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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 12 desembre 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 anterior. 

B. PART INFORMATIVA  

B.1. Despatx d’ofici. 

B.2. Cartipàs 

B.3.  Informes.  

B.3.1. Informe del regidor. 

 

 

C. PART DECISÒRIA 

C.1 Propostes d’acord 

C.1.1 INFORMAR FAVORABLEMENT, d’acord amb el disposat a l’article 23.2.f) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la proposta de pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 

2020. 

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 

 

D.1. Proposicions/declaracions de grup 

 

D.1.1 Del Grup municipal d’ERC 

Que el plenari del Consell de Districte acordi: 

 

Pacificar el carrer Mare de Déu de la Salut, per tal que esdevingui un carrer amable per a les 

persones que hi caminen, més segur i més tranquil. 
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D.1.2 Del Grup municipal Junts per Catalunya 

 (Respecte la MPGM de Rambla Prat) 

 

Que el Districte de Gràcia creï una comissió de seguiment mensual amb els veïns afectats i 

tècnics municipals per tal de poder elaborar una proposta de MPGM de Rambla del Prat que 

tingui consens veïnal. 

 

Que aquestes sessions siguin comunicades als grups municipals, per tal que puguin assistir.   

 

D.1.3 Del Grup municipal de Ciutadans 

(Respecte al desenvolupament urbanístic de Vallcarca) 

Que el plenari del Consell de Districte acordi:  

 

1. Que, en el marc de la taula del 2018, es reprengui un procés de treball per a 

desenvolupar les bases per la MPGM al voltant de la Rambla Verda, necessitat del 

Dipòsit Pluvial i deteriorament del Triangle. 

 

2. Que, donat que no hi ha dotació econòmica al 2020 i per dotar la taula de contingut, 

presentin un estudi amb els estimats d’inversió lligats al Dipòsit Pluvial i Rambla Verda, 

acompanyats del projecte que es trobava en fase de redacció a finals del 2018. 

 

D.1.4 Del Grup municipal de Barcelona pel canvi 

Que el plenari del Consell de Districte acordi: 

 

1. L’estudi d’incentius que facilitin la col·laboració pública-privada, per a la construcció 

d’habitatge assequible de lloguer social i dotacional al Districte de Gràcia.  

 

2. Estudiar la possibilitat d’establir protocols específics per a les promocions d’habitatge 

en sòl públic per garantir el compliment d’uns paràmetres de sostenibilitat ambiental i 

energètica, més enllà dels mínims obligats per les actuals normatives, sobre la base 

d’uns criteris proactius en la lluita contra el canvi climàtic. 

 

D.2. Precs 

D.2.1 Del Grup municipal d’ERC 

Que el Districte de Gràcia impulsi camins escolars segurs i transitables a tots aquells centres 

educatius dels nostres barris que encara no en tenen. 
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D.2.2 Del Grup municipal Junts per Catalunya 

Que el Districte de Gràcia dignifiqui la zona del voltant de l’edifici de l’antic mercat de 

l’Abaceria, instal·lant uns panells informatius i arranjant les tanques i que aquesta millora es 

consensuï prèviament amb els comerciants de la zona. 

 

D.2.3 Del Grup municipal Junts per Catalunya 

Que el govern de Gràcia estableixi una taula de treball mensual formada per veïns i veïnes i 

tècnics del Districte, de TMB i els diferents grups municipals amb representació al Consell 

Plenari de Gràcia per debatre i establir accions de millora en les línies d’autobús i les parades 

del barri de la Salut. 

 

D.2.4 Del Grup municipal de Ciutadans  

 

Que la Comissió del Nomenclàtor i Memòria Històrica de Gràcia, investigui i ens presenti 

informació sobre el capità polonès Witodn Pilecki, internat primer a Auschwitz i executat al 1948 

pel govern comunista de Polònia , el dia 25 de maig dintre la UE i en la seva memòria es 

declararà Dia Internacional dels Herois de la lluita contra el totalitarisme, com rebuig a les 

ideologies totalitàries podríem proposar, si tots estem d’acord, un carrer amb el seu nom a 

Gràcia. 

 

D.2.5  Del Grup municipal de Barcelona pel canvi 

 

Que el Districte de Gràcia estudiï la possibilitat de fer tots els tràmits municipals de forma 

electrònica i digital, excloent el paper, fent un campanya basada en el concepte de “paper 

zero”. 

 

D.3. Preguntes 

 

D.3.1 Del Grup municipal d’ERC 

Quantes vegades ha fet servir l'Ajuntament de Barcelona el dret de tempteig i retracte per a la 

transmissió d'immobles, terrenys o habitatges en l'últim any, des de que va entrar en vigor, per 

a la construcció d'habitatge públic a l'àrea del Districte de Gràcia? 

 

 

 D.3.2 Del Grup municipal de Ciutadans.  

 

(Respecte un estudi sobre neteja) 

 

Quines actuacions es van prendre per solucionar els problemes de neteja que es reflectien al 

estudi. Dels 46 espais afectats al Districte, quins racons o carrers es pot considerar que 
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enguany tenen els problemes resolts i quins carrers o racons encarà estan afectats per l’ excés 

de brutícia? 

  

 

D.3.3 Del Grup del grup municipal de Barcelona pel canvi 

(Respecte a la construcció de habitatges dotacionals a la Carretera de Sant Cugat)  

 

S’ha reunit el govern amb els veïns de Penitents que viuen entorn a la zona afectada, tal i com 

es va comprometre el regidor en l’audiència pública de novembre i en el consell de barri, per tal 

de trobar una solució al conflicte?  

 

 

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 

 

   Barcelona, 5 de desembre de 2019 
                                                                

                             

 

 

Ferran Mascarell i Canalda 

President del Consell 


