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 presencial del
plenari del Consell del Districte, que tindrà lloc el proper dia 5 d’octubre 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.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària anterior.
PART INFORMATIVA
2. Despatx d’ofici
3. Cartipàs
4. Informe del regidor

PART DECISÒRIA
Propostes d’acord
5. Informar favorablement l’aprovació inicial de l’Ordenança de terrasses.

PART D’IMPULS I CONTROL
Proposicions/declaracions de grup
6. Del Grup municipal d'ERC
Arrel de les aglomeracions i botellots que s’estan consolidant a les places de Gràcia el Govern del districte
realitzi una campanya intensiva per eradicar els problemes de convivència, incivisme i excés de soroll, que
contempli diverses accions transversals, durant un mínim de 6 mesos consecutius. Tals accions haurien de
ser, com a mínim:
1.Definir els àmbits d’actuació com “Zones Preferents d’Actuació per Garantir el Descans i la Convivència
Veïnal” (ZARE).

2.Reforçar la presència de Guàrdia Urbana durant un període mínim de 6 mesos amb dispositius de saturació
policial i sancions administratives tal com determinen les ordenances municipals.
3. Instal·lar sonòmetres a les places que actualment no en disposen (places John Lennon, Raspall, Poble
Romaní i plaça de Rovira i Trias) i recorreguts de pas nocturns habituals, si s’escau, així com
coresponsabilitzar els gestors dels locals amb terrassa d’oci nocturn dels excessos generats en els seus
espais.
4. Instar als departaments corresponents de l’Ajuntament a fi de revisar les ordenances municipals per tal que
les botigues d’alimentació no puguin vendre alcohol d’alta graduació ni begudes fredes de baixa graduació ni
a partir de les 22h, així com ubicar les begudes alcohòliques en espais no visibles des del carrer.
5. Acompanyar les accions d’una campanya de comunicació de gran difusió als mitjans de comunicació i amb
senyalització específica en les Zones Preferents d’Actuació, indicant de manera clara les activitats no
permeses i el volum de soroll màxim acceptat i l’import de la sanció que li correspon a cada infracció.
6. Crear un espai d’informació, comunicació i mediació amb els veïns, veïnes i entitats de la zona ZARE del
Districte de Gràcia.
7. Implementar un dispositiu de neteja específic de l’espai públic en l’horari de tancament de les activitats
permeses.
8. Aplicar mesures de pressió i sanció a la venda ambulant de begudes alcohòliques.
9. Crear a nivell d’una comissió de seguiment del Districte a fi de poder realitzar una avaluació continuada del
grau de compliment de les mesures. Aquesta comissió s’haurà de reunir, com a mínim un cop al mes.
10. Impulsar la realització un fòrum juvenil sobre el model d’oci nocturn amb
el protagonisme de les entitats juvenils del Districte.

7. Del Grup municipal de JxCat
Que el Govern del districte presenti al Plenari del Consell de Districte de desembre de 2021 una mesura de
govern orientada a la promoció d ela llengua catalana entre els joves del districte tenint en compte els entorns
educatius, culturals i comercials.
Que la mesura de govern detalli les mesures específiques per promoure l’ús del català als entorns prèviament
esmentats (joves barcelonins) i els indicadors amb els quals es mesurarà el seu impacte, amb l’objectiu de
revertir la situació que es viu al conjunt de la ciutat pel que fa a l’ús habitual de la llengua catalana.

8. Del Grup municipal de C’s
Instar al govern del Districte perque facin un estudi del sistema d’enllumenat del carrer Esteve Terrades, entre
el tram de l’Avinguda de Vallcarca i l’entrada del centre hospitalari Pere Virgili, amb l’objectiu de millorar-lo i
aconseguir un entorn més segur i feminista, en especial des del carrer de Josep Jover fins l’entrada del citat
centre, on trobaran darrera dels matolls i baladres, espais i zones fosques on s’amaguen durant la nit
persones i porcs senglars.
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9. Del Grup municipal BxC
Que el Consell del Districte de Gràcia aprovi:
-

Preservar la integritat dels edificis i els entorns de Sant Josep de la Muntanya.
Que l’afectació del MPGM de Gràcia a Sant Josep de la Muntanya es tracti no només des d’una
perspectiva urbanística, sinó també considerant l’impacte social i cultural.
Que la totalitat del recinte que conforma el Santuari de Sant Josep de la Muntanya tingui un
tractament unitari en la MPGM de Gràcia i que, en conseqüència, la qualificació 5 de vial passi a
formar part de l’equipament actual amb clau 7a.

Precs
10. Del Grup municipal d’ERC
Que el govern del districte concreti en un document escrit i abans del proper Plenari (desembre 2021), com es
reforçarà el servei de neteja al districte de Gràcia, quines actuacions es duran a terme per garantir el
manteniment de l’espai públic i amb quants recursos humans i pressupostaris comptarà.

11. Del Grup municipal d’ERC
En relació al Pla de xoc de suport al comerç número 58:
Que el Grup de Treball de Comerç del Consell traslladi als grups municipals de Gràcia les conclusions sobre
seguiment, avaluació o canvi en els objectius del pla, per tal de corregir la valoració que en fan les
associacions de comerç de Gràcia.

12. Del Grup municipal de JxCat
Que el govern del districte de Gràcia en el termini màxim de 15 dies convoqui una reunió amb la Plataforma
d’Afectats per l’Abaceria per tal d’escoltar les seves demandes i exposar en profunditat el projecte del Mercat
de l’Abaceria i en quin estat es troba.

13. Del Grup municipal de JxCat
Que el govern del districte de Gràcia en el termini màxim de 15 dies convoqui una reunió amb tots els Grups
Municipals del Districte de Gràcia per tal d’exposar la situació en la que es troba el Casal Popular Tres Lliris i
quines accions s’emprendran a partir d’ara.
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14. Del Grup municipal de C’s
Que el Govern del districte dignifiqui, repari o substitueixi abans del primer plenari del 2022 totes les plaques
indicatives de carrers que es trobin deteriorades o que hagin patit actes vandàlics.
15. Del Grup municipal de C’s
Que el Govern del districte faci les gestions oportunes perquè es convoquin les bases per la futura licitació i
gestió del bar-cafeteria de la biblioteca Jaume Fuster, amb l’objectiu que es pugui recuperar el més ràpid
possible un espai necessari per molts veïns i veïnes.
16.Del Grup municipal BxC
Que el govern del districte de Gràcia incorpori als representants del sector de la restauració en les reunions
de seguiment i preparació dels propers actes de cultura popular, per tal que estiguin informats de la situació
en la qual podran desenvolupar les seves activitats laborals.

Preguntes

17. Del Grup municipal BxC
Quin pla té previst el govern dur a terme al districte de Gràcia per la campanya de Nadal 2021-2022, en
relació als sectors del comerç i la restauració?

Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs
18. 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 4 de
maig del 2021 amb el següent contingut:
El Consell Plenari acorda que el govern del Districte de Gràcia:
Informi periòdicament, mitjançant trobades, els grups municipals sobre el desplegament del Pla de Motos al
barri de Vila de Gràcia per tal de comprovar mitjançant dades objectives si aquest està tenint l’efectivitat
prevista.
Entre aquesta informació s’inclourà:
1.El nombre de denúncies que s’han posat en cada una de les zones.
2.El nombre de places d’aparcament eliminades en carrers de prioritat per a vianants amb plataforma única.
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3.Una valoració sobre el nivell d’acompliment dels objectius previstos, així com, si s’escau, propostes de
millora pel desplegament en les següents zones.”

19. Del Grup municipal de Junts per Catalunya
Que s’informi de l’estat d’execució del Prec acceptat al Consell Plenari del Districte de Gràcia del passat 4 de
maig del 2021 amb el següent contingut:
“Que el districte de Gràcia estudiï les darreres queixes veïnals rebudes sobre l'estat de la calçada i els
elements viaris del districte de Gràcia i les incorpori en les actuacions de manteniment que es fan i s'informi
als grups municipals de les actuacions dutes a terme.”

Barcelona, 28 de setembre de 2021
Ferran Mascarell i Canalda

President del Consell
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