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CONVOCATÒRIA DEL PLENARI DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

 

El president del Consell del Districte de Gràcia, us convoca a la sessió plenària ordinària del 

Consell del Districte, que tindrà lloc el proper dia 10 de desembre 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  

 

A. Lectura i aprovació de l’acta de la sessions ordinària i extraordinària anteriors. 

 

B. PART INFORMATIVA 

 

B.1. Despatx d’ofici 

B.2. Informes 

 

             B.3.1. Informe del regidor 

             B.3.2. Informe sobre memòria històrica. 

       C. PART DECISÒRIA 

          C.1 Propostes d’acord 

     

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 

 

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1 Del Grup municipal Demòcrata 

 Que es creï una campanya específica per la reducció dràstica de l’ús dels plàstics en 

envasos alimentaris i bosses al comerç gracienc. Una campanya que s’avanci i vagi 

més enllà de la futura regulació de la UE i amb la col·laboració de mercats i 

associacions de comerç. Que es presenti al llarg del primer trimestre del 2019 i que 

promogui: 

o La implementació a tots els comerços, amb ajudes si fos necessari, 

d’alternatives als plàstics, com: bosses de paper, bosses de fècula de patata, 

etc. 

o L’ús de contenidors reutilitzables per part dels ciutadans a l’hora de fer la 

compra: bosses reixades per la fruita, tapers, etc.  
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D.1.2 Del Grup municipal d’ERC 

 Que es dugui a terme una actualització del Catàleg de Patrimoni (arquitectònic, històric, 

artístic) de Gràcia de l’any 2000, i incloure-hi també patrimoni verd (interiors d’illa, 

espècies autòctones…). Que la protecció consideri el valor patrimonial de les finques 

més antigues de 80 anys. 

 

D.1.3 Del Grup municipal de la CUP 

Que el consell plenari del districte de Gràcia acordi: 

 Impulsar la requalificació urbanística de totes les parcel·les del districte de Gràcia que 

tinguin la qualificació de zona de casc antic, subzona I de substitució de l’edificació 

antiga (12) a subzona II de conservació del centre històric (12b). 

 Iniciar la identificació de conjunts patrimonials naturals i arquitectònics dels barris 

graciencs per a la seva catalogació preventiva corresponent tan en l’espai públic com 

finques privades. 

 Generar zones de blindatge de la tipologia urbana com s’ha fet al casc antic de 

Vallcarca a tots els espais de la Vila de Gràcia i el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova on 

a més de parcel·les soltes s’hi conservin parts de l’entramat urbanístic antic. 

 Agrupar les intervencions susdites en un protocol de preservació activa de patrimoni 

gracienc que es trobi vinculat a un protocol d’adquisició d’habitatge públic en parc 

construït que asseguri, mitjançant eines com el dret de tanteig i retracte, que la 

preservació del patrimoni s’engrana amb les polítiques de d’habitatge públic per evitar 

efectes d’alça de preus. 

 

D.1.4 Del Grup municipal de C’s 

 Instar al Govern del Districte que, en el termini de tres mesos, elaborin i engeguin una 

campanya de divulgació i conscienciació, de la conveniència de disposar d'una 

assegurança de responsabilitat civil enfront de tercers per circular amb bicicleta, 

coordinant-se si escau amb les Associacions Empresarials d’Assegurances. 

 

D.1.5 Del Grup municipal del PSC 

Que Consell de Districte de Gràcia aprovi: 

 Donar continuïtat de la Mesura de Govern Barcelona Arquitectura Ciutat Patrimoni al 

Districte de Gràcia i prioritzar, d'acord amb aquesta, quins paisatges urbans caldria 

diagnosticar, per tal d'elaborar la carta de paisatge urbà específica i la proposta de 

modificació de planejament, catàleg de patrimoni i altres eines necessàries per la seva 

protecció. 
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 Iniciar, com a mínim, aquest 2018 els treballs d'anàlisis per la protecció del paisatge 

urbà de la zona de l'entorn de la plaça del Raspall i carrer Llibertat. 

 

D.1.6 Del Grup municipal del PP 

Que el Consell de Districte de Gracia acordi: 

 Instar al govern municipal  a buscar solars alternatius  a les places de la Sedeta i 

Manuel Torrente pera la construcció d'habitatge dotacional. 

 

 Iniciar els tràmits  necessaris per canviar l'actual  qualificació  urbanística  com a 

equipament de les places de la Sedeta i de Manuel Torrente cap a una de zona verda. 

 

D.2. Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

D.2.1 Del grup municipal de Barcelona en Comú 

 

1. Considerar els serveis d’Atenció Primària i Comunitària fonamentals per a la prevenció i 

cura de la salut i comprometre’s al seu reforç com a prioritat de la política sanitària 

impulsada per l’Ajuntament en el si del Consorci Sanitari de Barcelona 

2. Saludar el impuls del Consorci Sanitari de Barcelona en fer efectives les demandes 

concretes existents en el districte de Gràcia amb l’obertura del CAP Vila de Gràcia – 

Cibeles i el CUAP Gràcia fins a l’atenció 24h. 

3. Vetllar pels serveis que es fan en els centres d’Atenció Primària, en especial per 

l’accessibilitat i la qualitat del servei i per les condicions laborals de totes les persones 

professionals que hi treballen, i reclamar millores davant les administracions competents.  

4. Treballar conjuntament amb la ciutadania i professionals en la defensa d’un sistema sanitari 

públic, universal, primarista i de qualitat:  

5. Instar a la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut 

i el Consorci Sanitari de Barcelona a:  

 

 Incrementar substancialment el finançament de l’Atenció Primària de Salut en els 

pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2019, passant del 

percentatge actual de pressupost dins del Departament de Salut fins el 20% i 

progressivament cap el 25%, per poder fer front a les competències, objectius, 

necessitats i plantilles, inversions i qualitat d’un model  primarista de la sanitat. 

 Restituir el personal que es va perdre amb les retallades dels anys 2011-2014. 

 Treballar per aconseguir condicions de treball dignes i sense precarietat per a totes 

les treballadores dels equips d’Atenció Primària. 
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 Rebutjar la reducció d’horari de tarda de les consultes, tot facilitant horaris 

racionals, amb millores per a la conciliació familiar dels treballadors i treballadores. 

Això serà possible dotant els EAPs amb personal suficient.  

 Establir per decret el termini garantit per l’accés per cita prèvia a la metgessa i 

infermera de referència en menys de 48 hores. 

 Promoure l’atenció integral a la ciutadania a càrrec de professionals de la medicina 

i la infermeria referents per a tota mena de necessitats . Instem a aturar la creació 

de nous dispositius que fraccionen l’atenció segons problemes o malalties.  

 Fer efectiva una Atenció Primària amb capacitat d’incidir sobre tot el procés 

assistencial i les llistes d’espera dels serveis especialitzats, i amb bona coordinació 

amb tots els serveis socials i sanitaris. 

 Incloure els equips d’Atenció Primària en els reforços pressupostaris estacionals 

del Pla Integral d’Urgències de Catalunya.  

 Potenciar l’atenció comunitària i disminuir la medicalització, promovent una atenció 

humana i respectuosa, que fomenti la confiança i l’autonomia en la gestió de la 

salut de cadascú de nosaltres. 

 Avançar en la provisió, titularitat i gestió pública dels centres d’Atenció Primària i en 

el rendiment de comptes i participació ciutadana. 

 

6.  Notificar l’aprovació d’aquesta declaració institucional a la Conselleria de Salut, Conselleria 

d’Economia, Servei Català de la Salut, Consorci Sanitari de Barcelona, Institut Català de la 

Salut, a l’Ajuntament de Barcelona i altres proveïdors de serveis d’Atenció Primària del 

districte. 

 

D.3. Precs 

D.3.1 Del Grup municipal Demòcrata 

 Que el Govern del Districte presenti un informe, abans de finalitzar l’any 2018, que 

inclogui una proposta de renovació i millora integral de la il·luminació dels carrers dels 

barris de Vallcarca i els Penitents i d’en Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. Que, a més, 

l’informe reculli les actuacions fetes als 18 carrers graciencs incorporats al Pla de 

renovació integral d’il·luminació de l’any 2017.  

 

D.3.2 Del Grup municipal Demòcrata 

 

 Que es realitzi una reunió al Districte, convocant al veïnat afectat, per exposar i debatre 

sobre la idoneïtat de la proposta d’acollir peces d’habitatges dotacionals als següents 

emplaçaments: carrer Alzina 6-8, Sant Antoni Maria Claret 64-78 i Avinguda Santuari 

Sant Josep de la Muntanya 31-35. 
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D.3.3 Del Grup municipal d’ERC 

 Que el Govern del Districte presenti en el Consell de l’Esport un informe qualitatiu i 

quantitatiu de valoració de l’estat de les instal·lacions esportives de titularitat municipal, 

mentre no disposem d’un Consell Rector d’Equipaments esportius municipals 

 

D.3.4 Del Grup municipal d’ERC 

 Que el govern del districte convoqui, en el termini d’un més, una Comissió de Joventut. 

 

D.3.5 Del Grup municipal de la CUP 

 Que el govern es reuneixi amb el veïnat proper al mercat de l’Abaceria per resoldre de 

manera imminent la preocupació existent relativa a la salut per la propera retirada de 

les parts de la coberta d'aminat dels sostre del mercat de l'Abaceria. 

 

D.3.6 Del Grup municipal de la CUP 

 Que el govern procedeixi a l’expropiació forçosa de la parcel·la d’Encarnació-Manrique 

de Lara amb l’objectiu de preservar el patrimoni arquitectònic sota l’ús d’equipament 

púbic i el natural en forma de jardí públic de lliure accés en cas que la propietat no 

accedeixi a pactar el preu de compra a un màxim del valor actual de la parcel·la. 

D.3.7  Del Grup municipal de C’s 

 

 Que, coincidint amb l'apertura de la nova zona per a gossos de la Plaça Alfons Comín, 

es realitzi una campanya d'informació y conscienciació als propietaris de les mascotes, 

sobre: 

 

o Els espais habilitats al Districte per el gaudiment dels animals. 

o La normativa municipal en relació a l'ús dels espais habilitats, així com les 

possibles sancions per infracció. 

 

D.3.8 Del Grup municipal del PP 

 Que  es faci l'actuació  urbanística  necessària per  tal  que  es traslladin  els arbustos 

situats  als costats  de  la  carpa  provisional   del  mercat  de  1'Abacería;  es doni  més 

amplitud  a la vorera situada al lateral de la mateixa i s'instal·li un nou pas de vianants a 

Passeig Sant Joan a l'alçada de l'entrada  lateral a la carpa en el termini  d'un mes. 
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D.3.9 Del Grup municipal del PP 

 

 Que s'elabori  i es presentí  en el termini  de 2 mesos un informe  sobre  l'estat  de 

l'arbrat   i les actuacions que s'estan realitzant al Districte de Gracia. 

 

D.4. Preguntes 

 

D.4.1 Del Grup municipal de C’s 

 Respecte a l'adhesió a la declaració KIDS SAVE LIVES, i al projecte de formació en 

reanimació cardiopulmonar a infants i adolescents, a més de la subvenció per iniciar el 

projecte que va donar l`Ajuntament a la escola dels Corazonistas del veí districte de 

Sarrià Sant Gervasi , quines actuacions s`han realitzat al Districte de Gràcia, quines 

escoles i centres educatius han participat i quins son els seus plans per impulsar, 

desenvolupar i fomentar aquest tipus de formació destinada a salvar vides. 

 

D.4.2 Del Grup municipal del PSC 

 "En quin procés participatiu, en especial amb quines entitats, s'ha acordat l'eliminació 

de 3.600 m2 d'espai públic en l'àmbit del nou Mercat de l'Abaceria Central?" 

D.4.3 Del Grup municipal del PSC 

 

 "Com està el procés d'arranjament dels Gegants Nous de Gràcia?" 

 

D.5. Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs. 

D.5.1 Del Grup municipal Demòcrata 

 Que el Govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar 

compliment a la proposició aprovada al plenari de juliol de 2017, amb el següent 

contingut: 

“El Consell Plenari del Districte de Gràcia acorda: 

 

1. Instar al Govern Municipal de ciutat a aplicar el projecte “Social Street”. Un 

projecte que concentra botigues d’economia social en un mateix carrer per 

donar impuls comercial a la zona i fomentar l’establiment d’aquest tipus de 

negocis. 
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2. Que el Govern del Districte traslladi aquest acord a les àrees de l’Ajuntament 

que poden impulsar, a nivell pressupostari, un nou projecte actualitzat i en 

faci un retorn a la primera Comissió de Serveis Socials del Districte de la 

tardor.” 

 

  

 

 

Barcelona, 2 de desembre de 2018 

 

                                                                 

 

         Gerard Ardanuy i Mata 

                     President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 

 


