
 
      Districte de Gràcia 
 
 
 
 

CONVOCATÒRIA DEL PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

 

El president del Consell del Districte de Gràcia, a petició dels consellers i conselleres dels 

Grups municipals Demòcrata, ERC, Ciutadans, PSC i PPC , us convoca a la sessió plenària 

extraordinària del Consell del Districte, que tindrà lloc el proper dia 5 de novembre de 2018 a 

les 19 hores, a la Sala d’Actes de la Seu del Districte de Gràcia, d’acord amb el següent, 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

Únic. Debat i votació de la següent proposició/declaració de grup a instància dels Grups 

municipals Demòcrata, ERC, Ciutadans, PSC i PPC. 

 

1. Denunciar la creixent degradació de les places del Districte. Els drets del veïnat s’han 

vist disminuïts de forma reiterada, es produeixen constants mostres d’incivisme i, fins i 

tot, han proliferat els casos de venda il·legal de drogues i alcohol. Els problemes de 

convivència s’han agreujat a les places que ja arrossegaven casos crònics, com Plaça 

del Sol, Revolució, Virreina o Diamant; i que s’ha estès a les que no en patien en la 

mateixa mesura: Plaça de la Vila, del Nord, Rovira i Trias o del Poble Romaní. 

2. Instar al Govern a dur a terme una intervenció immediata del contenció que garanteixi 

de nou els drets fonamentals del veïnat, permeti garantir la millora del descans i de la 

qualitat de vida dels veïns i veïnes, tot permetent el ple gaudi de l’espai públic; que 

inclogui una presència i circulació més fluida i constant de la Guàrdia Urbana per les 

places i una necessitat de ser més proactius pel que fa a les sancions per incivisme i 

soroll. 

3. Que després d’aquest Consell Plenari extraordinari del Districte, Govern, oposició i 

ciutadania, segueixin treballant de forma conjunta les problemàtiques de convivència 

en l’espai públic focalitzat aquí en les places; i que això serveixi per iniciar l’elaboració 

d’un pla a llarg termini que redobli recursos i que proposi millors i noves solucions 

concretes a la realitat de cada plaça, tot partint d’una visió global. 

4. Instar al Govern a la creació d’una Taula Ciutadana comuna a totes les places, que es 

reuneixi i treballi en paral·lel a les taules individuals ja constituïdes. 

 

 

Barcelona, 29 d’octubre de 2018 

 

                                                              

     

                                                             Gerard Ardanuy i Mata 

                       President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 


