
 

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 9 de març de 2022, que s’iniciarà a les 18 hores. Tant el 

Consell Ciutadà com el Consell Plenari se 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 

 Modificació del cartipàs per la incorporació del nou conseller de Ciutadans. 

 Modificació B en comú: Cristina Carrera Viñoles substitueix Jordi Farriol Fonoll al Consell rector de La 

Violeta. 

 Modificació Junts per Catalunya: Carme Lleó Ribal substitueix Berta Carnicer Martí al Consell de les 

dones i al Consell de la gent gran. Berta Carnicer Martí substitueix Carme Lleó Ribal al Consell de 

persones amb discapacitats i al Consell de drets civils.  

 Donar compte de decret d’Alcaldia de 20 de gener de 2022 que modifica el nom del grup municipal 

Barcelona per canvi a Grup municipal Valents. 

4 . Mesura de govern:  Pla d’accions contra la soledat del districte de Gràcia 2022-2023 

5. Mesura de govern: Pla Barcelona Ciència de Gràcia  

6. Informe del regidor. 

 

PART DECISÒRIA 

7. Informar sobre la convocatòria d’adjudicació d’ onze habitatges de lloguer ubicats a la finca situada al 

carrer Torrent de les Flors, 142, d’acord amb el disposat a l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona. 
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8. Aprovar la proposta d’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per a l’any 2022, de conformitat 

amb el que disposa l’article 17 del Reglament d’honors i institucions de l’Ajuntament de Barcelona, a 

Sonsoles  Santís, a títol individual i al Grup Atra, a nivell col·lectiu. 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

Proposicions/declaracions de grup  

9.- Del Grup municipal d'ERC 

Que el Consell Plenari acordi que el govern del Districte de Gràcia conjuntament amb les respectives 

regidories competents: 

1. Impulsi el procés participatiu de la MPGM en l’àmbit de Joanic per poder aprovar un document de 

manera inicial abans de la finalització del present mandat. 

10.- Del Grup municipal de JxCat  

Que el govern del Districte de Gràcia faci extensiu a tots els Grups Municipals un informe on es detalli: 

1) Quins dels 350 punts de neteja anunciats corresponen al districte. 

2) Quants contenidors hi ha actualment al districte de Gràcia i la seva ubicació. 

3) Quants contenidors nous hi haurà i la seva ubicació. 

4) Quin és el pla de millora de recollida selectiva al Districte de Gràcia. 

5) Quantes dotacions d’escombraires disposarà el Districte de Gràcia de forma permanent. 

6) Quin és el pla de millora i manteniment de les zones verdes del Districte.  

7) Les peticions efectuades pels veïns en referència a les Rutes del Pla Cuidem Barcelona i un pla 

d’execució d’aquestes peticions. 

8) Com serà la campanya de sensibilització respecte al manteniment i neteja del Districte.  

9) Quants informadors hi haurà al districte de Gràcia.  

Que s’informi de manera periòdica dels indicadors de qualitat del servei en quan aquest sigui implementat. 

11.- Del Grup municipal de C’s 

Des del Consell Plenari, instem al govern del districte a impulsar un concurs públic a través del qual s’obri la 

cessió d’ús del local públic del carrer Nil i Fabra, 19 a entitats i organitzacions veïnals amb les següents 

condicions: 

 Garantir la presentació per part de les entitats interessades de projectes oberts i inclusius per tots els 

veïns i veïnes del districte, amb especial èmfasi en projectes dirigits al desenvolupament de tot el 

jovent i, en general, de la consolidació de la participació del veïnat. 

 Garantir la tramitació de la llicència corresponent i el seu estricte compliment, d’acord amb les 

ordenances municipals. 

 Posar en marxa una campanya de comunicació efectiva amb els veïns i veïnes afectades per l’activitat 

de l’equipament per explicar el nou planejament. 
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 Posar en marxa un sistema d’avaluació d’objectius i del compliment del projecte presentat per 

l’entitat escollida per la cessió d’ús. 

12.- Del Grup municipal de Valents 

En relació a les ocupacions il·legals: 

 Instar a l’Ajuntament de Barcelona a incorporar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) del districte de 

Gràcia un punt d'atenció especialitzat per atendre a propietaris i veïns que pateixen els problemes de 

l’ocupació il·legal d’immobles. 

 Instar a l'Ajuntament de Barcelona que iniciï els treballs necessaris perquè l'aplicació mòbil, 

“Barcelona a la Butxaca”, incorpori un apartat que permeti als ciutadans denunciar i informar 

ràpidament a l'administració i a la policia davant de possibles intents de noves ocupacions il·legals 

amb la finalitat de desallotjar de manera imminent i evitar l’ocupació prolongada de l’immoble. 

 Instar a l'Ajuntament de Barcelona a elaborar un cens de pisos i locals ocupats il·legalment al 

districte de Gràcia que s'actualitzi trimestralment per conèixer de primera mà la realitat de les 

ocupacions il·legals als nostres barris. 

 Instar a la Mesa d'Emergència Habitacional a fer efectiu el lliurament dels habitatges ja concedits a 

les persones en risc d'exclusió social. 

13.- Dels Grups municipals de Barcelona en comú i Partit dels Socialistes, amb els suport dels grups 

municipals d’Erc, Jxcat i C’s. 

Declaració en motiu del dia 8 de març de 2022, Dia internacional de les dones. 

Precs 

14.- Del Grup municipal d’ERC 

Demanem que es facin els canvis organitzatius necessaris per a que els serveis de neteja municipals puguin 

netejar façanes d’edificis privats amb protecció patrimonial igual que ho fan amb els edificis privats no 

protegits. 

15.- Del Grup municipal d’ERC 

Demanem que al llarg del 2022 s’iniciï el procés per a la revisió del catàleg dels elements patrimonials de la 

part del districte exclosa en el Pla  especial de protecció   del   patrimoni   historicoartístic   dels   barris   

tradicionals   de   Gràcia aprovat el desembre del 2020, tenint també en compte el patrimoni social, cultural i 

natural (inclòs el geològic). 

16.- Del Grup municipal de JxCat 

Que el govern del districte de Gràcia en el termini màxim d’un mes ens faci extensiva la resposta per escrit de 

tots els precs pendents registrats entre plenaris pel nostre grup municipal. 
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17.- Del Grup municipal de C’s 

Instem al govern del districte perquè insti als òrgans de seguretat i policials corresponents per garantir la 

seguretat a les vies públiques amb la instal·lació d’elements als carrers que impedeixin els accessos no 

permesos, garantint alhora l’accés dels veïns i les veïnes que viuen als carrers afectats mitjançant qualsevol 

mitjà de transport. 

18.- Del Grup municipal de C’s 

Instem al govern del districte a garantir i executar el planejament previst per la implantació de màquines 

esportives en espais públics del districte, així com a augmentar el seu nombre actual. 

19.- Del Grup municipal de Valents 

Que el govern del districte impulsi un Pla de Prevenció de Pintades i Grafits per tal de revertir l’actual situació 

en la que es troba el districte, estalviar recursos econòmics i tenir uns barris més nets i agradables. 

20.- Del Grup municipal de Valents 

Que el govern del districte impulsi un “Bonus Sant Jordi” per tal de poder bescanviar-lo en llibreries i 

floristeries del districte els dies 22, 23 i 24 d’abril. 

Preguntes 

21.- Del Grup municipal de JxCat 

Quines són les gestions i estudis que ha dut a terme el govern del districte de Gràcia pel que respecta al canvi 

d’ubicació de la parada de taxis a Rambla Mercedes i el seu ajustament al pla de mobilitat realitzat? 

Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs. 

22.- 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 5 d’octubre del 2021 amb el següent contingut: 

Realitzar una campanya intensiva per eradicar els de 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 de locals amb terrassa o d’oci nocturn dels excessos generats en els 

seus espais. 
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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 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. 

 

 

Barcelona, 1 de març de 2022 


