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Barri de Penitents

A- Actuacions finalitzades
Manteniment

• Pavimentació del carrer August Font
• Soterrament de les línies elèctriques aèries d’un tram del
carrer August Font i instal·lació d’un nou enllumenat
públic 

B- Actuacions en marxa
Accessibilitat

• Accessibilitat al metro de Penitents. Desplaçaments de
serveis per deixar lliure l’àmbit d’obres i poder-les iniciar

Actuacions d’urbanització privades

• Construcció d’escales entre la carretera de les Aigües i
el carrer de Maduixer

C- Projectes
Zones verdes, jardins i medi ambient

• PAU Vall Parc. Redacció i implantació amb la partici-
pació dels veïns del Pla d’autoprotecció de prevenció
d’incendis forestals
• Redacció del projecte de millora de la carretera de les
Aigües: paviment, enllumenat i hidrants  

Equipaments

• Estudi previ per a la construcció d’una escola bressol a
l’escola J.M. Sagarra 
• Ampliació del Casal d’Avis de Penitents. Aprovació del
Pla especial urbanístic i de millora urbana per a l’edificació
d’una planta, amb una superfície aproximada de 100 m2
adossada a la paret nord del casal existent. Redacció del
projecte bàsic del casal

Mobilitat

• Estudi per a la millora de la mobilitat al carrer de Navata

Barri del Coll

A- Actuacions finalitzades
Equipaments

• Reforma, millora i posada en marxa de la piscina de la
Creueta del Coll
• Millores al Centre Cívic del Coll

Manteniment
Arranjament de voreres per col·locar panot antilliscant als car-
rers:

• Móra d’Ebre (Rubens - Font del Coll) 
• Baixada de Sant Marià (Móra d’Ebre - Torrent del Remei)
• Baixada de Solanell (Móra d’Ebre - Torrent del Remei)
• Torrent del Remei (panot antilliscant i ampliació de la
vorera a prop de l’escola Montseny)
• Rubens (passeig Mare de Déu del Coll - Balears) 

Arranjament de voreres, escosells, arbrat i enllumenat al

• Passeig de la Mare de Déu del Coll
• Avinguda Coll del Portell. A més a més, soterrament de
les línies elèctriques per posteriorment ampliar en deter-
minades zones les voreres i millorar l’accessibilitat i el
camí escolar del CEIP Turó del Cargol

Mobilitat

• Canvi dels sentits de circulació de l’àmbit dels carrers Beat
Almató, Móra la Nova, Tirso i Pau Ferran per millorar la
mobilitat de la zona cèntrica amb un sentit únic de circulació

B- Actuacions en marxa
Zones verdes, jardins i medi ambient

• Inici de les actuacions per a l’arranjament i la millora tant
de la zona monumental com de la boscosa del Parc Güell 

Transports

• Connexió amb la parada de Taixonera Línia 5. Obres
paralitzades

PROJECTES I OBRES                                                                                          

Quatre són els trets principals a destacar de les actuacions dutes a terme al districte de Gràcia pel que fa
a projectes i obres durant l’any 2005

■ Finalització de les obres de l’edifici de la Biblioteca Central de districte que inclou la Biblioteca Jaume
Fuster i l’Arxiu Municipal

■ Actuacions d’obres i via pública petites però amb un nombre molt elevat treballs de millora de carrers,
voreres, mobiliari urbà, pilons, millores d’infraestructures en equipaments

■ Procés de participació i implantació del Pla de Mobilitat

■ Preparació de projectes urbanístics, d’obres i equipaments per a desenvolupar durant la segona fase
del mandat
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Enguany s’han constituït dos nous òrgans de participació: 

■ Comissió de Serveis Socials
■ Comissió de Lectura Pública de Gràcia

S’està elaborant un diagnòstic de participació ciutadana amb l’objectiu de reflexionar sobre aquest àmbit
i avançar en el seu desenvolupament.

ADMINISTRACIÓ 

Pressupost de despeses Definitiu 2004 Definitiu 2005

Capítol I 4.949.048,53 € 5.165.655,30 €
Capítol II 9.367.518,40 € 9.632.892,82 €
Capítol IV 547.190,00 € 766.792,64 €
Capítol VI 2.287.935,42 € 2.252.864,00 €
Total 17.151.692,35 € 17.818.204,76 €

Pressupost d’ingressos Drets liquidats 2004 Drets liquidats 2005

Ingressos 4.107.580,14 € 5.946.292,32 €

Contractes 2004 2005

Nre. de contractes 222 234

Import total 3.965.970,44 € 5.466.713,52 €
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Els òrgans de participació són:

■ Consell Municipal del Districte
■ Audiència Pública del Districte
■ Consell Ciutadà
■ Tres consultives
■ Cinc consells d’equipaments
■ Set consells sectorials
■ Dotze comissions
■ Sis consells de barri

Serveis Jurídics 2005

Tramitacions exp. responsabilitat patrimonial 95

Expedients sancionadors
Nre. d’expedients iniciats 83
Resolució de sentències 10
Consultes d’assessorament jurídic 270
Tramitació de sancions administratives 120
Notificacions 180
Certificacions 105

Matrimoni civil 2005

Nre. de matrimonis celebrats 129
% ciutadans del districte 68
En aplicació de la llei, s’han celebrat un total de tres matrimonis homosexuals.

Arxiu del Districte 2004 2005

Consultes en sala de lectura 498 519
Unitats documentals 2.167 1.451
Préstec documentació administrativa 2.331 773
Consulta remota 368 513
Total d’usuaris 2.829 1.468
Total d’unitats documentals 4.498 2.222

Nre. d'usuaris Arxiu Prèstec doc. admva.  43%

Sala lectura  29%

Consulta remota  28%

Òrgans de participació 2005

Total de convocatòries 112

Participació

Òrgans de govern:

■ Comissió de Govern
■ Junta de Portaveus 

Altres òrgans no reglats:

■ Fòrum del Silenci
■ Debat sobre la Festa Major
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C- Projectes
Accessibilitat

• Avantprojecte per fer accessible la parada del metro de
Vallcarca de la línia 3 (el projecte inclou la instal·lació d’un
ascensor que arribarà fins a la part alta del pont de
Vallcarca) 

Urbanisme

• Impuls per a la redacció del Pla especial de la  zona 14a
del Coll
Participació en la redacció del Pla director dels Tres
Turons. S’ha acordat la constitució d’unes comissions
mixtes de seguiment del projecte dels Tres Turons forma-
da per tècnics i veïns 
• Recuperació de la finca de Sant Salvador, de Josep Ma.
Jujol. Fruit d’un acord entre el districte i l’Institut del
Paisatge Urbà, elaboració d’un Pla Director per a la reha-
bilitació d’aquesta finca. Redacció del projecte 

Zones verdes, jardins i medi ambient

• Urbanització dels Jardins de Sant Camil. Aprovat el pro-
jecte d’urbanització i finalitzada la fase d’exposició al
públic

Aparcaments

• Licitació i adjudicació de les obres per a la construcció
de l’aparcament de la plaça Laguna Lanao amb 180
places aproximadament

Mobilitat

• Pla de mobilitat: canvi dels sentits de circulació de l’àm-
bit dels carrers Beat Almató, Móra la Nova, Tirso i Pau
Ferran per tal de millorar la mobilitat de la zona cèntrica
amb un sentit únic de circulació

Barri de Vallcarca

A- Actuacions finalitzades
Urbanització

• Urbanització del carrer Esteve Terrades davant del
número 55. Urbanització d’una superfície de 645 m2 per
tal de connectar les dues zones verdes que quedaven a
banda i banda d’aquest solar (queda, per tant, una zona
verda total de 3.648 m2)
• Instal·lació d’una nova claveguera als carrers Ticià i
Paulines
• Instal·lació de bancs a l’avinguda Hospital Militar i al
carrer Esteve Terrades
• Modernització de les escales de la Baixada de la Glòria
(la remodelació afecta set trams d’escales mecàniques i
permet salvar un desnivell de 100 metres amb un nou sis-
tema centralitzat de control)

Equipaments

• Nou edifici de la caserna dels Mossos d’Esquadra.
Posada en funcionament de l’edifici

B- Actuacions en marxa
Urbanització

• Pla general del sector Hospital Militar-Farigola. Obres
de modificació del traçat de l’avinguda República
Argentina i desviament de serveis a l’altura del número
106 per preparar les futures obres d’edificació dels afec-
tats urbanístics. Licitació i adjudicació del projecte

Manteniment

• Millora de l’enllumenat dels carrers Gustavo Adolfo
Bécquer i República Argentina
• Ampliació del carrer Velázquez, vinculada a les obres de
la plaça Lessepss

C- Projectes
Aparcaments

• Construcció de l’aparcament d’Esteve Terrades (2006-
2007). Avantprojecte i licitació d’obres

Urbanització

• Projecte d’urbanització de l’avinguda Hospital Militar
des de la plaça Lesseps fins al pont de Vallcarca, amb la
construcció d’un dipòsit subterrani d’aigües pluvials, una
subestació de FECSA i la creació d’una zona verda que
comunicarà la plaça Lesseps fins al pont de Vallcarca

Parcs i Jardins

• Jardins de Sant Camil. Projecte aprovat però pendent
de solució definitiva de l’accés pel passatge Isabel. S’ha
aprofitat l’oportunitat del trasllat d’arbres de Lesseps per
plantar-hi les palmeres previstes 

Altres

• Recuperació de la plaça de la deu La Nina
La voluntat del Districte i dels veïns és recuperar la deu i
fer-hi una font d’ús públic, que formarà part del conjunt
enjardinat de la zona ubicada sota el viaducte de
Vallcarca.

• Pla especial del Patronat d’Obreres, amb l’ampliació de la
residència per a gent gran i la construcció d’un aparcament
soterrani

Barri de Gràcia

A- Actuacions finalitzades
Equipaments

• Centre de Serveis Socials de la plaça Rius i Taulet.
Realització de les obres de millora de l’equipament de
Serveis Socials del número 6 de la plaça amb l’ampliació
de l’espai d’acollida, la millora de les condicions d’accés
i la distribució de despatxos
• Millora de la Torre del Rellotge de la plaça de Rius i
Taulet

Urbanització

• Construcció de la illeta que dóna continuïtat al pas de
vianants pel carrer Escorial des del carrer Bruniquer fins
a Ramón y Cajal



Memòria 2005. Districte de Gràcia

Manteniment

• Carrers Providència, Biada i Torrent de les Flors.
Ampliació de les voreres a les cruïlles deixant un sol car-
ril i, en els trams entre cruïlla i cruïlla, un carril amb espai
de servei per a contenidors, càrrega i descàrrega i esta-
cionament de motocicletes (queda pendent la plantació
d’arbrat)
• Instal·lació de paviment sonoreductor al carrer Torrent
de l’Olla
• Millora de l’enllumenat dels carrers Escorial, Reig i
Bonet i Camèlies, Guilleries, Virtud Leopoldo Alas i Ros
de Olano
• Instal·lació pilot d’un enllumenat d’igual rendiment però
menor consum al carrer Torrent de l’Olla

Accessibilitat

• Metro de Joanic. Finalització de les obr5es d’accessi-
bilitat amb la instal·lació de tres ascensors (hi ha en
marxa les obres de reforma de l’estació del metro)

B- Actuacions en marxa
Equipaments

• OSI. Finalització del projecte i enderroc de la caseta
petita, enderroc de la tanca, rebaix del paviment del pati
i construcció d’una tanca provisional d’obres. Licitació i
adjudicació de les obres 
• Residència Siracusa. Finalització de les obres d’am-
pliació de la residència

C- Projectes
Urbanització

• Conversió en zona de vianants del carrer Astúries.
Redacció del projecte de conversió del carrer en zona de
vianants. 

Equipaments

• Projecte de reforma i millora de l’edifici del Centre
Artesà Tradicionàrius. La fase d’exposició pública i 
licitació ha finalitzat
• Projecte de l’edifici d’atenció al públic del carrer
Francisco Giner, 51. Finca destinada a ampliació de la
seu del Districte
• La Violeta. Amb data 8 de novembre, el centre cultural
La Violeta és ja de propietat municipal. Inici d’un estudi
tècnic sobre l’estat físic de l’edifici
• Plaça del Diamant. Finalitzat el projecte després
d’haver-se dut a terme el procés de participació ciu-
tadana en el Consell d’Urbanisme i amb els veïns i veïnes
afectats de la plaça del Diamant. Aprovació del projecte
d’obres de millora i adjudicació de les obres. Inici de les
obres durant el mes de desembre
• Reforma del Mercat de la Llibertat. Celebració de l’acte
de signatura de l’acord entre els comerciants del mercat
i l’Institut Municipal de Mercats per a les obres de remo-
delació del mercat

Barri de la Salut

A- Actuacions finalitzades
Manteniment

• Carrer Mare de Déu de la Salut. Ampliació de voreres i
pacificació del trànsit passant de dos carrils a un
• Instal·lació del panot antilliscant als carrers Santuari de
Sant Josep de la Muntanya i Verdi

B- Actuacions en marxa
Manteniment

• Carrer Molist. En marxa, obres d’ampliació de voreres i
millora integral
• Carrer Escorial (Travessera de Dalt i Pare Lainez). En
marxa, obres d’ampliació de voreres i millora integral

Transports

• Línia 9 de metro de la plaça Sanllehy. Implantació del
desviament de trànsit que serà el definitiu en totes les
obres. En marxa, les obres a la vorera mar per traslladar
el punt de FECSA de la plaça i permetre la construcció de
la nova estació

Barri del Camp d’en Grassot

A- Actuacions finalitzades
Manteniment

• Millores puntuals en les voreres, els escossells i els
guals dels carrers Còrsega, Bailèn, Indústria i Pare Maria
Claret

Equipaments
Centre Cívic La Sedeta

• Millora integral de la sala d’actes del centre cívic, amb
la instal·lació d’un nou entarimat, fons de tarima, nous
cortinatges, pintura, cadires, etc. 
• Nova instal·lació elèctrica i acústica finalitzada.
Renovació de tot l’equip de so, llum i videoprojecció de la
sala
• Millora de l’espai de recepció dels tallers amb mobiliari
nou, punts de llum, etc.

B- Projectes
Urbanització

• Projecte d’urbanització d’un tram del carrer Grassot
• Projecte de millora del clavegueram dels carrers com-
presos entre els carrers Pi i Margall i Sardenya i la
Travessera de Gràcia
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Oficina d’Atenció al Ciutadà 2004 2005

Nre. de persones ateses 87.872 111.766
Nre. de tràmits realitzats 174.799 182.913

Tipologia de Tràmits

SERVEIS JURÍDICS                                                                                               

■ El Departament de la Secretaria Tecnico Jurídica ha sofert enguany una remodelació de personal. S’ha
dut a terme una reforma del departament amb l’objectiu de millora de la gestió

■ L’Arxiu de Districte ha estat traslladat al nou edifici de la Biblioteca Jaume Fuster, amb la millora con-
següent en les seves instal·lacions tant d’atenció al ciutadà com d’espai d’arxiu pròpiament dit

■ L’Arxiu Municipal de Barcelona té establerts convenis de col·laboració amb diverses ciutats per tal
d’impulsar la implantació d’arxius o de sistemes de gestió documental, com ara amb Campinas (Brasil),
Bogotà (ja acabat) i Montevideo. Enguany, la cap de l’Arxiu s’ha traslladat a Montevideo per assessorar
tècnics i polítics i impartir classes d’arxivística

Hisenda  4%

Informació  28%

Població  53%

Registre General  12%

Urbanisme  3%

Difusió 
B. Barris Gràcia  4%

Rodes Premsa  8%

Notes Premsa  16%

Actes difusió Web  12%

Actes difusió electrònica  60%
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COMUNICACIÓ I QUALITAT                                                                                   

■ Campanya informativa del Pla de mobilitat per donar a conèixer la posada en funcionament de les
diferents superilles i els canvis de circulació que s’han portat a terme

■ Campanya especial de renovació de la inscripció padronal per a les persones estrangeres no comu-
nitàries

■ Homenatge realitzat a 43 comerços de Gràcia per reconèixer els anys de treball i la tasca positiva
que desenvolupen en l’àmbit social i comercial

■ Campanya informativa sobre la Carpeta del Ciutadà, per donar a conèixer al ciutadà el nou servei
a través del qual pot obtenir informacions sobre les dades i que facilita els tràmits relacionats amb cer-
tificats i altra documentació.

■ Posada en funcionament del nou sistema informàtic d’Incidències, Reclamacions i Suggeriments
(IRIS), que millora la gestió de les queixes que arriben a través de diferents canals d’atenció al ciutadà

Promoció 2005

Suport a comerciants i associacions
Nre. d’entitats que han rebut suport 102
Comissions de treball Ponència Comerç 10
Fires al carrer 13
Suport a activitats en els mercats 10

Promoció institucional
Nre. de campanyes 7
Nre. d’obsequis institucionals 287
Nre. d’exposicions institucionals 6
Nre. de persones homenatjades 10
Nre. de cessions BCN Plató 5

Comunicació i difusió 2005

Nre. de propostes per a l’elaboració del BiBarris 12
Nre. de monogràfics independents (producció) 5
Nre. de rodes de premsa 22
Nre. de notes de premsa 48
Atenció als mitjans de comunicació. Nre. de consultes 186
Elaboració i distribució de productes de comunicació 69
Atenció als ciutadans. Nre. de comunicats 250
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Àmbit general

Biblioteca Jaume Fuster i Arxiu municipal
• Finalització de les obres i  inauguració 
L’edifici, d’estructura metàl·lica i amb 5.636 m2 útils, és
obra dels arquitectes Josep Llinàs i Joan Vera. L’obra ha
estat executada per BIMSA amb la supervisió dels
Serveis Tècnics del Districte.

Pla de mobilitat
Superilla B1 del Pla de Mobilitat

El dia 5 de setembre va entrar en funcionament el Pla de
mobilitat de la superilla B1. S’estan efectuant els ajustaments
acordats: 

• Posada en marxa del nou sistema de sentit de la circu-
lació en l’espai comprès entre la Travessera de Gràcia i
els carrers Torrent de l’Olla, Còrsega i Gran de Gràcia 
• Canvi de sentit també al carrer Luis Antúnez
• Instal·lació de la nova senyalització, de pilons i jar-
dineres
• Obres de pavimentació al carrer Luis Antúnez per
posar-lo a nivell
• Reposició del paviment dels carrers Goya i Diluvi
• Canvi de sentit del carrer Perill dins de l’actuació del
camí escolar dels CEIP Patronat Domènech, J.M. Jujol i
Vila de Gràcia i per tal de facilitar també un millor accés
al Poliesportiu Perill
• Instal·lació de semàfor al carrer Perill cantonada amb
Torrent de l’Olla
• Inici d’obres per posar a nivell els carrers Martínez de la
Rosa, Matilde i Mariana Pineda de l’entorn de la plaça
Rius i Taulet, ara tallats amb jardineres
• Arranjament dels escossells per fer-los accessibles dels
carrers Penedès, Sant Pere Màrtir, Domènech i Sant
Domènec

Superilla C2

• Exposició i finalització del procés de participació obert
als veïns i veïnes i les entitats

Obres Pl. Lesseps
Inici de les obres d’urbanització de la fase zero de la plaça
Lesseps, que són les obres necessàries per poder implantar el
primer desviament de trànsit a causa de les obres d’urba-
nització:

• Desplaçament d’un carril cap a la mitjana de General
Mitre 
• Construcció d’un lateral per connectar la plaça Lesseps
amb Mitre pel costat muntanya
• Reducció de l’actual vorera del costat muntanya per
desviar part del trànsit que passa pel tronc central cap a
la superfície
• Ampliació del carrer Velázquez

Travessera de Dalt
• Es continua el procés de participació

Transport públic
S’ha aprovat el Pla d’actuació pel 2006 de l’Àrea
Metropolitana de Transport de Barcelona per reforçar tant la
xarxa de metro com la d’autobús:

• A partir del mes d’abril de 2006, servei de tots els
minibusos els diumenges i els festius
• Bus 116. Dotació amb un nou bus després de l’estiu del
2006 (s’ha sol·licitat que s’incrementi l’horari de fun-
cionament al vespre i s’intentarà que com a mínim es faci
una circumval·lació més)
• Bus 124. Petit increment del recorregut, amb la comu-
nicació del carrer Vall Parc per apropar el servei a la zona
est de Penitents
• Nou bus Coll - Parc Sanitari Pere Virgili. Posada en
marxa després de l’estiu del 2006
• Bus 24. Dotació amb dos autobusos més després de
l’estiu del 2006
• Bus 28. Ampliació del nombre dels autobusos els caps
de setmana per millorar la freqüència
• Bus 39. Renovació de la flota a finals del 2006

Metro
• Ampliació en deu trens de les línies 3, 4 i 5

Obres d’accessibilitat
Línia 4 

• Joanic: finalitzades les obres d’adaptació, pendent l’en-
jardinament del triangle de la illeta entre Pi i Margall i
Escorial

Línia 3

• Pl. Lesseps: pendents de la línia 9
• Vallcarca: projecte en fase de redacció
• Penitents: projecte en fase de redacció. Inici del
desplaçament dels serveis

Línia 9

• Lesseps: obres iniciades
• Muntanya-Güell: pendents d’inici
• Plaça Sanllehy: iniciats els desplaçaments de serveis.
En fase de la construcció de les pantalles pel recinte
definitiu de FECSA i, també, de la construcció de murs de
contenció per a la futura estació de metro

Ferrocarrils de la Generalitat

• Gal·la Placídia: pendent del projecte de millora de la
capacitat de l’estació i del projecte d’accessibilitat

Manteniment
Brigades de neteja antigrafits

• Ha entrat en funcionament una nova brigada de neteja
de grafits; per tant, hi ha al carrer dues brigades que fan
la neteja sistemàtica en tota l’àrea del Districte. 
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Pla d’aparcaments
• Aparcament per a motos al Centre per a Joves de Gran
de Gràcia - Santa Rosa: aprovat en el Pla d’aparcaments
municipals. Previst en aquest mandat, juntament amb el
Centre per a Joves (aproximadament, 250 places de moto)
• Aparcament a Esteve Terradas davant de la Clínica
Delfos. Avantprojecte en redacció per iniciar el tràmit del
concurs (aproximadament, 250 places)
• Aparcament a Santa Àgata - Torrent de l’Olla: aparca-
ment mixt públic-privat. Inici de les obres d’enderroc dels
edificis que configuren la unitat d’actuació (la previsió és
que l’aparcament estigui operatiu a finals d’aquest man-
dat; aproximadament, 400 places)
• Aparcament a la finca del Patronat d’Obreres a l’avin-
guda Hospital Militar, entre els carrers Ballester i
Velázquez. Inici del procediment per part del Patronat per
a la redacció d’un pla especial de concreció de volume-

tria i usos, amb la construcció d’un aparcament a l’inte-
rior de la seva finca de aproximadament 250 places 
• Obres d’accessibilitat a l’aparcament dels Jardinets de
Gràcia (SABA): projecte en fase de redacció. Projecte
finalitzat

Parcs i Jardins
• Increment en 3.703 m2 de la superfície de conservació
del districte de Gràcia; en total, 388.147 m2
Plantació de catorze arbres nous i reposició de 153.
Campanya de poda amb 2.911 arbres

• Increment en 536 m2 de reg automàtic respecte a l’any
2004 

• Instal·lació de tretze bancs nous i reparació de 1.258

• Instal·lació de dues papereres noves i reparació de 157

• Reparació de 25 àrees de gossos i desinfecció de 88

MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS I D’ESPAI PÚBLIC

De l’actuació de manteniment de l’any 2005 destaquem:

■ La millora de l’equipament de La Sedeta

■ Les actuacions de posada a nivell del paviment dels carrers Terol, Goya, Ramón y Cajal, Diluvi,
Luis Antúnez i Ciutat Real  

Inversions del districte Millora d’equipaments  16%

Reurbanització plaça del Diamant i
cond. refugi  17%

Pla de mobilitat, camí escolar 16%

Escocells  8%

Obres millores CAT  26%

Instal·lació de semàfors  2%

Manteniment integral espai públic 15%

Manteniment espai públic 2005

m2 de calçades pavimentades 3.844,45
m2 d'arranjament de voreres 7.810,41
Nombre de pilons nous instal·lats 485

Total despesa de manteniment de via pública 600.277,22 €

Pavimentació via pública

Import de la despesa- Compartida 290.151,55 €

Neteja via pública

Import de la despesa- Compartida 4.149.720,00 €

Enllumenat

Despeses conservació- Compartida 594.135,10 €

Edificis municipals

Total despesa de manteniment 247.684,27 €

Projectes

Projectes externalitzats, import 147.064,86
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ACTUACIONS DE LA GUÀRDIA URBANA. PROGRAMA DE PREVENCIÓ               

■ Implantació del Camí Escolar i de l’illa B-1, assoliment dels objectius de pacificar el trànsit i millorar
la seguretat i la mobilitat dels vianants.

■ Pla d’actuació específic a la plaça de la Virreina, amb la presència de patrulles uniformades princi-
palment en horari de tarda, i amb reforços esporàdics amb patrulles en horari nocturn. Es van reduir les
queixes dels veïns el 50 %.

■ Durant l’any 2005 s’ha aconseguit reduir l’accidentalitat el 4,60 %, una dada molt significativa si
també es té en compte que durant aquest any s’ha incrementat l’ús de les motocicletes de 125 cc, ja que
els conductors en possessió del carnet B-1 les poden conduir sense passar cap examen que demostri
la seva perícia en la conducció.

■ L’augment d’agents de policia comunitària a finals del 2004 ha comportat una clara millora en l’a-
tenció preventiva. També és destacable la disminució del temps mitjà de resposta.

■ El desplegament dels Mossos d’Esquadra:

■ Ha comportat una reorganització de serveis, és a dir, distribució de l’actuació de GU i ME.

■ Ha fet que es programin actuacions conjuntes en diferents àmbits:

■ En els IES, en temes com la violència domèstica, en locals de pública concurrència, etc

Guàrdia Urbana 2005

Seguretat
Total de denúncies 934

Pacificació del trànsit - Civisme
Denúncies d’estacionament 16.455
Denúncies sobre moviment 8.675
Denúncies sobre priorització del transport públic 801
Propostes de millora del trànsit 36

Programa de prevenció
Educació viària:
Nre. d’activitats 204
Nre. d’escoles 55
Policia comunitària:
Nre. d’entrevistes 383
Nre. d’activitats 42

Denúncies més significatives
Seguretat  4%

Estacionament  61%

Moviment  33%

Venda ambulant  2%



Memòria 2005. Districte de Gràcia

Tipologia de problemàtiques ateses

Violència  19%

Formació  4%

Laboral  13%

Familiar  17%

Habitatge  5%

A. Jurídica  36%

Informació  6%

PERSONES AMB DISMINUCIÓ                                                                             

■ Seguiment dels principals projectes urbanístics des de la comissió d’accessibilitat.

■ Consolidació del butlletí Gràcia Accessible.

■ Consolidació del butlletí d’informació sonora per a persones amb dèficit visual.

■ Difusió del Document sobre l’atenció a persones amb disminució als serveis municipals d’atenció al
públic.

■ Consolidació d’hàbits d’accessibilitat i difusió de l’accessibilitat als serveis del Districte.

.
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LLICÈNCIES                                                                                                         

■ Millora de la gestió a partir de la implantació de l’Ordenança OROM de 2 de gener de 2005, per a un
nou procediment informàtic simplificat de tramitació de llicències d’obres.

■ Millora en l’ordenament i la disciplina urbanística, amb:

■ L’aprovació del Pla especial d’establiments de pública concurrència i altres activitats del Districte
de Gràcia.

■ L’aprovació de la Disposició de vetlladors.

Llicències obres majors 2004  2005

Sol·licitades: 86 104
Llicències d’obra nova 22 29
Llicències de rehabilitació 64 75
Tramitades: 76 83

Tipologia:
Nova planta 22 29
Ampliació i reforma 25 34
Reforma i canvi d’us 39 41

Llicències obres menors 2004 2005

Sol·licitades 1.103 1070
Tramitades 1.056 420
Atorgades 949 1250

2004

2005
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INSPECCIÓ  

■ Millora en la disciplina urbanística amb el manteniment de la pressió sobre els locals de pública con-
currència amb les conseqüències següents:

■ Millora de l’estat dels solars amb l’objectiu de tancament i neteja de tots els solars del districte:

■ Realització de campanya de solars.

■ Nre. d’inspeccions a solars: 73.

■ S’ha fet tancar correctament dotze solars que no ho estaven, un subsidiàriament pel Districte.

■ Campanya de vetlladors, a l’inici de la temporada estiuenca, que va implicar 213 inspeccions de
terrasses amb la imposició de 113 sancionadors abreujats, la imposició de 113 multes i la retirada subsi-
diària de quatre terrasses.

■ Campanya específica de locals durant la Festa Major. Inspecció de 290 locals.

■ Valoració del nou Pla d’usos de Gràcia. La darrera enquesta de serveis municipals de l’Ajuntament de
Barcelona realitzada a ciutadans i ciutadanes del districte dóna un índex remarcable de coneixement de
la qüestió (el 28,3 %) i una valoració considerada bona pel 61,1 % i molt bona pel 15,9 % dels enques-
tats.

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500
0

Total Inspeccions Inspeccions Denúncies
inspeccions ordinàries per campanyes diferents orígens

Inspeccions
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Salut escolar 2005

Nre. de vacunacions 1.187
Alumnes en programes de prevenció 1.400
Cribatge tuberculínic 773
Glopeigs de solució fluorada 1.287
Subministrament de farmacioles 13
Assessoraments en menús escolars 14
Revisions de cuines d’escola 14

Nre. d'alumnes en programes de prevenció

Nre. vacunacions  46%

Alumnes en programes de prevenció  54%

DONA                                                                                                                  

■ El PIAD es consolida com a servei preventiu, atès que cada vegada és més conegut al territori i la
demanda dels tallers per a les dones que s’han ofert va creixent.

■ Durant aquest any s’ha consolidat també la coordinació d’entitats i serveis que treballen en l’àmbit de
la dona.

■ Podem afirmar que el PIAD ja és un servei dinamitzador de la participació de les dones en el teixit asso-
ciatiu del districte.

DONA*

PIAD 2004 2005

Atenció individual
Nombre  de dones ateses 45 249

Problemàtica
Violència de gènere 8 53
Formació 1 10
Laboral 6 37
Familiar 11 47
Habitatge 5 15
Assistència jurídica 20 104
Informació PIAD 4 18
Informació activitats, tallers, teixit associatiu 6 29
Assessorament jurídic 17 104

Atenció grupal/comunitària
Nre. de tallers 3 3
Nre. d’assistents 67 52

* El PIAD va ser inaugurat el 15 de novembre de 2004
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Ajuts a famílies de Serveis Socials 2005

Nre. d’ajuts atorgats i pagats 330

Quantia dels ajuts 89.243,32 €
Expedients de Serveis Socials 50.823 €
Total de despesa per a Serveis Socials 140.066 €

Tipologies d'ajuts
Habitatge  34%

Alimentació i roba  25%

Menjador escolar  13%

Suministraments llar  9%

Mèdics  17%

Allotjaments  2%

SOLIDARITAT, CONVIVÈNCIA I MEDI AMBIENT                                                   

■ Camins escolars. Tenen per objectiu fer les adaptacions necessàries per tal que els nens i les nenes
puguin arribar a l’escola autònomament a partir d’uns itineraris segurs i agradables:

■ Camí escolar de la Vila de Gràcia amb els CEIP Patronat Domènech, Josep M. Jujol i Pau Casals
i l’IES Vila de Gràcia. S’ha finalitzat el procés de participació i ha entrat en funcionament.

■ Camí escolar del CEIP Turó del Cargol. S’ha iniciat el projecte participatiu. S’ha incorporat l’a-
vinguda de Coll del Portell amb intervenció de manteniment integral.

■ Pla de millora del carrer Gran de Gràcia entre Pla de Salmerón i Travessera de Gràcia. S’ha proce-
dit a fer el diagnòstic i posteriorment es durà a terme la implantació durant el primer trimestre del 2006.
Cal destacar:

■ L’objectiu del diagnòstic és valorar les situacions d’incivisme del carrer Gran de Gràcia (entre Pla
de Salmerón i Travessera de Gràcia) i el seu entorn, i fer propostes de treball.

■ Les observacions s’han fet entre els dies 20 de setembre i 8 d’octubre de 2005.

■ El diagnòstic ha estat elaborat pels referents de medi ambient, persones amb disminució i civisme
del districte de Gràcia.
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REHABILITACIÓ D’HABITATGES                                                                           

■ El nou decret del dret a l’habitatge de la Generalitat de desembre de 2004 que va entrar en vigor el
febrer de 2005 ha implicat dos canvis importants:

■ Ha eliminat el requisit d’ingressos per obtenir ajuts.

■ Ha introduït la realització d’informes previs sobre l’estat de l’edifici (TEDI). S’han realitzat 90 infor-
mes.

■ S’han esgotat els recursos disponibles del Pla d’habitatge 2002-2005.

SERVEIS A LES PERSONES. BENESTAR SOCIAL I MEDI AMBIENT                     

■ Nous equipaments

■ Inauguració de la Biblioteca Jaume Fuster, amb l’assistència de més de 5.000 persones el dia de la
inauguració i xifres rècord d’usuaris i préstecs a la ciutat.

■ Impuls de la participació en l’àmbit cultural

■ Debat sobre la Festa Major. El Districte va proposar un debat obert als membres de la Federació
de Carrers de la Festa Major, associacions, entitats i comerços per reflexionar sobre el futur de la Festa
Major i arribar a uns acords de consens sobre el model de festa.

■ Constitució de la Comissió de Lectura Pública de Gràcia, que integra agents culturals del distric-
te relacionats amb la lectura des de diferents àmbits. 

■ Impuls al reconeixement de la cultura catalana de Gràcia: proposta d’acord del Consell Plenari per a la
presentació a la Generalitat de la sol·licitud de declaració de festa d’interès nacional la Festa de Sant
Medir.

Informació i actuacions 2005

Total de ciutadans atesos 2.022
Àrea nucli urbà 1.737
Resta districte 285

Obres de rehabilitació d’habitatges 1.435
Elements comuns 1.406
Habitabilitat 29

2003 2004 2005

Obres de rehabilitació d’habitatges 1.533 1.768 1.435

Subvencions 1.326.919 € 1.878.560 € 1.580.408 €
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CULTURA. Biblioteques                                                                                   

■ Inauguració de la nova Biblioteca Central de Districte Jaume Fuster

La biblioteca acull el fons de la Biblioteca Julià de Capmany. Té un fons especialitzat en cultura juvenil i
de viatges. El mateix edifici inclou l’Arxiu Municipal del Districte

■ Acord per al Pla estratègic de la música que s’elaborarà a partir de la tardor amb la participació de
tots els agents del món musical del districte. El pla analitzarà des de la formació musical i la programació
fins a la creació i les infraestructures

Calendari festiu 2005

Concerts Centre Artesà Tradicionàrius 69
Concerts Nits Clàssiques 4
Concerts Hora del Jazz 8

Festival LEM
Concerts 44
Públic participant als concerts 8.793

Cultura a la seu del Districte
Usos culturals a la seu del Districte 19
Exposicions a la seu del Districte 17

Festa Major
Nre. d’activitats 701

Mostra d’entitats
Nre. d’entitats participants 79
Nre. d’activitats 33

Usuaris de les biblioteques

Julià de Capmany  6%

Jaume Fuster   23%

Vila de Gràcia   71%

Total biblioteques 2004 2005

Usuaris 295.364 382.674
Préstecs 172.691 204.455
Nous carnets 7.488 14.868
Usos d’Internet 20.954 24.448

■ Inauguració de la nova
Biblioteca Jaume Fuster el 13 de
novembre

Durant l’any 2005 hem augmentat:
■ 30 % el nombre d’usuaris 
■ 18 % el nombre de préstecs
■ 99 % els nous carnets
■ 17 % els usos d’Internet
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SERVEIS SOCIALS                                                                                                  

■ L’equip de Serveis Socials del Coll s’ha constituït oficialment com a centre de Serveis Socials amb la
dotació d’una plaça de direcció.

■ Com a valoració qualitativa podem destacar l’esforç que estan realitzant els equips per consolidar dife-
rents projectes grupals, com també la dimensió més comunitària. S’ha passat de cinc projectes a tretze
entre tots dos centres.

■ Millores en el treball en xarxa: s’ha establert una taula de coordinació entre les direccions de les ABS de
Salut i els Serveis Personals per tal d’establir protocols d’actuació conjunts.

■ S’ha incrementat la dotació de recursos en l’atenció domiciliària en el 37 % respecte al 2004 i s’ha incor-
porat un nou servei a domicili, el d’auxiliars de la llar. També ha augmentat el programa d’alarmes telefò-
niques, que tendirà a ser un servei de dret universal.

■ S’ha incrementat en el 13 % el nombre d’usuaris atesos.

■ S’ha constituït la Comissió de Serveis Socials.

Atenció primària 2004 2005

Total d’usuaris atesos 2858 3.236
Unitats d’atenció realitzada 9.272 10.642

Ajuda a domicili 432
Hores d’atenció de treballadora familiar 64.145 73.869,75
Hores d’auxiliar de la llar 0 4.000

Despesa treballadores familiars 853.687 € 950.896,67€

Despesa auxiliars de la llar 0 219.768 €
Total de despesa ajut a domicili Tfliars i auxiliars de la llar 1.170.664,67 €

Àpats a domicili
Àpats servits 900 1466

Despesa 8.694 € 12.532,65 €

Alarmes telefòniques
Nre. d’aparells en funcionament 285 450

Tipologia de problemàtiques

Persones soles  12%

Famílies monoparentals  14%

Gent gran de 65 a 74 anys  11%

Gent gran de 75 i més anys  47%

Immigrants  16%
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Participació de la gent gran
Nombre de participants en activitats 
dinamització  32%

Nombre de places ofertades 
al taller  37%

Nombre de places ocupades 
al taller  31%

Infància 2005

Oferta d’activitats de vacances d’estiu 6.789
Nre. de nens i nenes becats en activitats d’estiu 205
Import total beques 20.408 

Joventut 2004 2005

Espai multimèdia al Coll
Usos individuals 3.168 4.172
Nre. de cursos 20 6
Nre. d’usuaris per curs 8 23
Barcelona Bona Nit
Nre. total d’activitats 80 28
Nre. total d’usos 2.800 2.310
Locals d’assaig de La Sedeta
Nre. total d’usuaris 765 756
Nre. de tallers 6 5
Nre. de participants als tallers 48 27
Casal de Joves del Coll
Nre. total d’usos 3.716 5.586
Punt d’informació juvenil
Nre. de consultes directes 1.549 1.529
Nre. d’agendes distribuïdes 7.701 5.349
Sala d’estudi
Nre. d’usos dels joves 8.754 13.684
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CULTURA. Centres Cívics                                                                                     

■ Centre Cívic del Coll

■ Millora en la gestió: el canvi de l’equip de gestió ha obert una nova etapa al centre amb un aug-
ment global de les activitats i l’inici de dinàmiques de treball molt interessants entre els serveis i les enti-
tats del barri, com ara cicle pinzellades d’història, coll Fantasy, festes joves, Dia de la Música, cam-
panya de reis.

■ Casal de Barri Cardener

■ Consolidació d’una oferta de tallers àmplia i que combina els tallers de voluntaris i els de talleris-
tes professionals.

■ Centre Cívic La Sedeta

■ Celebració 20è aniversari del centre cívic La Sedeta.

■ Consolidació de programes estables de gran èxit.

■ Aperitius musicals, matinal de la plaça La Sedeta.

■ Projecte de solidaritat «Gràcia amb el Sàhara». Cal destacar la col·laboració de l’ACAPS Gràcia i
l’ACAPS Catalunya i, també, la creació de l’espectacle Poesia des del Sàhara.

■ Programació d’exposicions. Cal destacar les exposicions de temàtica social, que han permès treba-
llar més directament amb els centres educatius i que difonen valors humans. 

Centres cívics 2005

Activitats de difusió i divulgació cultural 243
Nre. d’usos 16.396

Tallers o cursos 384
Assistents 6.724

Dinamització associativa i suport a entitats:
Nre. d’entitats 114
Nre. d’usos 25.253

Cessió d’espais
Nre. d’entitats 122
Nre. d’usos 9.035

Suport a la creació
Nre. de grups 30

Exposicions 
Nre. d’exposicions 34
Dies d’obertura al públic 489

■ S’ha incrementat en el 48 % respecte a l’any passat el nombre de dies d’obertura al públic d’exposicions.
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ESPORTS                                                                                                               

■ Destaquem la inauguració i la posada en marxa del llac de la Creueta del Coll, amb força èxit de par-
ticipació:

■ 10.249 usos en la temporada d’estiu.

■ 2.857 nens i nenes participants de casals d’estiu de la ciutat.

■ 8a edició de la Nit de l’Esport a Gràcia. Enguany s’ha desenvolupat en dues sessions, una a la tarda
per als més joves i una a la nit per als adults. Aquesta modalitat ha estat un èxit i ha estat molt ben rebu-
da per les entitats i els assistents a l’acte.

Esports 2004 2005

Promoció esportiva escolar
Centres participants 14 63

Instal·lacions esportives municipals
Abonats 34.306 32.701
Nens i nenes en horari escolar 2.776 17.731
Usos d’activitats dirigides 14.638 20.718
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EDUCACIÓ                                                                                                            

■ Enguany s’han activat molt les actuacions en l’àmbit d’educació formal i no formal en el districte mit-
jançant plans d’actuació integrals i comunitaris:

■ Pla educatiu d’entorn

■ Projecte interdepartamental de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de l’IMEB i el
Districte. Els dos eixos educatius bàsics del plans educatius d’entorn són el foment de la cohesió
social a partir de l’educació intercultural i la consolidació del català com a llengua d’ús social habitual.

■ Temps de barri, temps educatiu compartit 

■ Projecte promogut per la Regidoria de Nous Usos del Temps de l’Ajuntament de Barcelona i la
Fundació Jaume Bofill, en col·laboració amb el Districte de Gràcia. Es proposa com a objectiu dis-
senyar i aplicar mesures per coordinar, adequar i ampliar els usos dels espais i els temps educatius
segons les necessitats de les famílies, com també fomentar la creació i la vertebració de xarxes en
l’àmbit educatiu del territori.

■ Pla de desenvolupament comunitari de La Salut 

■ El Districte de Gràcia ha impulsat el Pla de desenvolupament comunitari del barri de La Salut amb
la participació de la Direcció General d’Acció Comunitària de la Generalitat de Catalunya i la Regidoria
de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona. L’objectiu del pla és millorar la qualitat de vida dels
ciutadans i les ciutadanes a partir de la consolidació de les xarxes de relació social (potenciant les
entitats existents i la seva interrelació i fent-les conèixer al conjunt del territori).

GENT GRAN, INFÀNCIA I JOVENTUT                                                                   

■ La Taula de Casals de Gent Gran del Districte està treballant el nou model de casals que proposa el
sector de Serveis Personals per a la ciutat.

■ S’ha consolidat el programa de ràdio Les veus de la gent gran.

■ S’han treballat i aportat recomanacions al Document obert de drets i llibertats de les persones grans
amb dependència del Consell de Gent Gran de la ciutat.

■ Plenari JoveBCN de Gràcia

Els alumnes de 4t d’ESO del IES La Sedeta han participat amb aquest plenari en l’elaboració del
Projectejovebcn de Barcelona, aportant propostes concretes de millora de la ciutat per als joves.

Gent gran 2005

Nre. de participants en activitats de dinamització 4.110
Nre. de places ofertes als tallers 4.850
Nre. de places ocupades als tallers (usos) 4.020
Nre. de reunions del consell assessor 20
Nre. d’entitats participants 33


