Crònica del Consell plenari del districte. 29 de juny del 2016
Aquest plenari, una mica avançat respecte al que s’està acostumat a Gràcia va
obrir el període de vacances. Va haver diversitat de temes en la part d’impuls i
control i com ja es habitual alguns repetits com van ser: urbanització de
Vallcarca, Banc Expropiat o espai públic.
S’inicia amb la informació de modificació del cartipàs (els canvis es poden veure
en l'informe del regidor). Tot seguit es presentaren dues Mesures de Govern.
1.
“Ateneu de Fabricació”. Un nou servei d’interès públic basat en
l’economia plural i la participació ciutadana. (clicar, ver veure presentació)
2.
“Places de Gràcia, espai públic i convivència”. (clicar per veure
presentació).
Informe del regidor. Eloi Badia comença donant la benvinguda a l’equip de
govern al conseller Alberto Lacasta i explicant el nou cartipàs a partir d’acord de
govern amb el PSC. A més de totes les activitats realitzades des de l’anterior
plenari i les convocatòries d’espais de participació, els temes principals abordats
son Banc Expropiat, Vallcarca, procés participatiu sobre nous equipaments (Can
Carol i antic Consolat), Institut Vallcarca, ordenança de terrasses, busos de barri,
decisió de Nomenclàtor del passatge Isabel Vicente.
El conjunt del informe així com la resta d’informació, posicionaments i el vídeo
del Consell Plenari es pot consultar en aquest enllaç:
http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/calendari/organs-govern/2016

Part decisòria.
Modificació Pla General Metropolità de Protecció del Patrimoni Històric Artístic
de Barcelona. Aprovat amb els vots favorables de CUP, ERC, CiU, PSC i
BComú i en contra PPC i C’s.
Modificació del Pla General Metropolità per a la incorporació al sistema
d'habitatges dotacions del sòls situats... Aprovat amb el vot favorable de tots els
grups menys abstenció del PPC
Projecte de centralització de les competències en matèria d'expropiacions
urbanístiques transferides als Consells Municipals dels Districtes. Aprovat amb
els vots favorables de BC, PSC, C's i l’abstenció de PPC, CIU i contra CUP,
ERC.
PROPOSICIONS PRESENTADES: CiU i PP sobre Vallcarca. CUP sobre el
Rebost Solidari. C’s, sobre els danys materials dels comerciants en moguda Banc
Expropiat i un PREC del PP també sobre costos materials.

PRECS: C’s també sobre Vallcarca. CiU en relació al Punt Verd Tabuenca.
ERC, sobre la taula del Park Güell tancada en 2014. CUP sobre espai públic.

PREGUNTES: CUP, sobre presencia policials als barris de Gràcia. C’S, sobre
PEUAT. PP, sobre carrer Providència.

SEGUIMENTS DE PREC: CiU, sobre el Consell de Comerç. ERC, sobre el
mapa ecològic de Gràcia.

SEGUIMENT DE PROPOSICIÓ: CUP, sobre Pla de Xoc.
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
Donar suport a la commemoració de l'aniversari de les Olimpíades Populars
de Barcelona de 1936. A favor tothom, excepte PPC, i C's.
Declarar el Ministre d'Interior J. Fernández Díaz i a D. De Alfonso Laso,
persones non grates a Gràcia. A favor tothom, excepte PPC, i C's.

