Districte de Gràcia

CONVOCATÒRIA DEL PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA
El president del Consell Municipal del Districte de Gràcia, us convoca a la sessió ordinària del
plenari del Consell del Districte, que tindrà lloc el proper dia 10 de març de 2020 a les 18:30
hores, a la Sala d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

A. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
B. PART INFORMATIVA
B.1. Despatx d’ofici.
B.2. Mesures de Govern B.2. Mesures de Govern.
B.2.1. Mesura de Govern sobre l’emergència climàtica.
B.3. Informes.
B.3.1. Informe del regidor.

C. PART DECISÒRIA
C.1 Propostes d’acord

C.1.1 APROVAR la proposta d’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per a l’any
2020 al senyor Josep Maria Contel i a SALUTEM-Accions comunitàries del barri de la Salut, de
conformitat amb el disposat a l’article 17 del Reglament d’honors i distincions de l’Ajuntament
de Barcelona.

D. PART D’IMPULS I CONTROL
D.1. Proposicions/declaracions de grup

D.1.1 Del Grup municipal d’ERC

Atès que l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 5 reclama la plena igualtat entre gèneres i
l’objectiu de Desenvolupament Sostenible 11 la transformació de les ciutats per a fer-les
inclusives, segures, resilients i sostenibles:
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Que el Govern del Districte reprengui les diagnosis urbanístiques amb perspectiva de
gènere als diferents barris, parant especial atenció en les perspectives d’edat i
capacitat, promovent també els usos de cures, joc, relacions socials, lleure i creació i
gaudi de béns comuns per a totes les persones sense discriminació de cap tipus.
Que d’aquestes diagnosis s’elabori un pla d’actuació, del qual es donarà compte al
Consell Plenari de Districte, incloent-hi un calendari detallat d’actuacions per tal de fer
el districte més inclusiu, amable i segur per a totes les persones

D.1.2 Del Grup municipal Junts per Catalunya
Atès l’increment d’atacs homòfobs, la necessitat d’afavorir la denúncia i establir estratègies de
prevenció:


Que des del Consell Plenari de Gràcia es creï una antena de l’oficina per la no
discriminació al Districte de Gràcia amb les següents funcions:
-Espai de denúncia i d’acompanyament a les víctimes o persones properes a les
víctimes, d´atacs homòfobs o de qualsevol altre tipus, que assessori sobre com
denunciar delictes d´odi i discriminació i derivi als serveis de seguretat pertinents.
-Espai de referència per formar en drets humans i contra les discriminacions, que es
coordini amb les entitats del territori i amb l’entramat d´escoles del districte, amb la
finalitat d´assolir un enfocament transversal.

D.1.3 Del Grup municipal de C's
Atesa la manca de zones de joc inclusives, proposa:
1. Dintre de l’àmbit de Gràcia, es presentin els resultats de l’estudi que es va realitzar a
nivell de ciutat, per determinar quines àrees de joc estan adaptades per nens amb
diversitat funcional.
2. Amb els resultats de l’estudi i el pla de jocs a l’espai públic, pla que van iniciar durant el
passat mandat i que aportava un canvi de concepte dels espais de joc i un canvi dels
elements d’esbarjo.
3. Que, quan acabi aquest mandat, a cada barri del Districte existeixi una àrea de joc
completament inclusiva i com a mínim el 50 % de les restants tinguin algun element de
joc pensat per nens i nenes amb disfunció.
D.1.4 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi
El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda:
Impulsar la creació d’un viver d’empreses TIC públic al districte de Gràcia, per a emprenedors i
petites empreses que inicien la seva activitat, i el compromís de fer del districte de Gràcia un
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laboratori on aquestes empreses puguin desenvolupar projectes pilot en l’espai públic, el
“Gràcia SmartLab”.
D.2. Precs
D.2.1 Del Grup d’ERC
Que el Districte de Gràcia insti a l’organisme competent a procedir a la reposició d’arbrat urbà
en els escocells buits que es troben a varis carrers de Gràcia (seleccionant les espècies més
adients en el context de xoc climàtic), estudiant també l’ampliació de la grandària d’aquests
escocells i millorant-ne la seguretat per als vianants.
D.2.2 Del Grup d’ERC
Que el districte de Gràcia instal·li màquines de venda inversa a tots els equipaments i edificis
de titularitat municipal per potenciar la sostenibilitat en promoure el retorn dels envasos i la
conseqüent reducció de residus, i impulsi aquest servei al districte de Gràcia.
D.2.3 Del Grup municipal Junts per Catalunya
Davant que fins el passat dilluns 24 de Febrer 2020, no es van incorporar als paradistes a les
reunions informatives sobre les obres del nou Mercat. Sol·licitem que abans de l´estiu, es
convoqui una assemblea amb tots els paradistes del Mercat d´Abaceria, informant del projecte
del nou Mercat actualitzat. Només després, es convocaria una reunió informativa per els
comerciants del voltant, veïns, veïnes i grups Municipals, informant del nou projecte,
consensuat amb els paradistes del Mercat de l´Abaceria.
D.2.4 Del Grup municipal Junts per Catalunya
Atès el tractament de la Travessera de Dalt al actual Pla d’usos :
Que el govern Municipal, amb totes les informacions recollides els últims anys, creï una línia
de treball que contrasti informació tant per part dels tècnics municipals, govern, membres dels
grups municipals i representants de comerciants i de veïns i veïnes que resideixin a la zona. I
que d’aquí sis mesos es convoqui una reunió especifica amb una diagnosi i una proposta de
reforma del Pla d’usos pel que fa a la regulació de la Travessera de Dalt, que reculli els
interessos expressats per veïns, veïnes i comerciants de la zona.
D.2.5 Del Grup municipal de Ciutadans
Que es faci un tractament intensiu a totes les zones afectades per la processionària del pi,
evitant sempre que es pugui les solucions químiques clàssiques. Apostant per mètodes
alternatius, mecànics com les podes controlades, trampes de feromones o l’endoteràpia
vegetal sistema fitosanitari que s’injecta directament als arbres, innocu per les persones i
animals i és el més efectiu amb la processionària.
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D.2.6 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi
1. Que el govern faci públic el número de patis d’escoles públiques cedits per a practicar
esport de base a diferents entitats del districte, i auditar quines escoles més es podrien
acollir a aquesta iniciativa.
2. Que el govern del districte estudi algun tipus de col·laboració amb escoles concertades
i privades per tal de poder disposar dels seus patis per a ús d’entitats esportives del
districte.
3. Impulsar una campanya del tipus “Patis per l’Esport de Base” que doni compliment als
punts 1 i 2.
D.3. Preguntes
D.3.1 Del Grup municipal de Ciutadans
Quins són els edificis i instal·lacions censades amb fibrociment al districte de Gràcia. Alguna
instal·lació censada va quedar deteriorada durant els dies del temporal Gloria, en el cas de
despreniments i trencaments de materials amb amiant durant la tempesta, quines actuacions
es van realitzar des del districte. Quins plans per retirada total del asbest estan desenvolupant
a Gràcia i en quin període de temps estimen que es realitzarà.
D.3.2 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi.
Quines mesures pensa tirar endavant el govern per tal d’assistir i vetllar pel benestar de les
persones de 65 o més anys que viuen soles en el nostre districte?
D.4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs.
D.4.1 Del Grup municipal Junts per Catalunya
Que el govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment al prec
acceptat al plenari de desembre de 2019, amb el següent contingut:
Que el govern de Gràcia en base a les queixes i propostes recollides en diversos fòrums, que es
duguin a terme les accions necessàries per millorar la xarxa de bus i les parades del barri de la
Salut, i que en el proper Ple del mes de març s’informi del grau d’aplicació de les mateixes.

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS
E.1. Declaració institucional de suport al manifest a la coordinadora d’AMPA de Gràcia
reivindicant la construcció i posada en marxa de l’Institut Vallcarca.
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Barcelona, 4 de març de 2020

Ferran Mascarell i Canalda
President del Consell
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