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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 14 de d’octubre de 

2020 a les 18 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. Mesures de Govern 

B.2.1. Mesura de Govern Pla de xoc de suport al comerç de proximitat del Districte de Gràcia. 

B.3. Informes 

 

B.3.1. Informe del regidor 

 

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 de Protecció del Patrimoni Històric artístic dels 

barris tradicionals de la Vila de Gràcia, d’iniciativa municipal. 

 

C.1.2 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 l’ordenació volumètrica de la 

finca situada a l’Espai Quiró a l’Avinguda Mare de Déu de Montserrat 5-11; promogut per 

l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació.  

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 

D.1. Proposicions/declaracions de grup 
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D.1.1 Del Grup municipal d’ERC 

Que s’estableixi de manera immediata una taula de treball amb la comunitat educativa de 

l’escola Rius i Taulet i l’escola Bressol de Gràcia per tal de ser les dues properes escoles a 

pacificar al districte dins el programa “Protegim les escoles”. 

 

D.1.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 

El plenari del Districte de Gràcia insta el Govern a: 

En el termini de un mes 

- Adequar la zona de parcs infantil de la Plaça Antonella per a infants amb discapacitat 

per tal de que disposin de de gronxadors i tobogans accessibles. 

Abans de finalitzar l’any 2020: 

- Instar l’Ajuntament a actualitzar la pàgina web de àrees de joc infantil per tal que 

surtin totes les zones i a que informi dels parcs que són accessibles i del grau 

d’accessibilitat que tenen i a que es realitzi aquesta actualització. 

 

- Presentar el calendari d’adequació dels parcs infantils i zones de joc del districte per tal 

de garantir que tots són 100% accessibles abans de finalitzar l’actual mandat 

 

D.1.3 Del Grup municipal de Ciutadans 

1. Elaborar un Plan de Distrito contra la ocupación ilegal de viviendas en el Distrito de 

Gracia, con el fin de prevenir, detectar y evitar la usurpación ilegal de inmuebles o de 

aquellos susceptibles de serlo, estableciendo un protocolo de actuación que pueda 

servir, también, de apoyo a los legítimos propietarios para conseguir, a la mayor 

brevedad posible, la recuperación de la posesión del o los inmuebles ocupados. 

a. Establecer cuantas medidas sean necesarias para velar por la seguridad y convivencia 

vecinal afectada por la ocupación ilegal, manteniendo una estrecha colaboración con 

las asociaciones de vecinos, entidades del Distrito y los grupos políticos con 

representación en Gracia. 

b. Reforzar de forma inmediata la presencia policial y el patrullaje preventivo en las zonas 

del Distrito de Gracia afectadas por el problema de la usurpación, incrementando la 

plantilla de agentes, así como emitir instrucciones a la Guardia Urbana de tolerancia 

cero con la ocupación. 

c. Que, en cumplimiento de lo establecido en la Ley del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, el Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo las 

acciones necesarias para recuperar de oficio la posesión ilegalmente perdida sobre sus 

bienes inmuebles. 
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2. Que, para la elaboración de este Plan de Distrito contra la ocupación   ilegal de 

viviendas en Gracia, se dotará una partida económica procedente del Fondo de 

Contingencia previsto en los Presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona aprobados 

para el ejercicio 2020 

D.1.4 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi 

1. Instem al govern a impulsar un “Pacte per la Mobilitat post-Covid19” al districte de 

Gràcia que tingui en compte a tots els agents implicats: comerços, veïns i grups 

polítics, per tal de poder treballar de forma consensuada les línies estratègiques i 

actuacions en matèria de mobilitat en aquesta legislatura, i que hauran de ser 

ratificades en el PAD 2019-2023. 

 

2. El pacte per la mobilitat de Gràcia ha de tenir sentit de ciutat, i per tant, tenir present 

els objectius del Pacte per la Mobilitat de Barcelona, basat en el principi de 

sostenibilitat, el dret a la mobilitat per a tothom, la llibertat dels ciutadans per escollir 

els modes de transports que millor s’adaptin a les seves necessitats, garantir la qualitat 

de vida, fomentar un canvi d’actituds, sempre buscant els màxims consensos polítics, 

socials i econòmics. 

 

3. Demanem al govern un informe tècnic que justifiqui les actuacions tàctiques i 

permanents dutes a terme en els últims mesos referents a la mobilitat al districte de 

Gràcia, les que es tenen previstes fer, així com també la justificació i el cost de totes 

elles.  

 

4. Que el govern del districte de Gràcia convoqui, en el termini de quinze dies, la 

Comissió de treball d’Urbanisme, mobilitat i manteniment per donar compte, davant 

dels grups de l’oposició i la ciutadania, dels canvis en matèria de mobilitat que el 

districte ha patit en els darrers mesos, l’impacte d’aquests en la ciutadania i presenti la 

documentació demanada en el punt anterior. 

 

D.2. Precs 

D.2.1 Del Grup municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte de Gràcia: 

1. Adquireixi l’immoble de l’antiga empresa Balet y Blay situada al carrer de la Mare 

de Déu del Coll número 40. 

2. Adapti aquest com a equipament cultural per el barri del Coll on hi tingui cabuda el 

Museu del Còmic i la Il·lustració de Barcelona.  

 

D.2.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 
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Que el govern del Districte de Gràcia, presenti en el termini de 15 dies un informe sobre els 

negocis de restauració, comerç, petits negocis i llars d’infants que han hagut de tancar en tot 

l´entorn del Districte de Gràcia,  degut a la Covid-19 i quines mesures ha dut a terme el govern 

per evitar-ho. 

D.2.3 Del Grup municipal de Ciutadans 

Amb l’ objectiu de salvar la restauració i hostaleria es prega revisar el 70% de les peticions de 

terrasses rebutjades a Gràcia. 

Replantejar el tipus de taula amb quatre cadires , difícil de posar als nostres carrers. On no es 

pugui posar la taula  que vostès proposen, acceptin espais on de forma provisional les taules 

tinguin dimensions més petites i amb menys cadires, adaptades a les diferents necessitats i 

característiques dels carrers. 

Aquestes taules exteriors provisionals, haurien de desaparèixer dels carrers quan millori la 

situació provocada per la pandèmia i els aforaments interiors tornin a la normalitat o es pugui 

treballar de nou la barra dels establiments.  

D.2.4 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi 

Instem al govern del districte de Gràcia a fer seguiment de que tots els centres educatius 

(públics, concertats i privats) s’implementen les mesures de protecció i seguretat adequades 

per tal de garantir la salut dels infants, professors i famílies. 

 

D.3. Preguntes 

 

D.3.1 Del Grup municipal d´ERC 

Quan està prevista la reurbanització de l’espai de la plaça del Poble Gitano (Poble Romaní) que 

correspon a l’àrea propera a la Residència Assistida per a Gent Gran Gràcia de Gràcia?  

 

D.3.2 Del Grup municipal Junts  per Catalunya 

 

Perquè l’Ajuntament només ha posat un sol equipament cobert, a disposició dels centres 

educatius de Gràcia per què puguin utilitzar-los per fer grups reduïts i abaixar la ràtio 

d'alumnes per aula, quan diverses entitats han ofert els seus espais? 

 

D.3.3 Del Grup municipal de Ciutadans 

 

Quines accions van prendré a partir del Plenari extraordinari del 2016 i quines accions a curt, 

mig i llarg termini prendran al Districte per preservar la activitat i pervivència del comerç 

emblemàtic? 
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D.3.4 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi.  

 

Quina campanya de Nadal té prevista dur a terme el govern aquest any al Districte de Gràcia i 

quines diferències hi haurà respecte l’any anterior? 

 

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

D.4.1 Del Grup municipal d’ERC 

Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada al Consell Plenari del Districte de 

Gràcia del passat 7 de juliol del 2020 amb el següent contingut: 

 “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: 

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. 
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D.4.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 

Que el Govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment a la 

proposició aprovada en la sessió del Consell plenari de 7 de juliol de 2020, amb el següent 

contingut: 

“El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda: 

- 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). També per 

ajudar a identificar els canals oficials de comunicació i les notícies falses 

 

- 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. 
 

- Estudiar la possibilitat de realitzar activitats en espais a l’aire lliure, a tots els barris del 

districte per a facilitar-ne l’accés, 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.” 

D.4.3 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi. 

Atès que en passat Consell Plenari del 7 de juliol de 2020 el govern va acceptar el 

següent prec del nostre grup municipal: 

 

“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.” 
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E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

 

   Barcelona, 8 d’octubre de 2020 

                                                                

                             

 

 

Ferran Mascarell i Canalda 

President del Consell 

 

 


