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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 2 de desembre 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. 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 LGTBI. 

 

B.4. Informes 

      B.4.1. Informe del regidor 

C. PART DECISÒRIA 

C.1 Propostes d’acord 

 

C.1.1. APROVAR, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.b) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Programa de Actuació del Districte de Gràcia 2020-2023; i 

TRAMETRE’L a l’Alcaldia als efectes d’allò disposat a l’art. 123.1 del Reglament Orgànic 

Municipal. 

 

C.1.2. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2 

f) de la Carta Municipal de Barcelona, el Programa d’Actuació Municipal 2020-2023. 
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C.1.3. INFORMAR FAVORABLEMENT, d’acord amb el disposat a l’article 23.2.f) de la 

Carta Municipal de Barcelona, la proposta de pressupost de l’Ajuntament de Barcelona 

per a l’any 2021. 

C.1.4. INFORMAR FAVORABLEMENT de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) 

de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla especial urbanístic de 

protecció de la qualitat urbana: Catàleg de protecció arquitectònic, històric i 

paisatgístic dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona. 

 

C.1.5. INFORMAR FAVORABLEMENT de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) 

de la Carta Municipal de Barcelona, la Modificació puntual del Pla General Metropolità 

per a la implantació d’equipament amb allotjament dotacional a les finques situades al 

carrer de l’Encarnació 13-15 i 17; d’iniciativa municipal. 

 

C.1.6. 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 

regular el sistema d’equipaments d’allotjament dotacional al municipi de Barcelona, 

d’iniciativa municipal. 

 

C.1.7. INFORMAR FAVORABLEMENT el canvi de denominació del carrer Ramiro de 

Maeztu pel d’Ana Maria Matute i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor de 

la ciutat de Barcelona. 

 

C.1.8. INFORMAR FAVORABLEMENT el canvi de denominació de la plaça del Poble 

Romaní per la de plaça del Poble Gitano i elevar la proposta a la Ponència de 

Nomenclàtor de la ciutat de Barcelona. 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

D.1. Proposicions/declaracions de grup 

D.1.1 Del Grup municipal ERC 

Que se celebri una jornada de comerç al carrer dins de les properes Festes de Nadal, 

en tots i cadascun dels barris del Districte de Gràcia, com a prova pilot per a futures 

campanyes singulars de comerç amb la finalitat de la dinamització d’aquest sector 

fortament castigat per la crisi provocada per la pandèmia de la Covid19, d’acord amb 

les associacions de comerciants i amb el pla de contingència que correspongui. 

D.1.2 Del Grup municipal Junts per Catalunya 

Crear una taula de treball que realitzi la primera reunió abans de finalitzar l’any 2020 
amb l’objectiu d’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. 
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Aquesta taula haurà de tenir una trobada bimensual fins arribar a l’acord que ha de 
permetre pacificar el carrer i ha d’estar formada per representants dels veïns i veïnes 
del carrer, comerciants, tècnics municipals, Govern i representants dels grups 
municipals. 

 

D.1.3 Del Grup municipal de C's 

Establir un Pla per la Rehabilitació d’habitatges al Districte, basat en desenvolupar els 
següents punts i que permeti determinar quants pisos dels 6.573 que es pretenen 
rehabilitar a la ciutat correspondran al Districte de Gràcia. 

 
a. Quina part dels 20,5 milions de les ajudes  arribaran al Districte i a partir de quan 

arribaran. 
b. Com es distribuirà la dotació econòmica per barris. 
c. Quins tipus de comunitats i de habitatges tindran dret a les subvencions. 
d. Quins percentatges de les subvencions, aniran destinades a rehabilitació de 

cobertes i façanes, interiors, bosses de lloguer, edificis històrics i bossa de lloguer. 
e. A partir de quin moment es podran demanar ajudes i subvencions.  
f. Establir un pla de comunicació dirigit a veïns i comunitats, perquè coneguin l’abast 

del Pla i entenguin les avantatges que la rehabilitació els pot aportar. 
  

D.1.4 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi 

a. Que el govern del districte es comprometi a tirar endavant, en el llarg d’aquest 
mandat, aquells projectes que permetin millorar la qualitat mediambiental dels 
nostres barris i permeti humanitzar-ne els carrers. 

b. Que el govern identifiqui les zones amb mancança de verd en els cinc barris de 
Gràcia. 

c. Que el govern estudiï mesures adequades al repte que suposa l’increment del parc 
d’habitatges assequibles, assumint l’escassetat del sòl, sempre d’acord amb els 
veïns i sense afectar zones verdes. 

d. Què el govern es comprometi a iniciar la urbanització de la “Rambla Verda” de 
Vallcarca, la qual porta entorn a 20 anys aprovada per la Generalitat pendent 
d’execució, i permetria acabar de connectar el barri amb el centre del districte.  

e. Instar al govern municipal a buscar una solució per als actuals jardins de l’inici de la 
carretera de l’Arrabassada que susciti consens veïnal. 

D.2. Precs 

D.2.1 Del Grup d’ERC 

Que el Govern del Districte apliqui les mesures adients que facin efectiva la prioritat 

vianant, com ara elements de reducció de la velocitat (voreres passants, esquenes 

d’ase, coixins berlinesos...); i, que informin mitjançant cartelleria o similar almenys als 

veïns i veïnes dels anomenats itineraris segurs (Verdi -entre Travessera de Dalt i Sant 

Salvador-, Carolines -entre Gran de Gràcia i av. Riera de Cassoles-, Santa Àgata, Ros de 

Olano, Taxdirt -entre Pau Alsina i Sardenya- i Beat Almató). 
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D.2.2 Del Grup municipal Junts per Catalunya 

Que es convoqui abans de finalitzar l’any 2020 una Taula, en format telemàtic, amb 
totes les entitats de l’àmbit social que treballen al districte de Gràcia, els Serveis 
Socials i els Consellers i Conselleres, per tal de compartir experiències i necessitats i 
establir estratègies compartides entre administració i entitats per poder donar 
resposta de manera ràpida i eficient a la ciutadania. 

D.2.3 Del Grup municipal Junts per Catalunya 

Que s’ofertin un espais per a dur a terme el programa Concilia en dos punts del 

districte, un que doni cobertura als barris del Nord, especialment Coll-Vallcarca i un 

que doni cobertura a la Vila i Camp d’en Grassot. 

D.2.4 Del Grup municipal de C's 

Instar el govern de districte a implementar immediatament un pla per augmentar els 
recursos humans i materials per al seguiment, prevenció i eliminació de grafits i 
pintades a les àrees no autoritzades del espai públic. 

Que els protocols d'actuació siguin revisats amb la finalitat d'incrementar el nombre de 
sancions i la seva recaptació, donant un missatge de que aquestes accions incíviques 
deixen de tenir impunitat. 
 

D.2.5 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi 

Que el govern actualitzi el cens de finques “okupades” al districte de Gràcia i el faci 
arribar, abans d’acabar l’any 2020, als grups polítics de l’oposició especificant, com a 
mínim, el tipus de la finca, el carrer i el barri on està ubicada, l’any d’ocupació, la 
titularitat de l’immoble (públic o privat), i si és el casi, els contenciosos administratius 
amb els quals es troben cada una de les finques. 

D.2.6 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi 

Que el govern del districte avaluï l’impacte econòmic de les obres de remodelació del 
Mercat de l’Abaceria als comerços de proximitat de l’entorn, suma’t als efectes de la 
COVID-19, i impulsi un pla d’ajudes destinades a aquests comerços per tal de pal·liar 
els efectes de les obres i la pandèmia, i així, evitar que es vegin forçats al tancament. 

D.3. Preguntes 

 

D.3.1 Del Grup d´ERC 

Quantes persones han estat desnonades al districte de Gràcia d’ençà del final de l’estat 

d’alarma? D’aquestes, quantes han estat reallotjades per part de l'Ajuntament? 

D'aquestes, quantes han estat reallotjades al districte o a zones properes? Què té 
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previst fer el districte per a garantir que les persones desnonades no perden 

l’arrelament als seus barris, especialment en els casos que involucren infants i joves? 

D.3.2 Del Grup municipal de C's 

Quins motius els han portat a contractar la vigilància de les obres del mercat de 
l’Abaceria a la empresa Los Mulatos, en detriment de altres empreses de seguretat. 

Tenen constància si la empresa los Mulatos compleix tots el requisits exigibles a les 
companyies de seguretat. En el cas de que les compleixin i amb l’objectiu de que la 
imatge de Los Mulatos no quedi en entredit, els prego que facilitin a tots grups el 
contracte o el plec de condicions de la subcontracta acordat entre vostès i la citada 
empresa. 

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 14 d'octubre del 2020 amb el següent contingut: 

El Consell Plenari acorda que el govern del Districte de Gràcia conjuntament amb les 
respectives regidories competents: 

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, així com altres agents implicats 
(veïnals, socials, comercials, mediambientals i representants de tots els grups polítics), 
per tal de ser les dues properes escoles a pacificar al districte dins el programa 
“Protegim les escoles”. 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

 Barcelona, 25 de novembre de 2020 

 

                             

 

 

Ferran Mascarell i Canalda 

President del Consell 

 

 


