identificar, gestionar i expressar les emocions sorgides durant el confinament
i la pandèmia.
Així mateix, demana fer la màxima difusió de les dates i les condicions d’obertura de
casals i espais de gent gran, així com de totes les activitats que s’hi podran dur a
terme. La difusió haurà de ser àmplia i haurà d’arribar als centres de salut, als casals i
a les residències de la gent gran, als mercats municipals i a la xarxa Radars.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al senyor
Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Anuncia que votaran favorablement a la proposta,
perquè des de Barcelona pel Canvi creuen que en aquests moments la gent gran és
un dels col·lectius més vulnerables, fet que s’ha fet palès tant a les residències com en
les persones que viuen soles. Opina que cal donar continuïtat als programes de
dependència i ajudar aquest col·lectiu a fer aquesta transició digital. Considera que tot
plegat requerirà moltes dosis d’humanisme per part dels governs i propostes que posin
les persones al centre.
Agraeix a Junts per Catalunya que presenti una proposició a favor de la gent gran i hi
reitera el seu suport.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Afirma que també hi donaran suport. Assegura que és una
bona proposició per a la gent gran i per a una ciutat com Barcelona, on, de cada 10
persones grans, 3 tenen més de 75 anys i viuen soles, i el 65% són dones.
Reitera la duresa de la situació per al col·lectiu de persones grans, i parla del cas
personal de la seva mare, que té 89 anys i viu sola perquè sempre ha estat molt activa
i no ha volgut anar a viure amb la companyia de cap fill. Diu que la seva situació
després dels tres mesos de confinament ha canviat molt i que ara no vol sortir. Per
això considera que propostes com la que es presenta són bones i cal recolzar-les.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al senyor
Colomé.
Intervé el Sr. Colomé (ERC). Explica que el seu grup també votarà a favor de la
proposta. Assegura que la gent gran és un dels col·lectius que cal cuidar més i anima
tothom a donar-los suport.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula a la senyora
Saltor.
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Intervé la Sra. Saltor (PSC). Anuncia que votaran a favor de la proposta. Diu que la
pandèmia i el confinament han posat de manifest la importància de la formació en
tecnologies de la informació i la comunicació per al col·lectiu de les persones grans
que fa temps que es duu a terme per part de l’Ajuntament de Barcelona. Es congratula
que el confinament forçós no hagi impedit que moltes persones de 65 anys o més
hagin participat de manera telemàtica en els òrgans de la comunitat i del districte, i
afegeix que a les xerrades organitzades pel Consell Assessor de la Gent Gran hi havia
connectades més de 160 persones.
Informa que estan treballant en els protocols de reobertura dels casals de la gent gran
i estudiant espais alternatius on els assistents puguin fer activitats de manera segura.
Així mateix, treballen en els futurs plans de contingència davant de possibles rebrots
de la malaltia.
En la lluita contra l’escletxa digital, vol agrair molt sincerament la feina feta per les
comissions i les taules comunitàries dels barris, que, juntament amb les xarxes de
suport mutu, els mercats i les entitats, han estat l’autèntic pal de paller que ha
sostingut i ha tingut cura de la comunitat.
Finalment, reitera el seu posicionament a favor de la proposta.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farriol.
Intervé el Sr. Farriol (BC). Anuncia que el vot de Barcelona en Comú serà favorable a
la proposta.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que s’aprova la proposta amb el vot
favorable de tots els grups.

D.1.3 Del Grup municipal de Ciutadans
Atesa la proliferació dels coneguts “botellots” a diferents indrets del districte coincidint
amb les passades fases de desconfinament i la tornada a la normalitat, aquestes
concentracions són una molèstia per als veïns i poden ser una via de contagi del virus,
a més de les conseqüències negatives que té un ús excessiu de l’alcohol.
Per tot això, d'acord amb els articles 64.1 i 98 del Reglament orgànic municipal, es
formula la següent proposició:
Instar el govern del districte que, dins les campanyes de prevenció que s’estan portant
a terme, es realitzin campanyes de sensibilització orientada als adolescents i a
persones de referència (família, monitors, professors) amb la finalitat de prevenir el
consum d'alcohol entre els menors, comptant amb el teixit associatiu juvenil de Gràcia
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Aquesta campanya ha d'incloure formació de joves que actuïn de manera preventiva
amb els altres joves a les zones de consum d'alcohol per utilitzar d'aquesta manera un
model piramidal de prevenció que promogui i doni suport a iniciatives d’oci nocturn
alternatiu que no passin pel consum d’alcohol.

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president enuncia la proposició i dona
la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Comenta que al maig, parlant amb unes veïnes d’una de les
places de Gràcia, va saber que, sense acabar el confinament, ja començaven
novament els problemes a les places, i al juny la situació va empitjorar.
Davant d’aquesta situació, exposa que tenia dues opcions: fer una proposta molt
crítica cap al govern com s’havia fet en un ple monogràfic del mandat anterior, cosa
que hauria estat injusta atesa la situació actual, o bé centrar-se en un problema que
s’havia començat a detectar al maig, que era que molts joves sortien de casa després
del període de tancament amb moltes ganes de passar-ho bé i d’esbargir-se, per la
qual cosa es dedicaven a beure.
Recorda que en l’època de la joventut tothom ha desobeït ordres i que cal molta
pedagogia per tractar aquesta qüestió. Creu que cal treballar conjuntament amb els
docents, els animadors, les famílies i les associacions juvenils. Recollint una aportació
d’Esquerra Republicana, afegeix que caldria intentar transmetre que hi ha vies
d’esbarjo i diversió alternatives que no han d’estar lligades necessàriament amb
l’alcohol. Així mateix, dona les gràcies al conseller Lacasta pels seus suggeriments.
Per acabar, diu que aquesta no és una proposta ideològica, sinó molt transversal, i que
aglutina aportacions de diferents grups.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Anuncia el seu vot a favor a la proposició. Admet
que la tornada a la normalitat porta a aquesta mena de situacions, les quals comporten
també soroll i afecten el descans veïnal.
Entén que la batalla contra aquestes situacions no es dona només a Gràcia, sinó arreu
de la ciutat, i considera que és bo intentar resoldre aquestes problemàtiques fent
pedagogia a través de la prevenció i de valors cívics que permetin als joves buscar-hi
alternatives saludables.
Reitera el seu vot a favor en aquesta campanya de prevenció.
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Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Manzano.
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). La senyora Manzano comenta que és important fer
un abordatge educatiu com el que es presenta amb la proposta, perquè prohibint el
consum d’alcohol no s’evita absolutament res. Assegura que les persones han de tenir
tota la informació possible per tal que puguin escollir. Com a grup, troben que és
important proposar una campanya que informi del consum excessiu d’alcohol, a banda
dels riscos que comporta en temps de pandèmia.
En aquest sentit, es mostra partidària d’implicar en la iniciativa tots els agents
comunitaris tant de l’escola com del temps de lleure. Per això cal que hi treballin tant
els punts d’informació juvenil com el Centre per a Famílies amb Adolescents.
Per tot el que ha exposat, el seu vot serà favorable.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bosch.
Intervé el Sr. Bosch (ERC). En primer lloc, agraeix al grup de Ciutadans que hagi
acceptat les seves propostes. Informa que hi votaran a favor perquè entenen que cal
treballar per reduir el consum d’alcohol entre el jovent, i que cal fer-ho conjuntament
amb aquest col·lectiu, sense paternalismes i amb respecte.
D’altra banda, comenta que voldrien anar una mica més enllà en la creació d’un model
d’oci nocturn que permeti gaudir de l’espai públic d’una manera no consumista i no
vinculada al consum d’alcohol, tal com promouen moltes entitats del districte.
Argumenta que la centralitat del consum és el que impulsa les persones més joves i
amb condicions de vida precàries cap a la botellada.
Reitera el seu vot a favor a la proposta i la seva disposició a ajudar el govern del
districte en aquest sentit.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al govern.
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Agraeix al conseller Bea que s’hagi acceptat l’esmena
que es va fer des del govern i informa del seu vot a favor de la proposta.
Assenyala que es vol aconseguir que els mateixos joves actuïn de manera preventiva
pel que fa al consum d’alcohol amb altres joves, i diu que ja hi ha plans que van en
aquesta línia. Opina que cal adreçar-se als joves amb un llenguatge i un registre joves
perquè les campanyes siguin efectives.
Matisa que una cosa és l’ús de l’espai públic dels joves i una altra el fet que sigui una
botellada. Alerta que cal no menystenir els joves, ja que se saben organitzar i la
majoria respecten totes les indicacions sanitàries. Cal no veure aquest col·lectiu com
un problema, atès que per a ell són solució i oportunitat.
27 / 49

Districte de Gràcia

Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Dona les gràcies a tots els grups per votar a favor de la
iniciativa, i coincideix amb el senyor Lacasta en el fet de dir que els joves no són un
problema.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que s’aprova la proposta amb el vot
favorable de tots els grups.

D.1.4 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi
-

Atès que al Districte de Gràcia hi ha nou escoles bressol de titularitat municipal
i quatre de titularitat privada.

-

Atès que la crisi de la COVID-19 ha deixat aquests centres en una situació de
vulnerabilitat i molts no podran obrir el proper mes de setembre.

-

Atès que moltes famílies no tindran amb qui deixar els seus fills un cop
aquestes tornin a la normalitat laboral passades les vacances d’estiu.

Es proposa el següent:
1. Que l'Ajuntament estudiï l’oferta i la demanda de les places de les escoles bressol
de titularitat pública i privada del Districte de Gràcia per garantir l’accés dels infants a
l'escolarització.
2. Que l’Ajuntament compti amb les escoles bressol i llars d'infants subvencionades i
privades per cobrir la demanda no atesa per l'oferta de les EBM.
3. Que l’Ajuntament es comprometi a col·laborar i ajudar els centres de titularitat
privada perquè es mantingui la xarxa educativa de petita infància (0-3 anys).

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president enuncia la proposició i dona
la paraula al senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Assenyala que la crisi actual no és només sanitària,
sinó que també és econòmica i social. En aquesta crisi social, el sector de les escoles
bressol ha quedat greument afectat.
Explica que a Gràcia hi ha nou escoles bressol de titularitat municipal i quatre de
titularitat privada, i que aquests centres es troben ara en una situació de vulnerabilitat
que no els permetrà obrir al setembre.
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Per això demanen que l'Ajuntament estudiï l’oferta i la demanda de les places de les
escoles bressol de titularitat tant pública com privada al districte i que tingui en compte
els centres privats per atendre la demanda no atesa per part de les escoles municipals
amb vista a garantir l’escolarització de tots els infants del districte. Considera que
ajudar les escoles bressol públiques i privades significa fer polítiques a favor de les
famílies i dels infants del districte.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Comenta que, en rebre la proposta, hi havia molta incertesa
en relació amb l’inici del curs el proper setembre, ja que no se sabia si les escoles
privades obririen, cosa que suposaria un enorme problema per a les famílies.
Exposa que el motiu pel qual es plantejaven no obrir era el deute que hi mantenia la
Generalitat a causa de l’impagament de les subvencions d’una part del curs 2018-2019
i del 2019-2020. En aquest sentit, indica que la setmana passada van conèixer la bona
notícia que el Departament d’Educació invertiria uns 9 milions d’euros per pagar totes
aquestes subvencions als centres privats, cosa que significa que les escoles bressol
privades tindran capacitat per obrir al setembre.
Informa que està d’acord amb la proposta i que hi votarà a favor, tot i que creu que en
aquest cas el districte no tenia la força per aconseguir aquesta fita, i que com a màxim
el que podia fer era pressionar la Generalitat perquè pagués aquests diners, però
s’alegra que el conseller Bargalló s’hagi avançat i s’hagi compromès a avançar
aquestes partides.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Farrés.
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Anuncia que el seu vot serà una abstenció, perquè, tot i
que podrien estar d’acord amb la proposició, consideren que arriba tard, atès que les
matrícules de les escoles bressol ja estan fetes.
Admet que el conseller Bargalló ha assumit invertir 9 milions d’euros per rescatar els
centres privats afectats, els quals són necessaris per poder absorbir la demanda que
no poden assumir els centres públics, però finalment reitera que el seu vot serà una
abstenció.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula a la senyora Pi.
Intervé la Sra. Pi (ERC). Comença la intervenció manifestant que els diners públics
s’han de dedicar al servei públic educatiu. Opina que el drama de l’etapa 0-3 al
districte és que la demanda de les famílies duplica l’oferta de places, de manera que,
efectivament, hi ha nou escoles municipals, però en caldrien nou més.
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Explica que en el mandat anterior el govern de Barcelona en Comú no va incrementar
el nombre d’escoles bressol, però que al final del mandat va presentar un pla
d’equipaments en què considerava que l’any 2025 n’hi havia d’haver dues més.
Lamenta que en aquest any de nou mandat no s’hagi fet res en aquest sentit, ja que
no s’ha fet públic ni tan sols un projecte constructiu de nova escola bressol municipal
que es pugui licitar.
Per aquest motiu, l’alternativa de moltes famílies és anar a una escola bressol privada.
Com a negoci privat, entenen que a aquests centres no els surtin els números en
alguns moments, però consideren que el districte podria plantejar a l’Ajuntament de
Barcelona convertir algun d’aquests centres privats en públics, sempre que tinguin les
instal·lacions adequades al nivell de qualitat de les escoles bressol municipals.
Per tot plegat, anuncia el seu vot en contra de la proposta però mostrant la seva
vessant constructiva sobre quina pot ser la solució per destinar diners públics al servei
educatiu públic.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al govern.
Intervé la Sra. Carrera (BC). (No pot intervenir a causa de problemes tècnics.)
Intervé el Sr. Farriol (BC). Assenyala que el seu vot és favorable a la proposició.
Intervé la Sra. Carrera (BC). Explica que estan elaborant la proposta de construcció
de tres escoles bressol públiques per absorbir una part de la demanda. Com ja s’ha
dit, afirma que la Generalitat està dissenyant un ajut a fons perdut per ajudar les
escoles privades, però indica que aquest ajut no arribarà fins al mes de desembre.
Davant aquesta situació, des de Barcelona Activa s’està estudiant la possibilitat de
concedir un crèdit pont per ajudar les escoles privades a resoldre els problemes de
liquiditat fins que es faci efectiva l’aportació de la Generalitat. Esperen que aquests
instruments contribueixin a alleujar les dificultats financeres provocades per la crisi
sanitària.
Finalment, reitera que el seu vot serà favorable a la proposta.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president torna a donar la paraula al
ponent.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Assenyala que la previsió del Departament
d’Educació és aprovar un increment de 300 euros per alumne tant de centre públic
com de centre privat dins de la subvenció de l’any vinent, i aclareix que no estan
parlant d’un fons COVID. Afegeix que les escoles bressol demanen un pla de rescat
pels mesos que han estat tancades.
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Diu al senyor Farrés que no és que la proposició arribi tard, sinó que és la Generalitat
qui ho fa, perquè s’han aprovat uns pressupostos al Parlament de Catalunya on es
podien haver previst aquestes ajudes. Diu que és cert que a proposta del seu grup
municipal a l’Ajuntament de Barcelona es va acceptar un prec en què demanaven
6.000 euros per centre amb l’objectiu que, a través de Barcelona Activa, es pogués
rescatar aquestes escoles bressol fins que arribés l’aportació de la Generalitat.
Especifica que una cosa és la subvenció i l’altra el pla de rescat COVID.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que s’aprova la proposta amb el vot
favorable dels grups municipals de Barcelona pel Canvi, Ciutadans, Barcelona en
Comú i PSC, el vot en contra d’ERC i l’abstenció de Junts per Catalunya.
Intervé el Sr. Badia (regidor). El senyor Badia intervé perquè vol mostrar la seva
estupefacció pel fet que siguin precisament Junts per Catalunya i Esquerra
Republicana els grups que no donin suport a aquesta mesura. Qualifica d’esperpèntic
el que ha passat i en vol deixar constància.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president reitera que s’aprova la
proposta.

D.2. Precs
D.2.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Davant el fet que la situació d’emergència social producte de la crisi sanitària de la
COVID-19 està evolucionant cap a una cronificació de la pobresa i l’exclusió social, es
formula el següent:
 Que es convoqui una taula social i solidària amb totes les entitats del tercer
sector i xarxes de suport veïnals amb l’objectiu de crear un espai de diàleg i
control estable en el temps.
 Que es doni suport a la col·laboració entre entitats i xarxes, i es treballi per
integrar-les al màxim en un sol sistema juntament amb diferents serveis del
districte, com els Serveis Socials i el PIAD, i es defineixin actuacions a curt,
mitjà i llarg termini en l’àmbit dels drets socials.

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al senyor
Bosch.
Intervé el Sr. Bosch (ERC). Comenta que el seu grup va presentar un prec perquè el
districte emprengués mesures per combatre la pobresa infantil provocada arran de la
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pandèmia de COVID-19, i afegeix que en aquesta sessió tornen a parlar d’aquesta
qüestió per reforçar la col·laboració entre les entitats del tercer sector de Gràcia i el
govern del districte.
Informa que només el Rebost Solidari avui atén 4.000 persones, quan al darrer plenari
n’eren 2.000. Adverteix que la crisi va a més i que cal reforçar els mecanismes de
coordinació entre tots els actors per lluitar per la reintegració social de les persones
afectades per la pobresa. Assegura que no es tracta d’una qüestió de caritat, sinó de
garantir els drets socials i de ciutadania a totes les persones, especialment els joves i
les dones, que són els grans afectats per aquesta crisi.
Per tot el que ha exposat, demanen que es creï un espai que permeti treballar
conjuntament perquè la reintegració d’aquestes persones sigui el més ràpida possible.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al senyor
Quadura.
Intervé el Sr. Quadura (BC). Informa que s’accepta el prec. Diu que ja fa mesos que
estan en contacte amb xarxes de suport mutu i amb entitats del tercer sector del
districte.
Considera que seria útil unificar totes les entitats i totes les entitats i tenir un espai únic
on treballar de manera conjunta.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec ha estat acceptat.

D.2.2 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya

-

Atès que el districte de Gràcia, i en particular el barri de La Vila de Gràcia, té una
gran necessitat de sòl per poder destinar-lo a equipaments públics, habitatge social
i espais verds pels seus veïns i veïnes.

-

Atès que alguns espais que podrien usar-se a tals efectes són propietat de l’Estat
espanyol, i ara mateix estan tancats a la ciutadania o infrautilitzats, com són el cas
de la caserna de la Guardia Civil a Travessera de Gràcia (instal·lacions que ja no
tenen sentit dins dels nuclis urbans) o l’antic CAP Quevedo.

-

Atès que la caserna ocupa un solar de 4.375 m2 al barri de Gràcia Nova i el Camp
d’en Grassot (barri que presenta una densitat neta de població de les més grans
de la ciutat: 899 habitants per hectàrea residencial, a banda que les competències
en seguretat pública han estat assumides pels Mossos d’Esquadra i les poques
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competències que encara té: control de fronteres i duanes, crim organitzat i
terrorisme, entre d’altres, poden ser traslladades a altres instal·lacions.
-

Atès que l’immoble de l’antic CAP Quevedo és propietat de la Tresoreria General
de la Seguretat Social.

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic
Municipal, i l’article 35 del Reglament intern d’organització i funcionament del Districte
de Gràcia formula la següent prec:
1. Elaborar un inventari amb els solars en desús, propietat de l'estat espanyol per tal
de valorar si l’Ajuntament de Barcelona en demana la seva cessió, definint els
possibles usos futurs i les modificacions necessàries per dur-los a terme.
2. Instar l’Ajuntament de Barcelona a iniciar el més aviat possible la cessió dels
següents immobles amb titularitat de l’Estat Espanyol:
2.1. Iniciar la cessió de l’immoble amb titularitat de la TGSS de l’antic CAP
Quevedo (carrer Quevedo, 13-17) per tal que es defineixi un nou espai per a
entitats destinat al desenvolupament de projectes de l’àmbit de la salut, el
benestar, educació en el lleure, i la cooperació i solidaritat.
2.2. Instar l’Ajuntament de Barcelona a acordar amb el Govern espanyol la cessió
de les instal·lacions de la caserna de la Travessera de Gràcia ja que la
caserna avui en dia està infrautilitzada i hi ha un dèficit d’equipaments públics i
espais verds al districte.

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al senyor
Roma.
Intervé el Sr. Roma (ERC). Diu que és sabut que un dels problemes del districte és la
falta de sòl per poder tirar endavant projectes com ara nous equipaments, habitatge
públic o la generació de més espais verds.
Davant aquesta situació, amb aquest prec demanen explorar la via de trobar espais
que siguin propietat de l’Estat espanyol amb un ús residual perquè l’Ajuntament en
pugui fer ús.
Concretament, demanen, d’una banda, que s’elabori un inventari per poder estudiar
els immobles que estan en desús, i, d’altra banda, que s’iniciï la cessió de l’immoble
amb titularitat de la TGSS de l’antic CAP Quevedo (carrer Quevedo, 13-17) per tal que
es defineixi un nou espai per a entitats destinat al desenvolupament de projectes dels
àmbits de la salut, el benestar, l’educació en el lleure i la cooperació i la solidaritat.
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Finalment, també volen instar l’Ajuntament de Barcelona a acordar amb el Govern
espanyol la cessió de les instal·lacions de la caserna de la Travessera de Gràcia, ja
que la caserna avui en dia està infrautilitzada i seria interessant que tingués un ús
municipal.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president indica que hi ha dues
paraules demanades per part de la ciutadania. Dona la paraula a la senyora Noemí
Cortés, de l’Església Evangèlica de Gràcia, que no ha assistit al plenari, i, en segon
lloc, al senyor Frederic Callís Casacoberta, president de l’Associació Gràcia Solidària,
el qual va demanar que es llegís la proposta que tot seguit llegeix el president.
Exposa que Gràcia Solidària reivindica una millor gestió associativa que pugui corregir
les febleses i les mancances històriques que pateixen aquestes entitats sense ànim de
lucre i amb finalitats cíviques i socials.
Afegeix que una de les mancances històriques més destacades és la disponibilitat
d’espai estable per desenvolupar les activitats ordinàries de Gràcia Solidària, el qual
està convençut que propiciaria l’agrupament i la col·laboració entre entitats, la
convocatòria i l’organització d’esdeveniments de petit format, la realització de sessions
de formació i de debat, i que alliberaria també molts habitatges particulars que estan
cobrint aquestes mancances de seus socials.
Per tot plegat, reivindica un espai estable com podria ser el CAP Quevedo, que cobriria
molt bé les seves necessitats. Diu que donen suport al prec d’ERC i s’ofereixen a
participar en el seu moment en el debat necessari per definir els usos o els reglaments
de funcionament i les responsabilitats civils de les entitats que puguin fer ús d’aquest
espai.
A continuació dona la paraula al senyor Farriol.
Intervé el Sr. Farriol (BC). Assenyala que agraeixen una petita modificació en el text
del prec presentat per Esquerra Republicana, la qual permet ajustar-ne el contingut i fa
que el govern el pugui acceptar.
Tal com ha exposat el regidor d’Esquerra Republicana, diu que l’inventari de solars es
pot fer amb els instruments que es tenen a l’abast des del punt de vista municipal i
també per la via de la negociació i l’acord amb altres administracions. Li agrada que el
senyor Roma hagi parlat d’explorar els usos que puguin tenir aquests solars i edificis.
Amb referència als dos equipaments esmentats, diu que també formen part de
l’acceptació d’aquest prec per part del govern.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al senyor
Roma.
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Intervé el Sr. Roma (ERC). Dona les gràcies per l’acceptació del prec i demana que
es pressioni per poder donar una sortida a l’equipament del CAP Quevedo per a les
entitats.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec ha estat acceptat.

D.2.3 Del Grup municipal de Junts per Catalunya
Atesa la limitació d’equipaments i aforaments actuals a les instal·lacions esportives,
es formula el següent:
- Que el Districte de Gràcia realitzi un informe de les necessitats d’espais de les
escoles del districte, abans del mes de setembre, per poder ampliar espais
educatius, i de la disponibilitat per cedir-ne, fora de l’horari escolar i de les
necessitats i disponibilitats de les entitats i clubs esportius, de cara a una possible
col·laboració entre les entitats i clubs esportius i els centres educatius per poder
cedir-se espais mútuament, sempre que el PROCICAT així ho autoritzi.

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president enuncia el prec i dona la
paraula al senyor Farrés.
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Assenyala que és ben coneguda la manca
d’equipaments al districte, fet que ha condicionat que entitats i grups esportius no
hagin pogut incrementar la seva oferta i no hagin pogut arribar a més veïns per tal que
puguin fer esport.
D’altra banda, les entitats i els grups esportius han demanat reiteradament compartir
espais, com ara patis d’escoles, en les hores en què no es facin servir. Manifesta que,
arran de la crisi actual, s’està produint una limitació dels aforaments de les
instal·lacions esportives, i és previsible que això també comporti una davallada a la
ràtio de les escoles, algunes de les quals no tindran espai per poder desdoblar els
grups classe.
Pel que ha exposat, demana que es faci un informe de les necessitats d’espais de les
escoles del districte, abans del mes de setembre, per poder ampliar espais educatius, i
de la disponibilitat per cedir-ne, fora de l’horari escolar i de les necessitats i
disponibilitats de les entitats i clubs esportius, de cara a una possible col·laboració
entre les entitats i els clubs esportius i els centres educatius per poder cedir-se espais
mútuament, sempre que el PROCICAT així ho autoritzi.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula a la senyora
Carrera.
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Intervé la Sra. Carrera (BC). Indica que s’accepta el prec i que aquest informe ja
s’està fent. Afegeix que es treballa per trobar equipaments públics o privats per poder
ampliar els espais de cara als desdoblaments que hauran de fer les escoles.
D’altra banda, assenyala que els interessa molt crear vincles entre els centres
educatius i els equipaments de barri.
Finalment, reitera que accepten el prec.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula novament al
senyor Farrés.
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Dona les gràcies pel fet que s’hagi acceptat el prec.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec ha estat acceptat.

D.2.4 Del Grup municipal de Ciutadans
Atès el continu creixement del mosquit tigre, es formula el següent:
- Realitzar una campanya de conscienciació i informació per part del districte on
es detallin les zones de risc que tenim als barris, les accions realitzades per les
administracions i les quatre accions amb les quals els veïns poden ajudar a
controlar la plaga.
 Evitar punts d’acumulació d’aigua a patis, jardins i terrats; així s’evitarà
reproducció.
 Respectar els animals insectívors.
 Si es detecten punts d’activitat, comunicar-los al telèfon de civisme o la
web d’atenció a la ciutadania.

Informar de l’app Mosquito Alert, plataforma de ciència ciutadana que
col·labora amb diferents administracions per controlar la proliferació de
mosquits invasors i les malalties que poden transmetre.

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president enuncia el prec i dona la
paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Comença la intervenció comentant que el problema que
representa el mosquit tigre va començar l’any 2004, quan va arribar a Sant Cugat, i
posteriorment va fer servir les rieres Collserola i les zones humides dels barris de
muntanya per envair la resta de la ciutat.
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Admet que des d’aleshores s’han dut a terme moltes actuacions per intentar aturar-ne
la propagació, com ara instal·lar 64 punts de control a la ciutat, 3 dels quals són al
barri de Gràcia. Tanmateix, diu que hi ha moltes zones que queden desprotegides.
Per això demanen que des del districte es faci una campanya de conscienciació,
perquè realment és fàcil limitar el creixement d’aquest insecte. Comenta que la
campanya ha de ser senzilla, però ha d’intentar arribar a tots els veïns perquè entre
tots puguin resoldre el problema.
En aquest sentit, s’està parlant d’incorporar una app a la web de Barcelona Ciència de
l’Ajuntament que contribueixi a l’eliminació del mosquit tigre, però afegeix que també hi
ha moltes accions petites que els ciutadans poden fer a les seves cases per ajudar a
controlar la plaga.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al govern.
Intervé el Sr. Quadura (BC). Comenta que des de l’Agència de Salut Pública de
Barcelona es fan campanyes cada any durant tota la temporada del mosquit, d’abril a
novembre, amb un programa de vigilància i control que té diferents línies d’actuació,
com ara vigilància i control de les zones de risc, atenció i seguiment de les incidències
ciutadanes —incloent-hi inspeccions i la posterior sensibilització a les zones
afectades—, col·laboració amb la plataforma ciutadana Mosquito Alert, protocol de
vigilància de malalties transmeses pels mosquits i tallers educatius sobre el mosquit a
les escoles de secundària de la ciutat.
Apunta que, malgrat que en l’àmbit de ciutat ja es fan aquestes campanyes, accepten
el prec, al qual anuncia que donaran un to més territorial incloent aquesta informació
als butlletins del Districte de Gràcia des d’aquest moment i fins al final de la
temporada, que seria al novembre.
Intervé el Sr. Mascarell (president). Informa que el prec ha estat acceptat.

D.2.5 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi
Atesa la pacificació dels nostres carrers com un dels principals reptes que tenim pel
que fa a la mobilitat al nostre districte, es formula el següent:
1. Que l’Ajuntament col·loqui un element de reducció de velocitat a l’estop de
cantonada c/ Verdi amb c/ Maignon amb l’objectiu d’evitar accidents i pacificar una
zona amb un trànsit important de vianants.
2. Que l’Ajuntament també col·loqui un mirall per tal que els vehicles que surten del
c/ Maignon tinguin visibilitat dels que baixen pel c/ Verdi.
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Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president enuncia el prec i dona la
paraula al senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Assenyala que al bell mig del barri de la Salut, a
l’encreuament que hi ha entre els carrers Verdi i Maignon, cal implantar normes de
pacificació per evitar accidents i pacificar una zona amb un trànsit important de
vianants. Diu que al carrer Verdi hi ha molt poca visibilitat del trànsit del carrer Maignon
i que en tan sols una setmana hi ha vist personalment dos vehicles a punt de topar
perquè un d’ells s’havia saltat l’estop.
Explica que és una zona on hi ha molts nens i molta gent gran, a prop del mercat de
Lesseps, i per tot plegat demanen que l’Ajuntament col·loqui un element de reducció
de velocitat a l’estop de la cantonada dels carrers Verdi i Maignon amb l’objectiu
d’evitar accidents i pacificar una zona amb un trànsit important de vianants, i també,
per als veïns que surtin del carrer Maignon, que l’Ajuntament col·loqui un mirall per tal
que els vehicles que surten d’aquest carrer puguin veure si ve algun vehicle que baixa
pel carrer Verdi.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al senyor
Farriol.
Intervé el Sr. Farriol (BC). Informa que, pel que fa a la primera part del prec, han
estudiat la possibilitat d’instal·lar elements físics de reducció de velocitat, però des de
la Direcció de Mobilitat, la Guàrdia Urbana i el mateix Departament d’Obres i
Manteniment creuen que aquesta no seria la millor solució, perquè en aquell carrer hi
circula el bus 116, cosa que en alguns moments és incompatible amb la instal·lació
d’aquests elements de reducció de la velocitat.
De tota manera, indica que comparteixen completament el sentit el prec, i per això diu
cerquen algun altre element que els pugui ajudar i que donaran les indicacions
oportunes per que s’instal·lin uns miralls parabòlics.
Per tant, amb aquestes matisacions, manifesta que accepten el prec.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula novament al
senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Es mostra satisfet que s’accepti el prec.

D.3. Preguntes
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D.3.1 Del Grup municipal de Junts per Catalunya
Atesa la dificultat de les entitats culturals en aquesta situació des del confinament,
es formula el següent:
- Quina línia d’ajuts pensa obrir el districte per ajudar les entitats a reobrir el mes de
setembre i reprendre l’activitat amb totes les garanties sanitàries i de seguretat?

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al senyor
Farrés.
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Exposa que, a causa del confinament, les entitats
culturals no han pogut dur a terme les seves activitats habituals, la qual cosa ha tingut
un fort impacte econòmic i social. Afegeix que aquestes entitats sempre han patit una
manca de finançament i de suport, i valora molt positivament la tasca de cohesió i
integració social que duen a terme al districte.
Diu que el Departament de Cultura ha llançat una línia de subvencions per donar
suport a les entitats de cultura popular i de patrimoni pel que fa a la digitalització.
Assenyala que el Districte de Gràcia és el responsable de concedir les subvencions a
les entitats i de supervisar-ne les justificacions, i es mostra preocupat pel fet que les
entitats han d’obrir al setembre i han de complir les mesures sanitàries. Diu que els
requisits que han de complir impliquen un cost econòmic important.
En aquest sentit, volen preguntar quina línia d’ajuts pensa obrir el districte per ajudar
les entitats a reobrir el mes de setembre i reprendre l’activitat amb totes les garanties
sanitàries i de seguretat.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula a la senyora
Carrera.
Intervé la Sra. Carrera (BC). Assegura que des del districte són molt conscients de tot
el que suposen les entitats culturals i el que fan per la cultura, per la qual cosa tenen
tot el seu suport.
Explica que s’han fet dues sessions per videoconferència amb les entitats per donar a
conèixer les ajudes que des de l’ICUB s’estan concedint perquè les entitats puguin tirar
endavant. També han informat les entitats amb equipament sobre els aspectes que
han de tenir en compte a l’hora d’obrir novament pel que fa als riscos laborals, de
senyalització, d’atenció als treballadors, etc. A més, a totes les que tenen problemes
econòmics a causa de la pèrdua d’ingressos els estan donant suport per ajudar-les a
trobar finançament.
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Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula de nou al
senyor Farrés.
Intervé el Sr. Farrés (JxCat). Lamenta que la resposta de la senyora Carrera hagi
estat tan genèrica. Considera que el que és molt important és saber quines
subvencions pot rebre cadascuna de les entitats i veure com s’ha fet aquest
repartiment.

D.3.2 Del Grup municipal Ciutadans
En quina fase es troben els estudis per a la modificació del MPGM de Gràcia?
Intervé el Sr. Mascarell (president). Dona la paraula al senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Comenta que el fet de ser conseller li ha ensenyat que les
modificacions dels plans generals metropolitans són realment un problema al Districte
de Gràcia.
Així doncs, diu que primer es van trobar amb el problema de Vallcarca, que critica que
no hi hagi manera de solucionar. Després esmenta les casetes del carrer Encarnació i
el fet que tot es va haver d’aturar per culpa d’un arbre. Lamenta que es facin plans i
que costi tant tirar-los endavant, amb modificacions o sense.
Diu que ara tenen sobre la taula el Pla general metropolità de la Vila de Gràcia, i
voldria saber en quina fase es troba, quan tindran els primers resultats, quina empresa
d’arquitectes se n’ocuparà i si la despesa per fer aquest estudi serà de 217.000 euros.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al senyor
Farriol.
Intervé el Sr. Farriol (BC). Informa que, després de les aturades dels procediments
administratius provocades per l’estat d’alarma, el passat 22 de juny es va formalitzar el
contracte d’adjudicació a l’empresa Jornet Llop Pastor Arquitectes. L’objecte és la
modificació de l’MPGM en l’àmbit del teixit històric dels barris de Gràcia, cosa que vol
dir definir-ne els instruments urbanístics per al seu manteniment i la seva conservació,
però també avaluar-ne les activitats actuals, les dotacions, l’estructura del parc
d’habitatge dels barris inclosos per afavorir el manteniment i el foment d’aquests usos
d’habitatges i d’activitats.
Exposa que també s’hi incorporen totes aquelles mesures possibles per al
manteniment i la millora d’espais amb arbrat i vegetació.
Pel que fa a la previsió per a l’aprovació inicial, afirma que és a començament del
2021, sense poder-ne concretar la data exacta. Això significa que durant el segon
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semestre del 2021 mantindran els contactes oportuns amb les entitats veïnals i
ciutadanes per dur a terme el procés participatiu preceptiu en aquests casos.
Assenyala que la licitació conté un informe justificatiu del pressupost, que li lliuraran
també, com a resposta escrita, tot i que recorda que es tracta d’un document d’accés
públic. Afegeix que la licitació es va fer amb un pressupost determinat, però que
l’adjudicació s’ha fet per 216.900, IVA inclòs.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula novament al
senyor Bea.
Intervé el Sr. Bea (C’s). Només indica que espera la resposta escrita.

D.3.3 Del Grup municipal de Barcelona pel Canvi
Davant la reforma de Pi i Maragall i l’execució de la Rambla Verda de Vallcarca, es
formula el següent:


Quin és el capteniment del govern referent a la reforma de Pi i Maragall i
l’execució de la Rambla Verda de Vallcarca, i quin calendari plantegen?

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al senyor
Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Comenta que, en presentar-se a les eleccions, cada
grup va presentar diferents propostes, obres i remodelacions, i és evident que la
COVID-19 ho ha alterat tot i caldrà prioritzar.
Com a grup, diu que a l’inici del confinament van demanar al govern fer reunions per
estudiar quins haurien de ser els grans projectes de districte que caldria tirar endavant,
però lamenta no haver rebut cap resposta.
Assegura que una de les seves prioritats és la Rambla Verda de Vallcarca, per la qual
cosa pregunta quin és capteniment del govern respecte a l’execució d’aquesta obra i
quin calendari hi ha previst.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al senyor
Lacasta.
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Assenyala que estan buscant l’acord polític i veïnal per
desencallar la modificació del PGM pel que fa a l’avinguda de Vallcarca. Diu que, com
és sabut, l’aprovació d’aquest PGM requereix la majoria necessària als plenaris, de
manera que no depèn només del govern.
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D’altra banda, cal començar un procés d’expropiacions, i comenta que en funció dels
pactes als quals s’arribi els calendaris variaran. Per tant, declara que el capteniment
del govern és seguir treballant per buscar l’acord polític i veïnal tal com han estat fent,
amb reunions bilaterals sobre aquest assumpte.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula de nou al
senyor Daura.
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). Entén que el govern reprendrà el diàleg amb els
grups polítics per estudiar quina és la millor solució per tirar endavant la Rambla
Verda. En aquest sentit, garanteix que des del grup que representa treballaran per
arribar a un acord que desencalli aquest projecte de districte i de barri i que cerqui el
consens de tots els veïns.

D.4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs
D.4.1 Del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
Per donar valor i importància al comerç de proximitat al barri de Gràcia, formula el
següent:

- Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada al Consell Plenari del
Districte de Gràcia del passat 5 de maig del 2020, amb el següent contingut:

“1. Identifiquin i avaluïn, juntament amb les associacions de comerciants, els
establiments comercials del districte que veuen amenaçada la seva supervivència per
la crisi de la COVID-19.
2. Mediïn entre propietaris i llogaters per assegurar la continuïtat de l’activitat
comercial.
3. Assessorin en matèria de nous ajuts i normatives vigents amb la màxima celeritat,
atesa la rapidesa amb què es produeixen canvis legislatius.
4. Creïn un marketplace en línia del comerç de proximitat del conjunt de la ciutat que
compti amb el suport del districte i que, tot garantint la seva idiosincràsia, permeti
arribar al consumidor final mitjançant un model logístic no contaminant i econòmic.
5. Instin el govern municipal a implementar amb urgència la taxa d’ocupació de l’espai
públic a les grans empreses de comerç electrònic que basen el model del seu negoci
bàsicament en el repartiment a domicili.
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6. Garanteixin la sostenibilitat de les associacions de comerciants que aquests mesos
no han estat cobrant les quotes i que veuen amenaçada la seva viabilitat tot buscant,
si s’escau, col·laboradors privats que ho patrocinin.
7. Dotin els eixos comercials dels recursos suficients i garanteixin una interpretació de
l’aplicació de la normativa municipal per facilitar una correcta visibilitat tant a la via
pública com a internet dels comerços associats i de l’existència dels mateixos eixos.”

D.4.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya
Atesa la importància del comerç al Districte de Gràcia, la crisi econòmica que està
patint, la necessitat d’una major digitalització cap al comerç de proximitat.

Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president diu que les dues
proposicions se substanciaran conjuntament i dona la paraula al senyor Colomé.
Intervé el Sr. Colomé (ERC). Explica que en el darrer ple ERC va fer una proposició
en què detallava en set punts tota una sèrie de mesures a emprendre, i que tot seguit
se centrarà en els primers punts.
Concretament, volen preguntar al govern quants comerços han identificat que vegin
amenaçada la seva supervivència i quants comerços han tancat al Districte de Gràcia.
En segon lloc, volen saber quantes mediacions ha fet el govern entre propietaris i
llogaters per assegurar la continuïtat de l’activitat comercial.
En tercer lloc, pregunten quants comerços han estat assessorats en matèria de nous
ajuts i normatives vigents, atesa la rapidesa amb què es produeixen canvis legislatius, i
indica que la seva percepció és que els comerços no han tingut el districte al seu
costat.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al senyor
Alberto Barros.
Intervé el Sr. Alberto Barros. Com a propietari d’un restaurant, el senyor Barros
explica que després de tres mesos de confinament veuen greument amenaçada la
supervivència del seu negoci fins a final del 2020.
Comenta que va sorgir la proposta de l’Ajuntament de Barcelona de fer una ampliació
o una implantació de terrassa als llocs on no en tenien, com és el seu cas, i lamenta
que, després d’un mes d’haver fet la instància, encara no hagin obtingut cap resposta.
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Entén que per a l’Ajuntament la situació és difícil, però diu que cal entendre que
darrere cada instància hi ha persones i negocis, i, davant la promesa que el 2021
seguiran oberts, tenen por que no puguin arribar-hi, per la qual cosa reclamen les
ajudes immediatament.
En el seu cas, explica que hi ha 16 persones treballant, 8 de les quals estan en un
ERTO, i no veuen manera de canviar aquesta situació. Lamenta que l’Ajuntament no
s’hagi refiat dels comerços i que els bars sempre hagin estat “els dolents de la
pel·lícula”.
Per acabar, reclama una resposta sincera i urgent per part de l’Ajuntament.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula a Junts per
Catalunya.
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). La senyora Manzano explica que van fer una
proposta sobre el comerç fa dos mesos que és ben coneguda, i declara que parla com
a política però també com a comerciant. Admet que, tal com ha dit el senyor Bea, es
viu pràcticament del turisme, i creu que abans de buscar alternatives cal intentar
ajudar els comerços que ja existeixen.
En concret, assenyala que calen mesures constructives i realistes. Diu que ara és
moment d’anar plegats i buscar mesures que no arribin tard, perquè, com ha dit el
senyor Barros, això significa que hi haurà comerços que no podran obrir.
Finalment, expressa que volen un barri amb vida, no un barri dormitori.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al govern.
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Diu que és ben sabut que el tema comercial ha estat
una de les preocupacions de l’Ajuntament arran de la crisi actual. Exposa que s’han
desplegat moltes iniciatives, com a ara la suspensió, la reducció o l’ajornament de
taxes.
Pel que fa a les proposicions aprovades al darrer consell plenari per part d’ERC i Junts
per Catalunya, detalla el següent.
Respecte al primer punt de la proposició d’ERC, afirma que estan en contacte
permanent amb les associacions de comerciants del districte i de la ciutat, amb les
fundacions i amb els consells de gremi, en què tracten els diversos problemes que
tenen els comerciants.
Quant als lloguers, s’han dut a terme diferents accions a més de la mediació, com ara
una línia d’ajuda per tal que els propietaris abaixin els lloguers.
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Pel que fa al punt 3, s’està informant de totes les ajudes i les gestions i s’estan
traslladant les demandes de les associacions de comerciants a la Direcció de Comerç,
i les webs de l’Ajuntament i de Barcelona Activa estan actualitzades amb tots els
canvis normatius i les ajudes existents, tal com es demanava a la proposició.
En relació amb el punt 4, diu que pel que fa al marketplace s’està negociant la creació
d’una plataforma que aplegui totes les plataformes digitals de compravenda dels
comerços de la ciutat, iniciativa que es vol engegar aquest mateix mes de juliol. Així
mateix, està previst ajudar a la digitalització dels comerços en tres eixos: formació,
assessorament i subvencions de fins a 7.500 euros.
Quant al punt 5, que tracta la taxa d’ocupació de l’espai públic, indica que s’està
treballant en una comissió tècnica.
Sobre el punt 6, que tracta els projectes subvencionats de les associacions comercials,
expressa que s’han pogut reformular i cobreixen fins al 80% dels projectes, i que s’han
ampliat ajuts del 50% al 75%.
D’altra banda, en relació amb el punt 7, diu que s’està facilitant el comerç al carrer i
estan treballant amb les associacions per poder-los dur a terme amb totes les
garanties de seguretat. Igualment, diu que s’ha fet una campanya des del districte per
animar les compres.
Per acabar, respecte al punt b) de la proposició de Junts per Catalunya, explica que
s’ha fet un conveni i un grup de treball amb les patronals, la Fundació Barcelona
Comerç i Barcelona Oberta i els consells de gremis per fer arribar aquests EPI als
comerços.
Pel que fa a les terrasses, indica al senyor Barros que hi ha un equip tècnic de 72
persones i 4.000 sol·licituds, per la qual cosa admet que no s’està sent tan àgil com
caldria. Assegura, però, que els ajuts per a bars i restauradors volen que siguin fins al
final del 2021.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula novament al
senyor Colomé.
Intervé el Sr. Colomé (ERC). Demana al conseller Lacasta si sap concretament
quants comerços han tancat al districte durant els darrers dos mesos.
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). Lamenta dir que no en té la xifra exacta. Reitera que
estan treballant en molts fronts i que volen fer tot el possible per ajudar.
Intervé el Sr. Colomé (ERC). Indica que el punt 1 de la proposició demanava
identificar els comerços, i entén, atesa la resposta del conseller, que això no s’ha fet.
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Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula a la senyora
Manzano.
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). Dona les gràcies per la feina que ha fet durant
aquest temps el tècnic de Comerç, però insisteix que es va tard i que la situació és
molt greu.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president dona la paraula al senyor
Alberto Barros.
Intervé el Sr. Alberto Barros. Entén que a l’Ajuntament hi ha bona voluntat, i espera
que a curt termini es puguin posar les taules i les cadires al carrer per millorar una
mica la situació.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president agraeix totes les
intervencions.

E.

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

1. Declaració Institucional sobre LGTBI
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president indica que se’n farà una
lectura col·lectiva.
Intervé el Sr. Farriol (BC). “Gràcia ha de ser un districte on la diversitat sigui motiu
d’orgull, i per aquest motiu i amb motiu del 28-J, Dia per a l’Alliberament LGTBI, el
Consell Plenari del Districte de Gràcia declara el següent:”.
Intervé la Sra. Hiraldo (ERC). “1. Manifestar el compromís per continuar treballant per
una societat justa i lliure de discriminacions als barris de Gràcia, una societat per a
totes i totes, independentment de la seva orientació sexual, identitat i expressió de
gènere, lluitant contra la situació de vulnerabilitat que pateix el col·lectiu en general i
en especial les persones trans.
2. Refermar la condemna absoluta a les agressions físiques o verbals i a les
microagressions LGTBI-fòbiques.
3. Incloure la perspectiva LGTBI+ en totes les seves polítiques.”
Intervé la Sra. Manzano (JxCat). “4. Treballar per seguir posicionant Barcelona com
una ciutat LGTBI referent internacional.
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5. Reiterar el suport i la col·laboració a la tasca de les entitats del col·lectiu LGTBI que
s’està fent a la ciutat.
6. Defensar una visió feminista transversal inclusiva de les persones trans.”
Intervé el Sr. Bea (C’s). “7. Assegurar un tracte igualitari cap a les famílies LGTBI a
escoles i altres equipaments municipals.
8. Treballar per l’erradicació de la serofòbia i de l’estigmatització de les persones VIH,
tot exigint a les administracions competents que garanteixin l’atenció i els recursos
necessaris.”
Intervé el Sr. Lacasta (PSC). “9. Treballar per reconstruir els rols assignats al gènere
en l’àmbit privat i a l’Administració de Gràcia.
10. Seguir treballant per assegurar que les persones grans puguin viure amb
normalitat la seva identitat i orientació sexual als centres de dia i residències, tot
ajudant a formar els treballadors i les treballadores d’aquests centres.
11. Instar el Govern de l’Estat a actualitzar i desenvolupar la Llei trans i que es reguli
l’autodeterminació de gènere amb seguretat jurídica.”
Intervé el Sr. Farriol (BC). “12. Instar el govern de la Generalitat a desplegar de
manera efectiva la Llei 11/2014, incloent també el règim sancionador, per tal de
garantir el seu objectiu principal: la protecció real de les persones LGTBI+ en tots els
àmbits.
13. Plantar cara al feixisme i als discursos d’odi, que normalitzen i fomenten la LGTBIfòbia i altres discriminacions com el racisme, i que pretenen amenaçar els drets
col·lectius conquerits durant dècades de lluita.”

2. Declaració Institucional sobre gestió de residències i COVID-19
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor assenyala que aquesta darrera
declaració institucional l’han signada cinc grups: PSC, Barcelona en Comú, Junts per
Catalunya, Esquerra i Ciutadans, i anuncia que en llegirà la part declarativa en nom de
tots els grups.
“Primer. Sumar-nos, des del Districte de Gràcia, al recordatori de les persones que han
perdut la vida a causa de la pandèmia, moltes d’elles residents a les residències de
persones grans del nostre país, ciutat o districte.
Fer arribar l’escalf a llurs famílies i a les persones que encara resten malaltes o que ja
han superat la malaltia.
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Agrair la tasca realitzada per totes les persones que han fet possible sortir de la crisi
sanitària: serveis essencials de l’Ajuntament, personal sanitari, personal de les
residències i totes les persones que, en compliment del Reial decret 463/2020, van
anar a treballar amb coratge i valentia en els moments més complicats (transportistes,
quiosquers, caixers i caixeres de supermercats, dependents de comerç alimentari,
personal de neteja, etc.).
Segon. Garantir un sistema d’alerta primerenca i un protocol d’intervenció en el cas de
possibles períodes de rebrot per coronavirus o altres situacions sanitàries similars que
permeti espais de cogestió, codecisió i col·laboració.
Tercer. Consolidar un espai de treball i coordinació interinstitucional capaç de repensar
el model residencial de la ciutat de Barcelona, un espai conjunt entre la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i
que permeti un control públic compartit de la qualitat assistencial i de cures.
Quart. Apostar per un model residencial per a persones grans dependents que posi les
necessitats personals i col·lectives d’aquest col·lectiu al centre del model d’atenció de
les persones grans i la incorporació de les residències a les dinàmiques de les
comunitats veïnals en les quals estan situades.
Barcelona, 29 de juny del 2020.”
Intervé el Sr. Jordi Daura (BxC). El senyor Daura fa palès que no han signat la
declaració perquè, tot i compartir-ne bona part del contingut, el seu model i
reconeixement es basa en totes les residències, les públiques i també les privades. El
motiu és, per tant, que la declaració deixa de banda moltes residències, com ara les
privades.
Intervé el Sr. Mascarell (president). El senyor president agraeix la presència a tots
els assistents i s’acomiada fins al proper ple.
No havent-hi més assumptes per tractar, el president dona per acabada la sessió
ordinària del plenari del Consell de Districte de Gràcia a les 21.17 hores.

No havent-hi més assumptes per tractar, el president dona per acabada la sessió
ordinària del plenari del Consell de Districte a les 20:38 hores de dia assenyalat a
l’encapçalament.

El president,

El secretari del Consell,
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Ferran Mascarell i Canalda

Rufino García Pérez
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