
 

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 6 de juliol de 2022, i s’iniciarà a les 18 hores a la Sala 

d’actes del Districte, 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. Informe: Accions de memòria històrica i nomenclàtor al Districte de Gràcia 2019-2022.  

4. Informe del regidor. 

 

PART D’IMPULS I CONTROL 

Proposicions/declaracions de grup  

5.- Del Grup municipal d’ERC 

Que el govern del Districte de Gràcia acordi amb el veïnat de la Baixada de la Glòria una solució per la 

mobilitat vertical ascendent i descendent en el marc de la propera reurbanització d’aquest carrer i les escales 

mecàniques, per tal de garantir i millorar l’accessibilitat i mobilitat dels veïns i veïnes. 

 

6.- Del Grup municipal de JxCat 

En relació a les obres de reforma del carrer Pi i Margall: 

Que el govern del districte de Gràcia elabori un informe on ens exposi als diferents Grups Municipals els 

següents punts, el qual sigui presentat en el proper consell de Barri de Gràcia Nova i Camp d’en Grassot: 

 On estaran ubicats els contenidors que hi havia al carrer Pi i Margall durant les obres, per tal de poder 

absorbir els residus generats pels comerços i pels ciutadans que viuen al carrer. 
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 On estaran ubicades les places de carrega i descarrega temporals el temps que durin les obres del 

carrer Pi i Margall i quin detriment respecte a les inicials hi ha. 

 On estaran ubicades les places de carrega i descarrega del Mercat de l’Estrella durant les obres del 

carrer Pi i Margall fins els seu trasllat. 

 Quines mesures de protecció comercial es duran a terme durant les obres del carrer Pi i Margall. 

 On es trobaran ubicats els passos de vianants durant les obres del carrer Pi i Margall. 

 Quines mesures de comunicació es durant a terme per tal d’evitar els caos circulatori que es va viure 

els primers dies d’obres. 

 Com es comunicarà als veïns i veïnes de Pi i Margall l’evolució de les obres i les modificacions en el dia 

a dia que això comporti. 

7.- Del Grup municipal de C’s 

Desenvolupar un pla de promoció i d’innovació del districte que permeti fer arribar projectes, institucions i 

esdeveniments públics i privats que faci créixer la imatge de progrés de Gràcia i fomenti el creixement 

econòmic i social dels barris entorn aquestes iniciatives. Aquest pla s’estructurarà en els següents punts: 

 Identificació d’espais i equipaments per barris que permetin generar oportunitats d’atracció de seus 

d’institucions i organitzacions públiques i privades i esdeveniments de caire econòmic, esportiu, cultural 

i social. 

 Plantejar propostes i acords de col·laboració amb entitats públiques i privades per tal d’atraure activitats 

i projectes que fomentin l’atracció cap a Gràcia. 

 Planificar projectes de creixement i innovació entorn a les oportunitats aconseguides pel districte. 

 Organitzar sessions de seguiment del pla per part dels grups polítics. 

8.- Del Grup municipal de Valents 

1. Que el govern del districte de Gràcia presenti a l’oposició i als veïns un informe amb les possibles millores 

que es puguin implementar als barris de El Coll i de Vallcarca i Els Penitents, concretament en els punts 

detallats en l’exposició de motius. 

2. Que es valori la possibilitat d’instal·lar escales mecàniques en aquells trams que sigui possible i que facilitin 

l’accessibilitat dels veïns/es des de casa seva al centre del barri, tant en el sentit de pujada com de baixada. 

3. Que en aquells punts i trams on no es puguin instal·lar escales mecàniques degut a qüestions tècniques es 

busquin alternatives urbanístiques que permetin millorar-ne l’accessibilitat. 

4. Estendre aquesta política a la resta de barris del districte que puguin patir dificultats similars. 
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Precs 

9.- Del Grup municipal d’ERC 

Demanem al Govern del Districte l'elaboració d'un Pla de Mobilitat del Districte de Gràcia que tingui en 

compte les mobilitats multimodals, la seguretat, la sostenibilitat que i garanteixi la mobilitat i accessibilitat dels 

seus veïns i veïnes. 

10.- Del Grup municipal d’ERC 

Que el regidor del Districte de Gràcia vetlli per tal que les entitats gracienques de la Plataforma Poliesportiu 

Baix Guinardó tinguin presència i siguin escoltades en les reunions que es duguin a terme per arribar a un 

consens sobre els usos de l’espai i per a la redacció del projecte executiu de la pista polivalent del carrer 

Sardenya. 

11.- Del Grup municipal de JxCat 

Que el Govern Municipal del Districte Gràcia informi dels casos de pèrdua i degradació patrimonial ocorreguts 

al nostre districte, de les mesures adoptades per revertir-ho i evitar que es repeteixi, i que s’implantin 

operatius de vigilància en zones d’especial interès patrimonial, edificis catalogats i protegits. 

12.- Del Grup municipal de JxCat 

Que el Govern Municipal del Districte Gràcia faci una auditoria i informi als grups municipals sobre si s’han 

efectuat el canvi de tots els contenidors del districte, en quines zones s’ubiquen, si s’ha fet el canvi de 

delimitació de la zona en cas de ser necessari, en quin estat es deixen a la zona i si els ancoratges antics 

s’ajusten al nou disseny dels contenidors. 

13.- Del Grup municipal de C’s 

Configurar, en coordinació amb els diferents serveis públics, un dispositiu efectiu de neteja i manteniment dels 

espais públics del districte durant els mesos d’estiu i augmentar la dotació econòmica i els recursos humans i 

materials per garantir la correcta neteja i salubritat. 

14.- Del Grup municipal de C’s 

Augmentar el nombre de convenis i acords amb entitats socials per tal de fomentar la recollida de roba en 

desús i la implantació de punts de recollida de roba en determinats punts de la via pública.  

15.- Del Grup municipal de Valents 

Que el govern del districte de Gràcia insti als serveis municipals de neteja a dur a terme una neteja integral de 

les façanes de la Plaça del Poble Gitano, i alhora s’estudiïn mecanisme de prevenció que evitin nous episodis 

de pintades en els nostres barris, donant compliment a l’ordenança de civisme, i endurint les sancions contra 

aquells incívics que embruten les façanes de la nostra ciutat. 
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16.- Del Grup municipal de Valents 

Que el govern del districte de Gràcia es comprometi a mantenir viu el parc situat entre la Ronda de Dalt i la 

carretera de la Rabassada fins que no es completi el projecte de cobertura de la Ronda de Dalt, concretament 

el tram que afecta al districte de Gràcia. 

 

Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs. 

17.- 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 la 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. 

3. Una valoració sobre el nivell d'acompliment dels objectius previstos així com, si s’escau, propostes 

de millora per el desplegament en les següents zones.”  

 

 

Barcelona, 29 de juny de 2022 


