
 

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 6 de juliol 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  

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

PART INFORMATIVA 

2. Despatx d’ofici 

3. Informe del regidor 

4. Informe sobre la mesura de govern en matèria de joventut 

PART DECISÒRIA 

5. Aprovació del Consell rector de l’equipament esportiu del Camp de futbol de l’Àliga. 

6. Aprovació del Consell rector de l’equipament esportiu del CEM futbol Nou Sardenya- 

7. Aprovació del Consell rector de l’equipament esportiu de la Creueta del Coll. 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

PROPOSICIONS/DECLARACIONS DE GRUP 

8. Del Grup municipal d’ERC 

Que el Govern del districte realitzi les actuacions necessàries per a millorar les condicions d’ús i el 

manteniment de les àrees per a gossos del Districte, tenint especialment en compte la instal·lació de 

doble porta, la desinfecció, els regs periòdics, l’aplanament de la sorra i neteja de les àrees de gossos. 
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9. Del grup municipal de JxCat 

Que el districte de Gràcia insti a l’Ajuntament de Barcelona a crear una línia de subvenció triennal per a 

totes aquelles entitats amb una activitat històrica, consolidada i continua en el temps al Districte de 

Gràcia on es valori: 

. La vinculació cultural i social de les entitats amb el Districte.  

. La història de les entitats amb el Districte de Gràcia.  

. La tipologia d’activitat que és duu a terme.  

. La necessitat de preservar l’activitat de les entitats per l’interès històric, cultural i social que aporten al 

Districte de Gràcia.  

 

10. Del grup municipal de C’s 

Instar al govern del Districte, perquè es faci un estudi tècnic de la estació receptora de la recollida 

pneumàtica de Lesseps, que permeti determinar, si amb les obres pertinents es podria convertir en la 

ubicació adequada per construir i ubicar el necessari dipòsit pluvial. 

En el cas que la nova ubicació fos viable, es tindria que presentar als veïns en el marc de la  taula de 

treball creada i votada al finals del anterior mandat per decidir  quin serà el futur de la Avinguda de 

Vallcarca. 

 

11. Del grup municipal de BxC 

Que el govern del districte presenti als grups de l’oposició l’actualització del cens d’assentaments al 

Districte de Gràcia. 

Que el govern de la ciutat dugui a terme un pla d’actuació per al desmantellament i reallotjament dels 

assentaments al nostre districte. 
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PRECS  

12. Del grup municipal d’ERC 

Que el Districte de Gràcia esmeni els problemes de disseny de les pistes de botxes del carrer Maignon (on 

té la seu Els Amics de Gràcia, equip femení de petanca actual campiones de Catalunya) el més aviat 

possible. 

13. Del grup municipal de JxCat 

Que el govern del districte de Gràcia presenti abans de l’octubre del 2021 quins espais de joc del districte 

seran 100% accessibles i inclusius , tant des d’un punt de vista físic o cognitiu, tant pel que fa a les 

estructures de joc com per l’accés i quin calendari d’adaptabilitat tindran. 

14. Del grup municipal de JxCat 

Que abans de finalitzar el mes de juliol es convoqui una reunió del pla places de Gràcia on estiguin 

convocats els representants de cada plaça de la Vila de Gràcia, equip tècnic, representats de tots el 

Grups Municipals amb representació al Districte de Gràcia, Guardia Urbana i Mossos d’Esquadra.  

15. Del grup municipal de C’s 

Coincidint amb l’apertura de les noves àrees de jocs al Districte , i a la espera de tenir definides les zones 

on els gossos poden anar sense lligar,  es realitzarà una campanya de conscienciació dels propietaris de 

gossos usuaris dels parcs , campanya amb l’objectiu d’evitar que les mascotes envaeixin les zones de joc 

infantil , la campanya també hauria de servir per indicar als propietaris de mascotes les zones del 

Districte on els seus gossos es poden moure en llibertat. 

16.  Del grup municipal de C’s 

Aturin muntatge de nous elements dissuasoris que posin en perill la vida de persones,   i retirin del 

carrers del nostre districte tots els coixins berlinesos instal·lats  fins ara, substituint-los per bandes de 

regulació de velocitat menys agressives.  
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17. Del grup municipal BxC 

Que el govern del districte de Gràcia estudi construir l’habitatge dotacional en els jardins de la Carretera 

de Sant Cugat un cop estiguin enllestides les obres de cobriment de la ronda i s’hagi dotat al barri dels 

espais públics verds necessaris. 

 

PREGUNTES 

18. Del grup municipal d’ERC 

Quina valoració fa el Govern del Districte de l’aplicació de la mesura de govern del Pla de xoc de suport al 

comerç de proximitat del Districte de Gràcia 2020-2021. 

19. Del grup municipal BxC 

Quin balanç fa el govern del “Pla de Places” en aquests dos anys de mandat? Quines mesures pensa 

prendre el govern d’ara en endavant? 

 

SEGUIMENT DE PROPOSICIONS 

20. 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 

14 d’octubre de 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 dies properes escoles a 

pacificar al districte dins el programa “Protegim les escoles”. 
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21. Del grup municipal de JxCat 

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

passat 2 de març de 2021 amb el següent contingut: 

El Plenari del Districte de Gràcia insta al Govern a: Una intervenció a la plaça del Poble Romaní que abans 

de dos mesos permeti: 

Que es dugui a terme una intervenció a la plaça del Poble Romaní que abans de dos mesos permeti: 

. Una major presència policial a peu, reforçant l’actual recorregut que Guàrdia Urbana ja fa en aquesta 

plaça, i de forma coordinada amb les intervencions que fa de l’equip de gestió de conflictes.  

. Iniciar totes les actuacions necessàries per millorar la il·luminació de la plaça. 

. Convocar una taula de veïns i veïnes en la que es detalli el projecte de reforma que ja es va treballar, 

comunicar el calendari de l’obra per tal que garantir que les obres comencen abans de finalitzar l’any 

2021. 

. Convocar noves reunions amb el veïnat per fer un seguiment dels usos de la plaça, durant les obres i un 

cop finalitzades. 

 

DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

22. Declaració institucional per la prevenció del suïcidi. 

Barcelona, 30 de juny de 2021 

Ferran Mascarell i Canalda 

 

 

President del Consell 


