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 2 de març de 2021 a les 18
hores, simultàniament a la Sala d’actes del Districte i per videoconferència, d’acord amb el següent,

ORDRE DEL DIA

A. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

B. PART INFORMATIVA
B.1. Despatx d’ofici
B.2. Cartipàs
B.3. Mesures de Govern
B.3.1. Mesura de Govern Full de ruta de Gràcia per a la reactivació econòmica 2021-2023
B.4. Informes
B.4.1. Informe del regidor
B.4.2 Informe Millores dels entorns escolars

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, la Modificació del Pla General Metropolità per a la millora urbanística i ambiental del barris 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 la Modificació puntual del Pla Especial d’Establiments de Concurrència pública i altres activitats
del Dte. de Gràcia en l'àmbit de la Travessera de Dalt; d’iniciativa municipal.
C.1.3 INFORMAR FAVORABLEMENT de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la Carta Municipal
de Barcelona Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de

joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i residències col·lectives docents d’allotjament temporal a
la ciutat de Barcelona.
C.1.4 INFORMAR FAVORABLEMENT de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la Carta Municipal
de Barcelona Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa
municipal.
C.1.5 INFORMAR FAVORABLEMENT la denominació de Montserrat Riera Moreno per al nou espai públic al
barri de la Salut i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor de la ciutat de Barcelona.
C.1.6 APROVAR la constitució del consell d’equipament del Casal de barri de Can Carol i la designació dels
seus membres, de conformitat amb allò disposat a les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes.

D. PART D’IMPULS I CONTROL
D.1. Proposicions/declaracions de grup
D.1.1 Del Grup municipal d’ERC
Que s’iniciï una campanya, conjuntament amb l’associacionisme juvenil del districte i altres
associacions esportives o culturals on s’ofereixin activitats per a joves amb els següents objectius:





Promoure un model d’oci inclusiu i obert a totes les persones, incorporant la perspectiva de
trastorns de conducta alimentària.
Promoure la formació dels responsables de les entitats d’educació en el lleure, esportives i
culturals per a la detecció i acompanyament de persones amb trastorns de conducta alimentària
amb l’objectiu d’evitar la seva exclusió i garantir el seu dret al lleure.
Promoure la diversitat corporal i lluitar contra els patrons estètics irreals imposats.

D.1.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya
Que es dugui a terme una intervenció a la plaça del Poble Romaní que abans de dos mesos permeti:




Intervenir a l’espai pública de la Plaça amb una major presència policial a peu i intervenció de
l’equip de gestió de conflictes.
Millorar la il·luminació de la plaça.
Convocar una taula de veïns i veïnes per validar el projecte de reforma, i establir el calendari per
començar-la, per tal que garantir que les obres comencen abans de finalitzar l’any 2021.

D.1.3 Del Grup municipal de Ciutadans
Atès que és important per dignificar l’espai públic i per no esborrar la historia.
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Que es recuperi el monòlit en memòria a Nicolàs Salmeron i que torni el monument a la seva
ubicació, restaurat i netejat.
D.1.4 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi
Que l’Ajuntament de Barcelona elabori un “Pla de Rescat del Sector de la Restauració a Gràcia” amb
una estratègia a curt, mitjà i llarg termini que tingui en compte els següents punts:











Donar ajudes directes als establiments en una situació crítica i que durant aquests mesos de
confinament han tingut caigudes de la facturació per sobre del 50%.
Aplicació de fons europeus al sector de la restauració per al manteniment i supervivència de les
empreses i els autònoms.
Crear una finestreta única i directa al Districte de Gràcia per canalitzar totes les peticions de
sol·licitud o ampliació de terrasses, i així reduir els temps d’espera i els tràmits burocràtics, els
quals es poden allargar més de dos mesos.
Promoure més jornades de comerç al carrer, on el sector de la restauració pugui participar, i
permeti a bars i restaurants poder vendre els seus productes, sempre d’acord amb les
recomanacions sanitàries.
Elaborar una “Ruta Gastronòmica en forma de catàleg que inclogui tots els locals dedicats a la
restauració de Gràcia, especificant les diferents especialitats de cuina i serveis, i donar-la a
conèixer entre els veïns i veïnes per incentivar nous consumidors.
Impulsar campanyes orientades al turisme que donin visibilitat al sector de la restauració i
promoguin el consum de productes de proximitat.
Estudiar la possibilitat que el mes d’agost, coincidint amb la Festa Major de Gràcia, els bars i
restaurants del districte se’ls hi bonifiqui el 100% del preu públic de recollida de residus.

D.2. Precs
D.2.1 Del Grup municipal d’ERC
Que el govern del districte augmenti la promoció i la difusió arreu dels serveis i tallers que ofereix el
Punt d’Informació i Atenció a la Dona de Gràcia a les xarxes socials, els equipaments municipals,
centres educatius, mercats, comerços, espais de lleure, biblioteques, casals de joves, casals de gent
gran, centres d’atenció primària etc. Garantint que la informació arriba a totes les veïnes del
districte.
D.2.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya
Que el districte de Gràcia solventi abans de l’estiu les greus mancances en les instal·lacions del Camp
del nou Europa: Gespa i il·luminació.
D.2.3 Del Grup municipal Junts per Catalunya
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Que es convoqui una reunió del Protocol Festiu de Gràcia per treballar i acordar com es pot garantir
una mínima celebració de les festes populars que haurien de tenir lloc a Gràcia fins l’estiu d’enguany.
D.2.4 Del Grup municipal de Ciutadans
Que el Govern Municipal ens presenti a tots els grups, el seu Pla de Xoc on s’especifiquin mesures
concretes per a les persones sense llar que malviuen o sobreviuen als carrers del Districte, i on se’ns
indiqui també, quines mesures estan prenen per evitar que Vallcarca es converteixi en el suburbi
barraquista de Gràcia.
D.2.5 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi
Que l’Ajuntament de Barcelona faci un major control i vigilància a les places del Districte de Gràcia
per tal de donar compliment a les mesures sanitàries respecte la COVID-19.

D.3. Preguntes

D.3.1 Del Grup d´ERC
Quines afectacions o mesures en mobilitat preveu el Districte a l'entorn del Mercat de l'Abaceria
durant i després de les obres de reforma.
D.3.2 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi
Quin és l’actual estat de les obres de reparació del llac de la Creuta del Coll i si considera el Districte
que podrà obrir la piscina als veïns en plenes condicions i garanties aquest estiu?
D.3.3 Del Grup municipal de C's
Quines campanyes es faran a Gràcia per evitat l’abandonament i incrementar les adopcions de
animals de companyia, faran així mateix campanyes de suport a les entitats d’ acollida d’ animals al
districte amb l’objectiu d’ aconseguir la fidelització del voluntariat i assegurar espais necessaris per la
acollida, quin pressupost disposaran per desenvolupar-les.
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 2 de desembre del 2020 amb el següent contingut:
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“Celebrar una jornada de comerç al carrer per Nadal, compresa en el període del 12/12/20 al
05/01/21, en tots i cada un dels barris del districte de Gràcia, d’acord amb les associacions de
comerciants i amb el pla de contingència que correspongui.”
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 pel plenari de desembre del 2020, amb el següent contingut:
“Crear una taula de treball que realitzi la primera reunió abans de finalitzar l’any 2020 amb l’objectiu
de analitzar i acordar les mesures de pacificació del carrer Milà i Fontanals que s’hauran de dur a
terme abans de finalitzar l’any 2021.”
E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS
Barcelona, 24 de febrer de 2021

Ferran Mascarell i Canalda
President del Consell
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