
 

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 del plenari del 

Consell del Districte, que tindrà lloc el proper dia 1 de desembre de 2021 un cop finalitzat el Consell Ciutadà, 

que s’iniciarà a les 18 hores. Tant el Consell Ciutadà com el Consell Plenari es celebraran, 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. Proposta de preus públics dels equipaments de districte pel 2022. 

5. Informe del regidor. 

 

PART DECISÒRIA 

6. 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 2022. 

 

7.Informar favorablement, d’acord amb el disposat a l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona, el  

nou Reglament de Participació ciutadana 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

Proposicions/declaracions de grup  
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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, la disponibilitat d’ombres i aigua, l’aplanament de la sorra i neteja 

de les àrees de gossos.  

 

9. Del Grup municipal de JxCat  

El Plenari del Districte de Gràcia insta al Govern que en el proper planari de febrer presenti un pla integral 

de millores per Travessera de Dalt que inclogui: 

-Un pla d’actuació de la Guardia Urbana a Travessera de Dalt previ acord amb l’Associació de Comerciants. 

-Una major neteja pel que fa als contenidors pneumàtics i un major rec de  carrers amb especial incidència 

al tram compres entre el carrer Ca l’Alegre de Dalt i Escorial.  

-Un pla de neteja integral dels Jardins de Menéndez y Pelayo. 

-Un estudi de viabilitat sobre la sincronització dels semàfors en hores punta per generar una major fluïdesa 

del trànsit. 

-La col·locació d’un radar de velocitat a Travessera de Dalt amb Verdi. 

-La col·locació de radars acústics al llarg de Travessera de Dalt.  

-Una revisió de l’extractor de fum del túnel del Camèlies. 

-La replantació d’arbres en tots aquells escocells que estiguin buits.  

-La reparació pel que fa al drenatge del parc infantil ubicat a l’alçada del carrer Travessera de dalt 114. 

-Un estudi de viabilitat pel que fa a l’equilibri de les parades de bus entre la vorera de muntanya i mar.  

-L’anàlisi sobre la viabilitat de col·locar una doble parada de bus a l’alçada de Travessera de Dalt i el carrer 

Larrard per tal d’evitar les retencions provocades per l’acumulació de busos en aquella zona. 

-La presentació d’un informe amb els indicadors de contaminació i pol·lució del carrer Travessera de Dalt.  

 

10. Del Grup municipal de C’s 

Davant  la deixadesa que ha mostrat el Districte cap als veïns i cap  a la família propietària de la finca i dels 

terrenys ocupats al carrer Gomis 106, propietaris que no poden gaudir de la seva propietat i que per  vostès  

son el que paguen l’IBI, els processos judicials i la neteja dels terrenys. Els proposem que tal com vol la 
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família expropiïn la propietat i tal com volen els veïns converteixin el terreny en un passatge verd que neixi 

els carrers Esteve Terrades i Gomis. 

 

11. Del Grup municipal  BxC  

Que el Consell Plenari del Districte de Gràcia aprovi: 

-Que els serveis socials del districte facin un estudi d’aquelles llars que es troben en una situació 

d’emergència energètica, amb l’objectiu de garantir-ne el subministrament i cobrir les necessitats bàsiques 

durant els mesos d’hivern. 

-Que s’augmentin les places al districte per acollir persones sense llar i que, en el marc de l’Operació Fred, 

els centres d’acollida estiguin coordinats amb espais per a la vacunació de la COVID-19 i la grip per garantir 

la prevenció d’aquestes malalties en aquest col·lectiu vulnerable. 

-Que el districte, juntament amb les entitats del tercer sector social, impulsi un pla d’actuació sostenible al 

llarg dels anys amb l’objectiu de buscar solucions adequades i definitives per a les persones sense llar, i insti 

l govern municipal a actualitzar el Pla de lluita contra el sensellarisme 2016-2020.  

 

Precs 

12. Del Grup municipal d’ERC 

Demanem que s'intensifiqui el control dels vehicles de mobilitat personal (VMP) d’activitat econòmica, en 

concret els coneguts com bicitaxis o trixis, amb la voluntat de protegir el vianant, garantir el compliment de 

la normativa vigent per a aquesta tipologia de vehicles, assegurar una correcta circulació i regular els usos 

de l’espai públic.  

 

13. Del Grup municipal de JxCat 

Que el govern del districte de Gràcia en el proper consell de Salut ens faciliti un informe detallant: 

-Una comparativa de l’any 2019-2020-2021 sobre l’atenció de patologies relacionades amb la Salut Mental. 

-Una comparativa de l’any 2019-2020-2021 sobre la dispensació de medicació per tractar patologies 

relacionades amb la Salut Mental. 

-Una comparativa de l’any 2019-2020-2021 sobre els episodis de conducta suïcida.  

-Accions dutes a terme pel que fa referència a la prevenció del suïcidi.  

-Accions de pel tractament del dol i la pèrdua.  
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-Una relació de les accions preventives i d’acompanyament de la gent jove per a la detecció i tractament de 

les patologies de Salut Mental.  

 

14. Del Grup municipal de JxCat 

Que es faci un estudi de trànsit a l'encreuament del C/Taxdirt amb el C/ Pau Alsina instal·lant un comptador 

per tal de valorar la idoneïtat de col·locar un semàfor o canviar la prioritat de pas al C/ Taxdirt pel C/ 

Pau Alsina. 

  

15. Del Grup municipal BxC  

Instem al govern del Districte de Gràcia a que presenti als veïns i grups de l’oposició, en el proper Consell 

Plenari, un informe sobre l’estat actual del llac de la Creueta del Coll i quines opcions hi ha sobre la taula 

per tal de donar continuïtat a la viabilitat d’aquest llac-piscina. 

  

16.Del Grup municipal BxC 

Instem al govern del Districte de Gràcia a organitzar un Acte Institucional al Districte de Gràcia en record i 

memòria d’aquelles persones que ens han deixat, aquells que han petit la malaltia i tots els col·lectius que 

han treballat per combatre la pandèmia i salvar vides. 

 

 

Preguntes 

17. Del Grup municipal d’ERC 

Quan s’obrirà el pati interior del jardí on hi ha l’alzina bicentenària de les Casetes d’Encarnació als veïns i 

veïnes?  

 

18.Del Grup municipal de Cs 

Quines mesures es prenen a nivell de ciutat per controlar i erradicar el creixement d’aquesta espècie 

invasora i quines actuacions fa el Districte per evitar que la vespa asiàtica envaeixi i colonitzi les zones 

verdes de Gràcia. 
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19. Del Grup municipal de Cs 

Quants habitatges destinats a llars compartides existeixen al Districte, quants propietaris particulars i  

tenidors dediquen els seus habitatges a llogar habitacions, quin es el perfil del llogater, com compensaran 

els efectes econòmics negatius que patiran els petits propietaris com a conseqüència de les prohibicions 

imposades. prego resposta per escrit 

 

Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs. 

20. 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 març del 2021 amb el següent contingut: 

 

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

competents: 

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.” 

 

 

Barcelona, 24 de novembre de 2021 

 

 

 

 

 

  Ferran Mascarell i Canalda 

  President del Consell 


