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CONVOCATÒRIA CONSELL PLENARI 

 

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 8 d’octubre de 2015 

immediatament després de finalitzar la sessió extraordinària de cartipàs convocada a les 19 h 

del mateix dia, 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.  Informes.  

B.2.1. Informe del regidor 

 

C. PART DECISÒRIA  

 

C.1. Propostes d’acord 

 

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

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic de concreció de la titularitat, el tipus i 

l’ordenació del Col·legi Kostka, ubicat a l’Avinguda Mare de Déu de la Salut, núm. 17, promogut 

per la Fundació Jesuïtes Educació. 

 

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

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d'assignació d'usos i ordenació de volums de 

la Unitat d'Actuació núm. 3 de l'illa situada als carrers de Mare de Déu de la Salut, de l'Escorial, 

de Molist, d'Antequera i de la Riera de Can Toda, promoguda per Peromoinver, SLU. 

 

C.1.3. INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb l’article 23.2 f) de la Carta 

Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic i integral per a la concreció de la titularitat i 

ordenació de l’equipament de la Casa Vicens, situada al carrer de Les Carolines, núm. 18-24, 

promogut per Vicens Gaudi Somici, SA. 

  

 

D. PART D’IMPULS I CONTROL 
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D.1. Proposicions/declaracions de grup  

D.1.1. Del Grup municipal de CiU 

- (En relació amb el procés d’aprovació del nou pla d’usos del Districte) Que el Consell del 

Districte acordi: 

1. Que es tornin a convocar els mateixos òrgans existents: el Grup motor i la Comissió de 

seguiment polític, en el  termini màxim de 15 dies. 

2. Que quan es convoquin les sessions participatives de treball puguin assistir, des d’un 

primer moment, els grups municipals, com l’anterior mandat. 

3. Que en aquestes sessions el govern treballi per buscar l’acord en aquells temes sobre 

els que encara mancava consens final, alguns dels quals afecten entitats gracienques. 

D.1.2. Del Grup municipal d’ERC 

- Instar al Regidor del Districte per tal de destinar el superàvit resultant de l’exercici 

pressupostari actual i anteriors a realitzar millores en el districte de Gràcia, i proposar que, en 

concret, s’impulsin de forma urgent les següents mesures: el condicionament dels solars de 

Vallcarca, de l'edifici de l'Antic Consolat, del jardí del carrer Encarnació, dels carrers de la Vila 

amb la pavimentació malmesa, la instal·lació d'escales mecàniques de doble sentit als barris 

del nord del Districte, i la compra del solar del carrer Verntallat (propietat dels Lluïsos de 

Gràcia). 

D.1.3. Del Grup municipal de la CUP 

- Que el Consell del Districte acordi 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. El grup de treball 

estarà destinat a la diagnosi i l’elaboració de propostes i treballarà específicament l’habitatge, la 

pobresa energètica, l’alimentació i el treball. 

 

El grup de treball estarà conformat pels grups municipals que ho vulguin amb la col·laboració 

d’entitats i organitzacions dels barris convidats amb veu pels membres de la comissió. Així 

mateix, haurà de comptar amb el traspàs d’informació de les Comissions de Treball i Consells 

Sectorials del Districte respecte els temes pertinents. 

 

D.1.4 Del Grup municipal del PSC 

- Que el Consell del Districte acordi: 

1. Instar al Govern municipal del Districte a garantir durant el mandat 2015-2019 la 

convocatòria dels Consells de Barri i el seu  funcionament com a òrgans de 

participació. 

2. Elaborar i presentar, abans de finalitzar l’any un calendari per la celebració dels 

Consells de Barri i Comissions de seguiment de l’any  2016. 
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3. Garantir la màxima difusió de la celebració dels Consells de Barri i de la informació 

necessària pel seu desenvolupament. 

 

D.2. Precs 

 

D.2.1 Del Grup municipal de CiU 

- Que es convoqui, en un termini màxim de 15 dies, el Consell de Comerç del Districte de 

Gràcia, òrgan principal del Districte on tractar aquestes qüestions de forma que puguin ser 

avaluades correctament. 

D.2.2 Del Grup municipal d’ERC 

- Que el Govern del Districte proporcioni dades actualitzades escolars (places, ofertes...), 

relatives a pobresa i serveis socials (desnonaments, persones sense llar, nombre d’usuaris...). 

D.2.3 Del Grup municipal de la CUP 

- Que siguin retirades per la brigada de neteja o equip corresponent totes les plaques 

franquistes del Districte, no només aquelles amb simbologia falangista sinó totes en conjunt, 

incloent-hi les plaques d’ajuts del “ministerio de la vivienda” dels anys 40 i 50 que abunden en 

certs punts dels nostres barris. 

D.2.4 Del Grup municipal del PSC 

- Que el Govern municipal impulsi la revisió del Mapa Escolar del Districte de Gràcia, aprofitant 

en aquesta revisió l’estudi realitzat per les AMPA’s del Districte, i presenti en 3 mesos al Consell 

Escolar els treballs fets. 

D.3. Preguntes 

 

D.3.1 Del Grup municipal de CiU 

- Quan té previst el Govern presentar el procés participatiu que conduirà als nous Plans de 

Districte i de ciutat? 

D.3.2 Del Grup municipal d’ERC 

- Quin és el capteniment del Govern respecte al desenvolupament de l’elaboració del Pla 

d’Actuació del Districte pel que fa a procés participatiu i calendarització? 

D.3.3 Del Grup municipal de la CUP 

- Si el procediment iniciat per l’oposició aconsegueix que es reverteixi la suspensió de 

llicències, el Govern de Barcelona en Comú acatarà? Té alguna estratègia per reactivar la 

suspensió? 
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D.3.4 Del Grup municipal del PSC 

- Pel que fa a la desaparició de les instal·lacions provisionals de l’escola Univers, a la 

dignificació de l’espai que hi sorgeixi i a un possible procés participatiu on els veïns i veïnes 

puguin dir la seva, quines actuacions pensa fer el Govern al respecte? 

D.3.5 Del Grup municipal del PP 

- Quina és la previsió d’actuació en relació al futur CAP Vila de Gràcia? 

D.3.6 Del Grup municipal del PP 

- Quin a és la calendarització respecte al solar i la construcció de l’IES Vallcarca? 

 

   Barcelona, 2 d’octubre de 2015 

 

                                                                  Gerard Ardanuy i Mata 

                            President del Consell Municipal del Districte de Gràcia 

 

 

 

 

 

 


