
 
 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana  
Districte de Gràcia 

 AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

Na Olga Hiraldo i Martí, en la seva qualitat de Consellera portaveu del Grup 

Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Gràcia exposa: 

 

- Atès que el districte de Gràcia, i en particular el barri de La Vila de Gràcia, té 

una gran necessitat de sòl per poder destinar-lo a equipaments públics, ha-

bitatge social i espais verds pels seus veïns i veïnes. 

 

- Atès que alguns espais que podrien usar-se a tals efectes són propietat de 

l’Estat espanyol, i ara mateix estan tancats a la ciutadania o infrautilitzats, 

com són el cas de la caserna de la Guardia Civil a Travessera de Gràcia 

(instal·lacions que ja no tenen sentit dins dels nuclis urbans) o l’antic CAP 

Quevedo.  

 

- Atès que la caserna ocupa un solar de 4.375 m2 al barri de Gràcia Nova i el 

Camp d’en Grassot (barri que presenta una densitat neta de població de les 

més grans de la ciutat: 899 habitants per hectàrea residencial, a banda que 

les competències en seguretat pública han estat assumides pels Mossos 

d’Esquadra i les poques competències que encara té: control de fronteres i 

duanes, crim organitzat i terrorisme, entre d’altres, poden ser traslladades a 

altres instal·lacions. 

 

- Atès que l’immoble de l’antic CAP Quevedo és propietat de la Tresoreria Ge-

neral de la Seguretat Social.  

 

 

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic 

Municipal, i l’article 35 del Reglament intern d’organització i funcionament del 

Districte de Gràcia formula la següent: 

 

PREC 

 

El Consell Plenari acorda que el Govern del Districte de Gràcia: 



 
 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana  
Districte de Gràcia 

1. Elaborar un inventari a presentar en el proper Consell Plenari (en 3 mesos) 

amb els solars, edificis i espais en desús o infrautilitzats (o susceptibles a ser-

ho en un futur), propietat de l'estat espanyol per tal d’instar l’Ajuntament de 

Barcelona a demanar la seva cessió, definint els possibles usos futurs i les 

modificacions necessàries per dur-los a terme. 

2. Instar l’Ajuntament de Barcelona a iniciar el més aviat possible la cessió dels 

següents immobles amb titularitat de l’Estat Espanyol: 

2.1. Iniciar la cessió de l’immoble amb titularitat de la TGSS de l’antic CAP 

Quevedo (carrer Quevedo, 13-17) per tal que es defineixi un nou espai 

per a entitats destinat al desenvolupament de projectes de l’àmbit de la 

salut, el benestar, educació en el lleure, i la cooperació i solidaritat. 

2.2. Instar l’Ajuntament de Barcelona a acordar amb el Govern espanyol la 

cessió de les instal·lacions de la caserna de la Travessera de Gràcia  ja 

que la caserna avui en dia està infrautilitzada i hi ha un dèficit d’equipa-

ments públics i espais verds al districte. 

 

Olga Hiraldo i Martí 
Consellera portaveu d’Esquerra Republicana Gràcia 

 

Barcelona, 28 de juny de 2020 

 


