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 no
presencial del plenari del Consell del Districte, que tindrà lloc el proper dia 7 de juliol de 2020 a
les 18:30 hores, simultàniament a la Sala d’actes del Districte i per videoconferència, 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. Informes.
B.2.1. Informe del regidor.
B.2.2 Informe “Una nova mobilitat sostenible en l’espai públic al Districte de Gràcia”
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 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.
D. PART D’IMPULS I CONTROL
D.1. Proposicions/declaracions de grup

D.1.1 Del Grup municipal ERC
Atès el gradual desconfinament de la ciutadania, posant de manifest l’alta ocupació de l’espai
públic del districte, es formula el següent:
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
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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:

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, 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. Creació d’un grup de treball sobre l’espai públic, en que hi hagin agents socials, econòmics,
mediambientals i partits polítics del districte, per tal de gestionar, implementar i valorar
l’eficàcia de les mesures per tal d’esdevenir definitives en el cas de que s’acrediti la seva
eficàcia.

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, el
Consell Municipal del Districte de Gràcia, acorda instar al govern del Districte a que:
-

Organitzi el darrer trimestre de l’any 2020, un cicle de tallers gratuïts dedicats a la gent
gran del barri amb els següents continguts:
 Augmentar les seves competències en la utilització dels dispositius mòbils i
tauletes per poder-se comunicar i fer tràmits (compres, trucades, tramitacions
diverses).
 Gestió de les emocions i de l’estrès.
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 Informació sobre autoprotecció davant la covid-19: Cal rentar els productes
que compren?, quins tipus de mascareta hi ha? com utilitzar correctament el
gel hidroalcohòlic?, entre d’altres.
Els tallers es durien a terme preferentment el mes de setembre i octubre per afavorir que es
puguin fer en places o espai públic, per seguretat.
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.
D.1.3 Del Grup municipal de C's
Atesa proliferació dels coneguts “botellots” a diferents indrets del Districte coincidint amb les
passades fases de desconfinament i la tornada a la normalitat, es formula el següent:
-

Instar al govern del Districte a 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. Aquesta campanya, ha d'incloure formació de
joves que actuïn de manera preventiva amb els altres joves a les zones de consum
d'alcohol utilitzant d'aquesta manera un model piramidal de prevenció.

D.1.4 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi
Atesa la situació de vulnerabilitat, tant de les escoles bressol públiques com privades, així com
de les famílies dels infants que les atenen, es formula el següent:
1. Que l'Ajuntament estudiï l’oferta i 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 als centres de titularitat privada
perquè es mantingui la xarxa educativa de petita infància (0-3 anys).
D.2. Precs
D.2.1 Del Grup d’ERC
Atès 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:
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-

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, definint actuacions a curt, mig i llarg termini en l’àmbit dels
drets socials.

D.2.2 Del Grup d’ERC
Atès que el districte de Gràcia, i en particular el barri de La Vila de Gràcia, té una gran
necessitat de sòl, s’acorda:
1. Elaborar un inventari a presentar en el proper Consell Plenari (en 3 mesos) amb els solars,
edificis i espais en desús o infrautilitzats (o susceptibles a ser-ho en un futur), propietat de
l'estat espanyol per tal d’instar l’Ajuntament de Barcelona a demanar 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.

D.2.3 Del Grup municipal 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.
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D.2.4 Del Grup municipal de Ciutadans
Atès el continu creixement del mosquit tigre, es formula el següent:
-

Realitzar una campanya de conscienciació e 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 que els veïns per 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
de atenció a la ciutadania.
 Informar de la 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.

D.2.5 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi
Atesa la pacificació dels nostres carrers com un dels principals reptes que tenim a nivell de
mobilitat en el nostre districte, es formula el següent:
1. Que l’ajuntament col·loqui un element de reducció de velocitat a l’STOP de cantonada
c/Verdi amb c/Maignon, amb l’objectiu d’evitar accidents i pacificar una zona amb un
tràfic important de vianants.
2. Que l’ajuntament també col·loqui un mirall per tal que els vehicles que surten de
Maignon tinguin visibilitat dels que baixen per Verdi.
D.3. Preguntes
D.3.1 Del Grup municipal Junts X 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 al mes de
setembre i reprendre l’activitat amb totes les garanties sanitàries i de seguretat?

D.3.2 Del Grup municipal Ciutadans
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En quina fase es troben els estudis per la modificació del MPGM de Gracia, quins paràmetres i
objectius persegueix el projecte, quan estarà disponible un esborrany, iniciaran contactes amb
els veïns enguany, quan pensen presentar la modificació per l’ aprovació, quines son les
partides que justifiquen la despesa de 217.000 euros que percebrà la societat Josep Llop
Pastor SLP?
D.3.3 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi.
Atès que moltes de les inversions que tenia l’Ajuntament de Barcelona per a aquest mandat
han quedat aturades fruit de la crisi de la COVID-19 i les reivindicacions històriques en el
nostre districte com l’execució de la Rambla Verda de Vallcarca, es formula el següent:
Quin és el capteniment del govern referent a l’execució de la Rambla Verda de Vallcarca i quin
calendari plantegen?
D.4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs.
D.4.1 Del Grup municipal d’ERC
Atesa la proposició amb mesures diverses relatives al comerç de proximitat derivades de
l’actual context d’emergència sanitària al Consell Plenari del districte de Gràcia del passat 5 de
maig, es 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 Covid19.
1. Mediïn entre propietaris i llogaters per assegurar la continuïtat de l’activitat comercial.
2. Assessorin en matèria de nous ajuts i normatives vigents amb la màxima celeritat atesa
la rapidesa amb què es produeixen canvis legislatius.
3. Creïn un marketplace en línia del comerç de proximitat del conjunt de la ciutat que
compti amb el suport del districte que, tot garantint, la seva idiosincràsia, permeti
arribar al consumidor final mitjançant un model logístic no contaminant i econòmic.
4. 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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5. 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 esponsoritzin.
6. Dotin els Eixos Comercials dels recursos suficients i garanteixi 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 propis Eixos.”

D.4.2 Del Grup municipal Junts per Catalunya
Que el Govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment
a la proposició aprovada per unanimitat el plenari de maig del 2020, amb el següent
contingut:
“El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda:
a. Crear el més aviat possible, en coordinació amb la resta de districtes, una plataforma
online per promoure la presència digital i l’e-commerce dels eixos del districte, que
agrupi totes les iniciatives de venda online que han anat sorgint i que esdevingui el
portal de referència del comerç de proximitat al districte.
b. Dur a terme les accions d’acompanyament necessàries perquè tots els comerços que
ho vulguin puguin adherir-se a aquesta plataforma de venda online.
c. Destinar recursos a eines de màrqueting online per tal de donar a conèixer als veïns i
veïnes del Districte que poden seguir comprant a domicili als comerços del seu barri.
d. Generar una línia de subvencions destinada a comerç i restauració per ajudar a la
compra d’EPIs i la instal·lació de mesures de seguretat i higiene a tots aquells
establiments que tindran atenció al públic un cop puguin obrir.”

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS

Barcelona, 2 de juliol de 2020

Ferran Mascarell i Canalda
President del Consell
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