
 

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 4 de maig de 2022, que s’iniciarà a les 18 hores, 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. Procés participatiu de la ciutadania adolescent de Barcelona 

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

5. Informe: “Gracia: dos anys fent front a l’emergència social i sanitària.” 

6. Informe del regidor. 

 

PART DECISÒRIA 

7. Informar favorablement el Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili, d’acord 

amb el disposat a l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona. 

8. Informar favorablement el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament del mercat de 

l’Abaceria situat a la Travessera de Gràcia 186, d’acord amb el disposat a l’article 23.2.f) de la Carta Municipal 

de Barcelona. 

9.Proposar la denominació “Passatge Josefina Torrents Illa” al  passatge existent al barri de La Salut, entre 

l’Avinguda Pompeu Fabra fins a la Carretera del Carmel, i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor. 

10.Proposar la denominació “Jardí dels Arabescos”, al jardí situat a l’avinguda Vallcarca, i elevar la proposta a 

la Ponència de Nomenclàtor. 

11.Proposar la denominació  “Jardí de l’Alzina” al jardí de nova creació de la finca situada entre els carrers 

Encarnació i Manrique de Lara, i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor. 
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12.Proposar la denominació “Placeta Agustí Piñol” a l’espai situat a l’entorn de la Creueta del Coll i carrer 

Castellterçol, i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor. 

13.Proposar la denominació “Passatge Manuel Cros Grau” a l’espai situat entre el C/ Pau Alsina i el C/ 

Sardenya, i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor. 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

14. Del Grup municipal d'ERC 

Que el districte de Gràcia faci una taula de treball on hi hagi representants de la comunitat educativa de 

l’Escola Teixidores de Gràcia, representants de tots els grups municipals i representants del govern del 

districte, per explorar i trobar alternatives per ubicar l’Escola Teixidores de Gràcia en el barri de la Vila de 

Gràcia, que és on durant anys es va prometre a les famílies i on realment és necessari atenent a la demanda 

de preinscripció any rere any. Amb l’inici de constitució de la taula de treball abans que acabi el curs escolar 

21/22. 

 

15. Del Grup municipal de JxCat 

Que el govern del districte presenti en el proper Consell Plenari una mesura de govern que inclogui: 

 Una auditoria de tots els espais verds del districte de Gràcia i el seu estat 
 Un pla d'acció planificat amb mesures específiques per a la millora dels espais verds del Districte de 

Gràcia. 
 Un recompte dels escocells buits de Districte amb una correlació planificada per la seva replantació. 
 El pla de poda dels arbres del Districte de Gràcia i el seu avançament en els casos necessaris. 
 Quantes dotacions de parcs i jardins estan assignades al districte de Gràcia per a la millora i 

manteniment dels espais verds i quines han estat les seves actuacions en els últims 5 mesos. 
 Quina partida pressupostaria està assignada al districte de Gràcia per a la millora i manteniment dels 

espais verds. 
 Una campanya de comunicació per a la conscienciació ciutadana per la cura dels espais verds. 
 Un major presència d’agents cívics ens les zones verdes del districte de Gràcia. 

16. Del Grup municipal de C’s 

Instem al govern del districte a desenvolupar un pla de reactivació social, econòmica i urbanística pel barri de 

Vallcarca i els Penitents que serveixi per adoptar un marc de futur pel barri a partir del qual puguin 

desenvolupar-se els grans projectes de promoció econòmica i urbanística necessaris pel futur de Vallcarca i 

els Penitents. 

17. Del Grup municipal de Valents 

El consell Plenari del Districte de Gràcia acorda: 
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1. Reconèixer que la Rambla Verda de Vallcarca és una reclamació històrica reivindicada per una part 
molt important dels veïns del barri i que es reiniciï el diàleg entre veïns i partits per desbloquejar 
aquesta qüestió. 

 
2. Afrontar el diàleg veïnal partint del projecte original, és a dir, del planejament que avui és vigent, i es 

compromet a incorporar les demandes veïnals per tal de millorar-lo i adaptar-lo a les necessitats del 
barri d’avui, sempre des de la perspectiva que sigui el verd el que predomini en el futur projecte i 
que com a rambla tingui una continuïtat urbana. 

 
3. Que cal donar una resposta a tots aquells veïns, veïnes i propietaris que es vegin afectats per a 

aquesta transformació urbana amb l’objectiu que cap veí o veïna hagi de marxar del barri. 
 

4. Que el govern constitueixi una “Comissió de Treball Tècnic per la Rambla Verda” integrada pel 
govern, tècnics del districte, consellers i tècnics d’urbanisme de cada grup municipal i veïns, que es 
reuneixi de forma periòdica, amb l’objectiu d’arribar a un consens sobre el projecte de la rambla 
verda el més ampli possible, tenint en compte tant criteris urbanístics com socials. 

 
5. Que abans que finalitzi el mandat se celebri un ple al districte per tal de discutir els resultats de la 

Comissió de Treball Tècnic per la Rambla Verda i s’aprovin les seves conclusions. 
 

6. Que el govern treballi un primer calendari per tal d’afrontar les següents passes referents a aquest 
projecte. 

 
7. Que el govern, en el proper pressupost de la ciutat, incorpori una partida destinada a la Rambla 

Verda que permeti desbloquejar el projecte. 

Precs 

18. Del Grup municipal d’ERC 

En relació al Jardí de l’Alzina:  

Demanem que el govern prepari i executi, de manera consensuada amb l'entitat gestora, un paquet de 

mesures respecte els incidents descrits i necessitats mostrades i que inclogui els següents punts: 

- Incrementar la presència d'Agents Cívics i/o Guàrdia Urbana. 

- Estudiar la implementació de jocs mòbils per infants. 

- Instal·lar d’un punt d’aigua el jardí. 

- Dotar l'entitat gestora de les eines necessàries per gestionar el verd i d'un espai per guardar-les. 

- Subministrar saques de terra a l'entitat per a poder plantar.  

19. Del Grup municipal d’ERC 

Que el govern del Districte de Gràcia constitueixi la “Taula de Nadal 2022” entre Ajuntament i comerciants 

per tal de consensuar la preparació de la campanya de Nadal 2022-2023.  
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20. Del Grup municipal de JxCat 

Que al proper Consell Plenari del Districte Gràcia se’ns presenti un informe sobre com es desenvoluparà la 

campanya d’estiu dels serveis de seguretat i prevenció del Districte, en el que constin els recursos 

extraordinaris dels que es disposarà per evitar episodis d’incivisme, els efectius policials amb els que es 

pretén comptar, els punts del Districte on es reforçarà la presència policial, així com del nombre d’agents 

cívics que reforçaran el servei i la seva distribució per barris.  

21. Del Grup municipal de JxCat 

Que al proper Consell Plenari del Districte Gràcia se’ns presenti un informe que inclogui l’estat de paviment, 

la durabilitat del material emprat, quan transit pateix el carrer Torrent de l’Olla i quan trànsit és capaç de 

suportar la nova pavimentació, el calendari de manteniment de la nova pavimentació amb una relació del 

manteniment que s’ha fet fins el mes de maig del 2022. 

 22. Del Grup municipal de C’s 

Instem al govern del districte a crear una oficina telemàtica pel comerç associat del districte que permeti 

dinamitzar la coordinació i l’escolta activa del districte amb el teixit comercial i optimitzar les gestions, 

activitats i comunicacions entre les associacions de comerciants i el districte. 

 23. Del Grup municipal de C’s 

En relació a la posada en marxa del projecte de reurbanització de Pi i Margall: 

Instem al govern del districte a organitzar un procés de trobades amb el teixit associatiu per tal de confirmar 

el model urbanístic del projecte abans de la represa i tancar, de forma participativa, els punts encara 

pendents de definir. 

24. Del Grup municipal de Valents 

Que el govern del districte de Gràcia incrementi les mesures per garantir l’ordenança de civisme, la qual no 

permet els botellots a la via pública i altres conductes que interfereixen en el descans dels veïns, i informi de 

les noves actuacions als grups municipals.  

Preguntes 

25. Del Grup municipal de Valents 

Quin número de pisos públics estan entregats, finalitzats, en construcció i adquirits per compra entre el 

període 2016-2022 al districte de Gràcia? 
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Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs. 

26. 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 1 de 

desembre del 2021 amb el següent contingut: 

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. 

 

27. Del Grup municipal de JxCat 

En relació al 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. 

 

Declaració institucional 

28. Declaració institucional, que presenta el Grup municipal de Valents 

Declaració en motiu del dia 2 de maig de 2022, Dia internacional contra l’assetjament escolar. 

El 2 de maig es commemora el Dia internacional contra l’assetjament escolar per tal de conscienciar a la 
societat sobre el risc que comporta l’assetjament a nens i nenes i plantejar nous mecanismes que permetin 
afrontar aquesta problemàtica. 
Aquest és un problema social de primera magnitud. L'assetjament es dona quan un infant o un jove és 
agredit psicològicament, físicament o moralment de manera continuada en el temps per un o més companys. 
És important diferenciar l'assetjament escolar d'altres actituds entre iguals, com una baralla o una broma 
pesada aïllada. Per parlar d'assetjament cal que les conductes agressives es reprodueixin de manera 
sistemàtica, que tinguin la intenció de fer mal i que, com succeeix en la majoria dels casos, la víctima no 
pugui o no sàpiga defensar-se. 
 
Les conductes d'abús solen donar-se en espais físics concrets, però no sempre controlats pels adults (lavabos, 
passadissos, vestidors...), i durant l'horari lectiu i/o a les sortides i entrades del centre escolar. Darrerament, 
amb l'ús de mitjans tecnològics, com els mòbils o Internet, han aparegut noves formes d'assetjament. 
En els darrers anys hem vist com els cassos d’assetjament escolar a la ciutat de Barcelona, com també al 
conjunt de Catalunya i Espanya, han augmentat fins al punt de trobar-nos en casos de suïcidi de menors 
d’edat per culpa d’aquesta xacra. Segons dades d’UNICEF, un de cada tres infants i joves de tot el món són 
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víctimes de l’assetjament escolar. En el cas de la ciutat de Barcelona un estudi publicat al gener del 2022 
assegurava que un 34% dels alumnes de la ciutat havia estat víctima en algun moment d’assetjament escolar. 
 
Amb aquestes dades és evident que aquest és un problema que ens interpel•la a tots i requereix un major 
compromís per part de totes les parts implicades per acabar amb aquesta situació.  
 
L’assetjament escolar provoca situacions d’inestabilitat, inseguretat i dificultats per relacionar-se socialment. 
Avui, en el segle XXI, també es produeixen situacions d’assetjament a través de les xarxes socials, el qual ha 
fet augmentar considerablement la tassa de suïcidi. Els pares i mares, en molts casos, desconeixen la situació 
d’assetjament que viuen els seus fills i moltes vegades és massa tard per actuar. 
 
Ens cal molta feina per fer per tal d’acabar amb la violència a les aules, i des de les administracions públiques 
no podem restar indiferents a aquest problema que afecta a milers de nens i nenes a tot el món, també a la 
nostra ciutat. 
 
Per tot l’exposat, el Grup Municipal de Valents proposa la següent: 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 

1. El Consell Plenari del Districte de Gràcia commemora el dia 2 de maig, Dia internacional contra 
l’assetjament escolar, i es compromet a treballar per un districte lliure d’aquesta xacra social. 

2. El compromís del districte de continuar afrontant aquest problema amb els centres educatius en el 
marc de la Comissió d’Educació del Districte per tal d’identificar i aplicar els protocols que permetin 
encarar aquest problema. 

3. Posar a disposició de les famílies l’assessorament necessari per part de l’ajuntament per tal que 
puguin ajudar als nens i nenes que pateixen assetjament escolar. 

4. Treballar per tal que les famílies, que  tenen un paper important en la prevenció, detecció i 
intervenció davant l’assetjament els alumnes, i professors identifiquin i resolguin conjuntament els 
casos que es puguin produir d’assetjament a les aules, i aprendre d’aquestes situacions per tal 
d’evitar més casos a futur. 

5. El compromís per part de les administracions de destinar recursos per tal que a les aules s’eduqui en 
valors del respecte, la tolerància, la llibertat i la solidaritat, on tots els alumnes són iguals en drets i 
deures, tenint en compte les realitats familiars de cada alumne. 

6. El Districte de Gràcia impulsarà una campanya als diferents centres eductius per tal de conscienciar 
sobre l’assetjament escolar entre els alumnes del nostre districte. 

7. El Districte de Gràcia elaborarà un informe per tal de conèixer la realitat de l’assetjament escolar al 
nostre districte i el presentarà al Consell d’Educació del Districte. 

 

Barcelona, 27 d’abril de 2022 

 


