
 

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 4 de maig 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. Procés participatiu de la ciutadania adolescent de Barcelona 

B.3. Informes 

B.3.1. Informe del regidor 

 

B.3.2 Informe “L’Atenció social, prioritat per fer front a la COVID. Informe d’actuacions a Gràcia” 

 

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 2021, 

de conformitat amb el que disposa l’article 17 del Reglament d’honors i institucions de 

l’Ajuntament de Barcelona, a Víctor Nubla, a títol pòstum, i al Club d’Escacs Tres Peons.  
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D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 

D.1 Proposicions/declaracions de grup 

 

D.1.1 Del Grup municipal d’ERC 

Que el govern del Districte de Gràcia constitueixi, en un període màxim de tres mesos, una taula de 

treball per la implementació del porta a porta al barri del Coll durant el 2022, on hi siguin 

representats els diferents  agents socials i econòmics implicats (comerços, veïns i veïnes, 

equipaments...). 

 

D.1.2 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 

Que es creï un equip amb Guardia Urbana i l’equip de gestió de conflictes per tal de fer pedagogia en 

la necessitat de seguir respectant les mesures de prevenció indicades pel PROCICAT. 

 

Que s’entregui un informe resum cada mes a tots els Grups Municipals on s’exposi: 

- Les intervencions de pedagogia i prevenció realitzades. 

- Les sancions relacionades amb la COVID-19 

- Les zones on cal una major intervenció per part de la GU.  

    Que es creï una campanya de sensibilització en la necessitat de complir les mesures de prevenció.  

  

    D.1.3 Del Grup municipal de Ciutadans 

Que el govern Municipal  ens presenti en el transcurs del primer Consell Plenari que es realitzi 

desprès del estiu, un Pla de dinamització comercial de la Travessera de Dalt, treballat amb els 

comerciants de la zona i amb la participació dels tècnics municipals, on es recullin les principals 

demandes dels comerciants orientades a atraure consumidors, entre les que podem destacar: 

- Aparcament lliure durant tot el cap de setmana, a tots els trams de la Travessera de Dalt on 

sigui possible. 

- Indicacions per arribar de forma digital al Parc Güell, amb l’objectiu de convertir la via 

d’accés en un eix comercial. 
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- Evitar la circulació de bicicletes i patinets elèctrics per les voreres, aplicar la legislació i 

indicar la prohibició amb les senyals pertinents. 

- Estudiar la ubicació de les parades del Bus Turístic, perquè els usuaris ajudin a vertebrar l’eix 

comercial. 

 

        D.1.4 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi 

Que el govern del districte presenti l’informe tècnic justificatiu de necessitat i idoneïtat per ubicar el   

futur Institut Vallcarca als Jardins Doctor Comas i Llaberia. 

Que el govern del districte de Gràcia, d’acord amb les conclusions de l’informe encarregat pel 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, consideri ubicacions alternatives per a ubicar el futur 

Institut Vallcarca. 

 

D.2 Proposicions amb contingut de Declaració Institucional 

  D.2.1 Del grup municipal de Barcelona en comú 

1.Que el Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda donar suport a l’Ajuntament de Barcelona en 

la seva adhesió a la sol·licitud de la Coordinadora Estatal per a la Defensa del Sistema Públic de 

Pensions (COESPE) i, al seu torn, sol·liciti del govern d'Espanya, a través del Ministeri d'Hisenda, la 

realització d'una auditoria dels Comptes de la Seguretat Social, perquè “la ciutadania tingui una 

imatge fidedigna de la situació de la Seguretat Social a partir del coneixement precís del decisiu 

paper que ha exercit en la construcció de les institucions del nostre Estat de benestar.” Aquesta 

auditoria ha de quantificar l'import total de les denominades despeses impròpies a càrrec de les 

cotitzacions socials. 

2.Que una vegada establerta aquesta quantia, s'habiliti la compensació adequada a la Caixa única de 

la Seguretat Social.  

3. Donar suport a les diferents activitats de difusió d'aquesta campanya de transparència que està 

realitzant en el nostre districte la Marea Pensionista de Gràcia. 
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      D.3 Precs 

      D.3.1 Del Grup municipal d’ERC 

Que el govern de districte elabori un informe sobre el desplegament del Pla de Motos al barri de la  

Vila de Gràcia fins a dia d’avui per tal de comprovar mitjançant dades objectives si aquest està tenint 

l’efectivitat prevista. Voldríem que en l’informe constin: 

1. El nombre d’avisos i de sancions que s’han aplicat en cada una de les zones previstes. 

2. El personal dedicat a la seva execució en cada zona. 

3. Un estudi de l’increment d’ús de pàrquing subterrani en la zona afectada. 

4. Unes conclusions que indiquin si s’han complert o no els objectius previstos així com, si s’escau, 

propostes de millora per el desplegament en les següents zones. 

 

D.3.2 Del Grup municipal d’ERC 

Que l’ajuntament de districte treballi per a tenir enllestits els jardins Anna Piferrer abans d’iniciar les 

obres del futur Institut Vallcarca i presenti un calendari a la ciutadania i a la resta de grups polítics on 

es detalli l’inici de la construcció de l’institut i el conseqüent desmantellament dels Jardins Comas i 

Llaberia i la construcció dels Jardins Anna Piferrer. 

 

D.3.3 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 

Que el districte de Gràcia en el termini de dos mesos faci un estudi de l’estat de la calçada i els 

elements viaris del districte de Gràcia i creï un pla calanderitzat de restauració i millora dels 

mateixos.  

 

D.3.4 Del Grup municipal de Ciutadans 

Que el Govern Municipal presenti abans del proper Plenari, un projecte consensuat entre les parts 

amb l’objectiu d’evitar els conflictes entre comerciants de Vallcarca, que generi sinergies entre el 
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mercat de pagès i la resta de botiguers, amb un horitzó definit, atractiu per als consumidors que amb 

les seves compres, permetran  la obtenció  dels beneficis econòmics que evitaran el tancament del 

teixit comercial a Vallcarca. 

 

D.3.5 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi 

Que el govern del Districte de Gràcia insti al Consorci d’Educació a ser diligent en solucionar les 

mancances de les instal·lacions i infraestructura de l’Escola Farigola i a presentar, en el termini d’un 

mes, un calendari d’actuacions previstes 

 

D.3.6 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi  

Què el govern del districte de Gràcia revisi, abans del proper plenari, les sol·licituds d’ampliació 

d’ocupació de l’espai públic per a la instal·lació de noves terrasses, que han estat denegades fins al 

mes d’abril de 2021. 

 

       D.4. Preguntes 

   D.4.1 Del Grup municipal de Junts per Catalunya 

Quines són les mesures que ha pres el districte de Gràcia per tal d’agilitzar i concretar les reformes i 

adequacions necessàries a l’Escola Farigola? 

  

D.4.2 Del grup municipal de Ciutadans 

Quin sistema de recollida proposen per substituir al sistema pneumàtic, tornaran a posar 

contenidors al mig del carrer o donaran prioritat a la recollida porta a porta? L’espai subterrani de 

la central pneumàtica de recollida es podrà fer servir per alguna altra finalitat?  
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        D.5 Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs.  

D.5.1 Del Grup municipal d’ERC 

Que s’informi de l’estat d’execució del Prec acceptat al Consell Plenari del Districte de Gràcia del 

passat 2 de desembre del 2020 amb el següent contingut: 

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). 

 

 

Barcelona, 28 d’abril de 2021 

 

Ferran Mascarell i Canalda 

 

President del Consell 


