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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 13 de març de 2019, a les 18:30 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 sessió ordinària anterior. 

 

B. PART INFORMATIVA 

B.1 Despatx d’ofici 

B.2  Informes 

 

B.2.1. Informe del regidor 

 

B.2.2 Informe sobre accions comunitàries. 

 

B.2.3 Informe Mesures davant la gentrificació i pel dret a l’habitatge. 

 

 

C. PART DECISÒRIA 

C.1 Propostes d’acord 

C.1.1 APROVAR la proposta d’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per a l’any 

2019, a títol pòstum al senyor Ramón Calabuch, conegut artísticament com a Moncho i al 

Centre Moral Instructiu de Gràcia, de conformitat amb el disposat a l’article 17 del Reglament 

d’honors i distincions de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

C.1.2 Proposar la denominació Mirador de Consol Casals i Genover a l’espai de nova creació 

situat al barri de la Salut i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor. 

 

C.1.3 Proposar el canvi de denominació del carrer Santa Rosa pel de Rosa Puigrodón i elevar 

la proposta a la Ponència de Nomenclàtor.  
 

C.1.4 Proposar el canvi de denominació del carrer Santa Magdalena pel de Magdalena E. 

Blanch i elevar la proposta a la Ponència de Nomenclàtor.  
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C.1.5 Proposar el canvi de denominació del carrer Santa Àgata pel d’Àgata Badia i elevar la 

proposta a la Ponència de Nomenclàtor.  
 

C.1.6 INFORMAR FAVORABLEMENT de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 

Carta Municipal de Barcelona, la modificació dels límits territorials dels deu districtes de la ciutat 

de Barcelona, aprovada inicialment per la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció, en sessió de 12 de desembre de 2018. 

 

C.1.7 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a la incorporació al 

sistema d’habitatges dotacionals del sòls situats als emplaçaments carrer Ciutat 3, Via Laietana 

8-10, Gran Via de les Corts Catalanes 724-726 i Napols132-134, Avinguda Paral·lel 10 i 102B, 

carrer Sant Isidre 1-5, carrer Alzina 6-8, Avinguda Santuari Sant Josep de la Muntanya 31-35 i 

Passeig de la Vall d’Hebron 138-160, d’iniciativa municipal. 

 

C.1.8 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 

Carta Municipal de Barcelona, la Modificació del Pla General Metropolità per a l’ordenació del 

Passatge Conradí; d’iniciativa municipal. 

 

C.1.9 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació 

de l'equipament situat al viaducte de Vallcarca 4-6, Districte de Gràcia; d’iniciativa municipal. 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 

D.1. Proposicions/declaracions de grup 

D.1.1 Del Grup municipal Demòcrata 

Que des del Districte es doni compliment a les demandes que els paradistes del mercat 

provisional de l' Abaceria, amb el suport de veïnat del barri i comerciants del Passeig de Sant 

Joan han fet al districte: 

 

 Eliminació dels matolls del voltant del Passeig, per tal d'evitar les plagues i generar un  

espai més obert per tal de que els veïns i clients, puguin accedir de forma mes còmoda 

al mercat. 

 Instal·lació de més bancs per poder generar espais d'estada. 

 Neteja i manteniment de la font que hi ha al Passeig Sant Joan amb Sant Antoni Maria 

Claret. 
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 Millora de la mobilitat amb un pas de vianants a la sortida del mig del mercat, per tal de 

poder connectar els comerços del Passeig amb el mercat. 

 Millorar la il·luminació existent, ja que degut a la carpa les llums no fan la seva funció i 

la zona queda molt fosca, ambla conseqüent percepció d'inseguretat que es genera. 

 Trobar una solució real i efectiva a la descarrega dels camions que porten productes al 

mercat, sobretot de fruita i verdura, que en aquests moments han de sortejar molts 

entrebancs per poder accedir a les parades (dos semàfors, vianants, cotxes) amb el 

conseqüent perill tant pels distribuïdors com per les persones que passen pel carrer. 

 

D.1.2 Del Grup municipal ERC 

Que el Districte de Gràcia doni suport al manifest de la plataforma veïnal Gràcia Llibertat: 

La Plataforma Veïnal Gràcia Llibertat té com a objectiu la defensa de la llibertat de totes les 

persones preses, exiliades, encausades i represaliades per motius polítics. 

Conscients de l’excepcionalitat que patim, als darrers mesos, per la repressió desencadenada 

per l’Estat espanyol, volem compartir i organitzar-nos a la cerca que una gran majoria de veïnes 

i veïns de Gràcia puguem expressar el nostre rebuig decidit als atacs a les llibertats individuals i 

col·lectives. 

Pensem que la contribució de les entitats, organitzacions, moviments i associacions és 

fonamental per assolir aquest objectiu perquè només la força del poble pot garantir la llibertat 

de totes i tots. En aquest sentit ens proposem endegar una sèrie d’accions i actuacions. 

Des de la Plataforma volem conformar la unitat en defensa de la llibertat, des de les nostres 

singularitats (culturals, polítiques, socials, ...). 

 

D.1.3 Del Grup municipal de la CUP 

Que el Consell Plenari del Districte de Gracia acordi: 

(Respecte dels Tres Turons) 

• Replantejar la tipologia, mida i senyalització dels accessos nous d'acord amb la voluntat del 

veïnat dels barris afectats, desfent, si cal, parcialment o total algunes de les noves vies 

d'impacte més invasiu. 

• No construir cap nou accés ni destinar fans públics a la promoció deis turons fins que no 

estigui resolta la qüestió de la massificació d'acord ambla majoria del veïnat. 

• No fer i buscar com minimitzar la promoció turística d'espais com els búnquers del Carmel o 

els cims de la Rovira i la Creueta del Coll, sense anar en detriment de la difusió cultural sobre 

els fets histories que han acollit. 

• Elaborar una planificació per a la reducció de l'impacte del pla dels Tres Turons que contempli 

un increment d'HPO de lloguer a la zona i eviti la connexió directa amb els grans focus hotelers 

presents i futuribles de la ciutat. 
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D.1.4 Del Grup municipal de C’s 

Reprovar la gestió municipal en el districte de Gràcia i constatar que després de quatre anys de 

legislatura el govern municipal ha incomplit promeses i ha permès el deteriorament dels nostres 

barris.  

 No han garantit la seguretat als carrers mitjançant l'increment de la presència policial i 

la coordinació entre diferents cossos de seguretat per a acabar amb l'ocupació il·legal, 

la usurpació d'habitatges els furts etc. 

 Han fracassat en els seus plans d'habitatge, no han ens han dotat d'habitatge de 

lloguer social per a les persones vulnerables i per a aquelles que sofreixen situacions 

d'emergència. 

 Han pres decisions que han perjudicat en àmplies zones del Districte al comerç i la 

restauració. 

 Han permès la deterioració dels nostres carrers no aplicant les ordenances de civisme. 

 Han governat a base d'improvisacions per a acontentar grups afins. 

 Etc. 

 

D.1.5 Del Grup municipal del PSC 

Que el Consell Plenari del Districte de Gracia aprovi: 

 

• Donar recolzament al projecte de Rambla Verda en la MPGM aprovat per la Generalitat el 

2002 en l'àmbit que va des de l'antiga "Casita Blanca" fins a la casa Comas d'Argemir. 

• Explicitar la necessitat del dipòsit pluvial. 

 

D.1.6 Del Grup municipal del PP 

Que el Consell Plenari del Districte de Gracia acordi: 

 

1. Instar a la resolució del contracte de cessió d'ús del local del carrer Nil i Fabra 23-25 a l' 

Associació Joves de Gràcia per incompliment de les condicions establertes. 

2. Que el local es destini a altres entitats del Districte amb la necessitat de comptar amb un 

espai per poder realitzar les seves activitats. 

 

D.2. Precs 

D.2.1 Del Grup municipal Demòcrata 

Que en el proper Consell de barri es presenti un informe elaborat per mobilitat i per la Guardia 

Urbana sobre la utilització dels carrils bici de l’Avinguda Vallcarca i que aquest informe sigui un 

punt de l'ordre del dia del Consell de Barri i que es pugui debatre amb els veïns i veïnes. 
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D.2.2 Del Grup d’ERC 

En quant a la concessió de la gestió del pavelló Josep Comellas a la Fundació Marcet, que el 

Govern del Districte permeti que els grups de l’oposició col·laborin amb el govern del districte  

per tal de preparar un plec de condicions adequat, que doni la millor resposta possible a les 

necessitats del districte i sigui de màxim consens per tal que qui governi en el proper mandat 

no es trobi amb una concessió no desitjada pel teixit esportiu del districte. 

 

D.2.3 Del Grup municipal de la CUP 

Que el govern impulsi la municipalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la 

sanitat, serveis socials, atenció a les dones i atenció de la infància: des d'escoles bressols i 

hospitals, fins als serveis de dependència i atenció a les persones. 

 

D.2.4 Del Grup municipal de la CUP 

Que el govern endegui les accions pertinents per assegurar que la riquesa esportiva de base 

dels nostres barris, i el bàsquet en particular, pugui centrar-se en la seva funció social i alhora 

tenir espais adequats per al seu desenvolupament i millora a nivell esportiu. 

 

D.2.5  Del Grup municipal de C’s 

Donada l’ocupació il·legal de dos baixos de l’edifici situat al carrer Esteve Terrades 51-55 i 

carrer Gomis 84, on es produeixen conductes de risc per la convivència i la salut dels veïns de 

l’edifici. Instem al Govern del Districte a que activi de manera immediata les mesures 

necessàries per evitar posar en risc la salut i la seguretat de les persones que viuen a l’ edifici i 

en l’ entorn dels baixos ocupats il·legalment, reubicant als ocupants il·legals en els cas que 

estimin formen part de un grup vulnerable. 

 

D.3. Preguntes 

 

D.3.1 Del Grup municipal Demòcrata 

Que el govern del Districte informi del número exacte d'habitatges de lloguer assequible 

destinats a la gent jove que en aquest mandat s'han incorporat a la Borsa d'Habitatge de 

Lloguer, i quants d'ells es troben situats al districte de Gràcia. 

 

D.3.2 Del Grup d’ERC 

Que el Govern del Districte informi sobre la ubicació definitiva de l’Escola Teixidores de Gràcia, 

així com del punt en què es troben totes les gestions relatives al solar i al projecte del centre 

educatiu. 
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D.3.3 Del Grup municipal de C’s 

Quantes famílies hi ha al Districte de Gràcia, que tenint adjudicat un habitatge concedit per la 

mesa de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social, estan esperant 

aquest lliurament? 

D.3.4 Del Grup municipal del PSC 

Quin és el nombre d'actuacions policials que ha realitzat la policia de Barri des de que està en 

funcionament diferenciada per barris? 

 

D.3.5 Del Grup municipal del PSC 

Quin termini es dóna el govern per poder dir als pares, mares i a la comunitat educativa i al 

veïnatge de Gràcia la ubicació definitiva de la escala "Teixidores de Gràcia" 

 

D.3.6 Del Grup del grup municipal del PP 

Quin ha estat el cost total, desglossat per conceptes, de les jornades de 'Gracia davant la 

gentrificació” dels dies 30 de novembre i 1 de desembre, i qui s'ha fet càrrec d'aquest cost. 

 

D.3.7 Del Grup del grup municipal del PP 

Quines actuacions ha realitzat el Districte de Gracia durant el present mandat referents al solar 

del carrer Encarnació 62-64, per tal que aquest esdevingui un nou equipament públic i zona 

verda pera tots els veïns del barri? 

 

D.4. Seguiment de proposicions/declaracions de grup i precs. 

D.4.1 Del Grup municipal de la CUP 

Que el govern del Districte informi sobre les gestions fetes per tal de donar compliment  al prec 

acceptat pel govern del Districte al Consell de Districte de data 10 de desembre de 2018, amb 

el següent contingut: 

Que el govern del districte, juntament amb els tècnics corresponents, es reuneixi regularment 

amb el veïnat proper al mercat de I'Abaceria Central, informant correctament, mentre durin les 

obres per tal de possibilitar-ne una fiscalització. 

 

D.4.2  Del Grup municipal del PSC 

Que el govern del Districte informi sobre l’execució de la proposició aprovada pel Consell de 

Districte de Gracia en sessió de data 10 d’octubre de 2018, que diu: 

 



 

 
Districte de Gràcia 

 
 
 

 
 

 7 / 7 

 

Que es constitueixi una Taula de seguiment de la Carpa Provisional i de les obres del Mercat 

de I'Abaceria on tractar tots els temes relatius, formada per paradistes del Mercat i comerciants 

i veïns i veïnes de la zona tant del Passeig de Sant Joan com del Mercat, així com els tècnics 

corresponents i els grups polítics representats al districte. 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

 

Barcelona, 7 de març de 2019 

 

                                                                 

 

         Gerard Ardanuy i Mata 

                     President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 


