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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 7 de març 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 anterior. 

 

B. PART INFORMATIVA 

 

B.1 Despatx d’ofici 

B.2.Cartipàs 

B.2.1.Nomenament del Sr. Joan Amell Reig, com a membre del Consell Municipal del Districte 

de Gràcia (pel Partit Demòcrata). 

B.2.2. Nomenament del Sr. Jordi Bea Costa, com a membre del Consell Municipal del Districte 

de Gràcia (pel partit de Ciutadans) 

B.3. Informes  

B.3.1. Informe del regidor 

B.3.2. Informe d’accessibilitat i inclusió al Districte de Gràcia 2016-2019. 

 

C. PART DECISÒRIA 

C.1 Propostes d’acord 

C.1.1. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 

Carta Municipal de Barcelona, el Pla de Millora Urbana per a la reforma de l’antiga editorial 

Seguí situada al carrer Bonavista núm. 30, promogut per MIF PLAZA,SL, aprovat inicialment 

per la Comissió de Govern en data 14 de desembre de 2017. 

 

C.1.2. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la 

Carta Municipal de Barcelona l’aprovació inicial de la segona modificació puntual del Pla 

especial de concreció d’usos i ordenació volumètrica de l’illa delimitada pels carrers Mare de 

Déu de la Salut, d’Antequera, Escorial, Molist i Riera de Can Toda de Barcelona, en l’àmbit 
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ocupat per les instal·lacions del Club de Tennis de la Salut, promogut pel Club de Tennis de la 

Salut, aprovat per la Comissió de Govern de 21 de desembre de 2017; així com la rectificació 

de l’error material detectat a l’acord adoptat per la Comissió de Govern de 21 de desembre de 

2017, en el sentit d’incorporar als efectes de rectificació: “amb les prescripcions a què fa 

referència l’informe de 20 de desembre de 2017, de la Direcció de Serveis de Planejament, 

aprovat per la Comissió de Govern de 25 de gener de 2018. 

C.1.3 INFORMAR favorablement la proposta de canvi de nom del carrer Secretari Coloma. 

 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 

  

D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1 Del Grup municipal Demòcrata 

Que el Consell Plenari del Districte de Gràcia insti al Govern Municipal a: 

1. Garantir que la societat BAGURSA determini l’estat de les finques i expressi la idoneïtat per 

a ser habitades i/o les actuacions que s’haurien de dur a terme l’any 2018. Que la informació 

sigui pública pels veïns afectats. 

2. En cas que els habitatges no siguin habitables, que es procedeixi a reubicar els inquilins dins 

del propi àmbit d’actuació, és a dir Vallcarca; i que tot el procés es realitzi en espais estables de 

coordinació tècnica i política entre el Districte, BAGURSA i els veïns afectats. 

 

D.1.2 Del Grup municipal d’ERC 

Que el Districte de Gràcia treballi i concreti en un projecte públic el condicionament, 

dignificació, manteniment i renovació de les places del Raspall i del Poble Romaní, treballant-

ne els usos, actuals i tradicionals, i les possibles modificacions urbanístiques amb el veïnat de 

l’entorn i els diversos membres del Consell Plenari del Districte. 

 

D.1.3 Del Grup municipal de la CUP 

Respecte tota la intervenció sobre l’MPGM de Vallcarca i participació amb agents implicats, el 

consell plenari del districte de Gràcia acorda impel·lir l’Ajuntament de Barcelona a: 

○ Prioritzar l’augment de parc públic de lloguer social, principalment per a habitatges públics de 

lloguer en règim general, però també tenint en compte la creació d’habitatges dotacionals de 

lloguer per a la gent gran i per a joves. 
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○ Evitar fórmules de lloguer taxades que siguin arrendades per privats o que puguin introduir 

nous habitatges, a mitjà termini, en dinàmiques especulatives o de mercat. Tota quota de 

lloguer social que es pacti per a cadascuna de les promocions privades haurà de fer-se per 

mitjà d’una cessió de la titularitat que incrementi el parc públic de lloguer social. 

○ No emprar cap fórmula de preus de venda taxats ni de lloguer de protecció oficial o taxat que 

contempli l’opció de compra. 

 

D.1.4 Del Grup municipal de Ciutadans 

Que es presentin en el termini d’un mes les mesures que, d’acord amb les entitats veïnals, 

siguin necessàries per corregir totes les afectacions sobre la mobilitat, l’accessibilitat i el 

transport públic i privat que ha generat la implantació del carril bici a l’avinguda de Vallcarca. 

 

D.1.5 Del Grup municipal del PPC 

Que el Districte de Gràcia iniciï els tràmits necessaris per tal de realitzar una modificació del Pla 

d’usos vigent consistent en canviar la qualificació dels entorns de Plaça Lesseps i els edificis de 

les dues voreres de Travessera de Dalt a Zona Genèrica, equiparant-la als barris adjacents de 

Vallcarca i La Salut. 

 

D.2. Proposicions amb contingut de declaració institucional 

D.2.1 Del Grup municipal del PSC 

El Consell del Districte de Gràcia acorda manifestar que: 

○ Ens oposem a qualsevol instrumentalització de l’escola o de la llengua amb finalitats 

polítiques i/o electoralistes. 

○ Ens refermem en la defensa d’un model d’escola no segregadora que faci de la igualtat 

d’oportunitats el seu principal objectiu. 

○ Expressem la nostra plena confiança en la professionalitat dels docents i del cos d’inspecció 

d’Educació de Catalunya, alhora que rebutgem qualsevol desviació dels objectius pedagògics 

que es puguin produir en el marc legal que regula els nostre sistema educatiu. 

○ Instem al futur Govern de la Generalitat a vetllar pel compliment de les nostres lleis i 

l’excel·lència del sistema educatiu català. 

○ Donar trasllat d’aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Mesa del Congrés 

de Diputats i del Senat, al Departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat, al 

Ministeri d’Educació i Cultura, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis 

de Catalunya, als sindicats de mestres, i a les AMPAs de les escoles i instituts del Districte. 
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D.3 Precs  

D.3.1 Del Grup Municipal Demòcrata. 

Que el Govern aturi la implantació d’aquells nous carrils bici al Districte que abans no hagin 

estat consensuats amb el veïnat, les entitats de comerç i les comunitats educatives dels carrers 

afectats; d’acord amb els corresponents estudis d’impacte sobre la mobilitat. En la mateix línia, 

demanem que s’obri un procés participatiu, amb els agents descrits, als carrils bicis recentment 

implantats per valorar la seva viabilitat o possibles canvis i/o replantejaments. 

 

D.3.2 Del Grup Municipal Demòcrata. 

Que al llarg d’aquest mes de març es convoqui una reunió ciutadana, oberta a tothom, per 

parlar sobre la neteja en general, i en particular, sobre la contaminació acústica produïda pels 

camions de les escombraries en horari nocturn al Districte. On els veïns puguin intervenir i on el 

servei de Neteja i Residus pugui exposar i recollir propostes. 

 

D.3.3. Del Grup Municipal d’ERC 

Que el Govern del Districte, com a Ajuntament de Barcelona ( membre del Consorci 

d’Educació), presenti en el termini de 3 setmanes un calendari detallat del procés necessari per 

a l’inici de la construcció del l’edifici destinat al futur Institut Vallcarca, situat a l’Avinguda de 

Vallcarca 220; incloent els terminis de les diverses fases de la tramitació urbanística 

necessària. 

 

D.3.4. Del Grup Municipal d’ERC 

Que el Govern del Districti insti a Transports Metropolitans de Barcelona i Authosa a reforçar el 

servei dels autobusos H6, V17, 24, 87 i 92 en els horaris detectats amb sobreocupació dels 

vehicles. 

 

D.3.5 Del Grup Municipal de la CUP 

Tot acceptant la gradualitat respecte els usos d’habitatge potencialment afectats, que el govern 

municipal al Districte de Gràcia emprengui la iniciativa per buscar mètodes actius d’adquisició 

de parcel·les a fi d’unificar les que tenen les qualificacions dites i generar un pol verd 

d’equipaments i patrimoni. 
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D.3.6 Del Grup Municipal de la CUP 

Que el govern municipal al districte de Gràcia doni suport, des de la seva participació al 

Consorci d’Educació de Barcelona, amb els mitjans materials i logístics que se li requereixin per 

part de la comunitat educativa en lluita i declarativament, a les accions de boicot a les proves 

de nivell estandarditzades que preveu la LOMQE a tots els centres del circuit escolar del 

districte de Gràcia. 

 

D.3.7 Del Grup Municipal del PSC 

Que el govern municipal del districte es comprometi a contestar, en el termini màxim d’un mes, 

als precs i preguntes per escrit de l’oposició.  

 

D.3.8 Del Grup Municipal del PPC 

Que es procedeixi a retirar de la façana del Districte de Gràcia la pancarta amb un missatge 

polític separatista al·lusiu als suposats “presos polítics”. 

 

D.3.9 Del Grup Municipal del PPC 

Que el Districte de Gràcia no empari iniciatives que pretenen polititzar el nomenclàtor de la 

ciutat i eliminar el nom d’aquells carrers de persones i figures democràticament representatives 

de la identitat d’Espanya, com el cas de Príncep d’Astúries. 

 

 

D.4 Preguntes  

D.4.1 Del Grup Municipal del PSC 

Quin ha estat el criteri de selecció de les places de Gràcia en particular?  (atès a les 

informacions aparegudes en diferents mitjans de comunicació on parlen de parcs infantils amb 

elements singulars a la plaça Joanic i a la plaça del Sol) 

 

D.4.2 Del Grup Municipal de Ciutadans 

Quina és l’actuació que té previst exercir l’Ajuntament per posar fi a la ocupació irregular d’uns 

locals d’un edifici a la plaça Alfonso Comín que són propietat del IMHAN, que està ocasionant 

problemes de convivència? 
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D.4.3 Del Grup Municipal de Ciutadans 

Quin és l’estat d’execució del pla urbanístic del sector situat entre l’avinguda de Vallcarca i el 

carrer Bolívar? I quin és el calendari previst per dur-lo a terrne? 

 

D.4 Seguiment de proposició/declaració de grup o prec. 

 

D.4.1 Del Grup Municipal de la CUP 

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

proposició aprovada pel Consell Plenari del dia 8 d’octubre de 2015, punt D.1.3, amb el 

següent contingut: La creació d’un Grup de Treball per a l’elaboració d’un Pla de Xoc contra les 

Emergències Socials de Gràcia durant el proper curs polític. 

 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

 

 

 

Barcelona, 1 de març de 2018 

 

                                                              

     

                                                             Gerard Ardanuy i Mata 

                       President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 

 

 

 


