
 
 
 
 
 
 
 

 

 Sala dotada d'anell magnètic 
 

 

ACTA del CONSELL DE BARRI DEL GÒTIC 
 
DATA : 30/05/2017 
LLOC: Centre Cívic Pati Llimona 
Hora: 19:00 a 21:30h 
 
ASSISTENTS: Gal·la Pin (Regidora C.V.), Albert Sancho (Conseller de barri Gòtic), Jordi Rabassa (Conseller tècnic) 
Mònica Mateos (Gerent C.V.), Neus Chas, (DSPiT), Sira Garcia (Dir. Comunicació); Mariona Buxadé,(T.barri). 
REPRESENTANTS POLITICS: M José López (ERC), Santi Ibarra (Bcn-comú), Ferran Caymel (Bcn-comú), Oriol Casabella 
(PSC), Júlia Barea (C’s), Marc Rodés (PdeCat) 
VEÏNS: 20 veïns / representants d'entitats. 
 
Presentació per part de la Teresa Caja, vicepresidenta del Consell de Barri, de la composició de la taula i l’ordre del 
dia: 

• Gala Pin, Regidora 

• Jordi Rabassa, Conseller tècnic 

• Albert Sancho, Conseller del barri Gòtic 

• Andreu Meixide, Responsable del Pla de barris Raval Sud-Gòtic Sud 
 
ORDRE DEL DIA: 

1) Normes reguladores de la participació 

2) Actualització del Pla de barris  

3) Urbanització de la plaça Antonio Maura 

4) Torn obert de paraules 

 

Introducció – Albert Sancho. 

Exposa l’ordre del dia i informacions puntuals. 
 
Graella de seguiment. 
És un document que permet fer un seguiment d’aquelles propostes i compromisos que s’han generat en un Consell 
de barri. Es treballa en la Comissió de seguiment. En el proper Consell de barri s’entregarà una còpia. 
Les obres de Sots-tinent Navarro, que esdevindrà pati de l’Escola Baixeras, començaran el juliol. 
Explica el projecte de l’Arxiu fotogràfic del Gòtic , un projecte del Pati Llimona que pretén recuperar la memòria 
col·lectiva dels veïns del barri a través de fotografies particulars, s’entrega una edició de diari que han fet per 
commemorar l’any. 
 

1) Normes reguladores de la participació – Gala Pin 

Participació 
Volem participar i que hi hagi garanties que la participació és de qualitat, és important conèixer el marc en el que 
es pot donar la participació. En el seu moment van ser pioneres, i la darrera modificació és del 2002. El Govern 
anterior va començar una feina de revisar la normativa, però no es va arribar a un consens, hem reprès la feina que 
es va fer per part dels partits i les entitats per actualitzar les normes reguladores. Quan volem aprovar una nova 
normativa o ordenança municipal, projecte polític, hi ha un moment en què s’aprova i després hi ha un període 
d’exposició pública per fer al·legacions, s’introdueixen les al·legacions i s’accepten o no. El partit demòcrata ens va 
demanar que a part de tenir un període d’exposició pública que ho expliquéssim als Consells de barris i a diferents 
espais perquè es pogués conèixer la proposta de normes reguladores de la participació. Es va començar la feina en 
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el mandat anterior. El que es va fer a instàncies de les entitats de fa 4 anys va ser crear un grup impulsor on estem 
membres de tots els partits i diverses entitats, la feina de revisió de la normativa ve a partir de la feina del mandat 
anterior.  
La regidora explica el procés que s’està seguint per a canviar les normes de regulació ciutadana. Per ampliar la 
informació consultar la següent adreça: https://www.decidim.barcelona/processes/5 
La normativa es va aprovar el 19 d’abril, estem en fase d’exposició pública fins el 22 de juliol, i està previst que es 
pugui aprovar al setembre de 2017. No és una proposta que fem a nivell de Govern, sinó que hem buscat el 
consens amb les diferents entitats i grups polítics. 
 

2) Actualització del Pla de barris – Andreu Meixide 

Línies d’acció del Pla de barris. Situarem en quin punt està el Pla de barris, què és el Pla de barris, i l’objectiu de fer 
una primera proposta de grup impulsor que es reunirà cada 3 mesos i es donarà compte d'on estem i cap a on es 
vol anar.  

� Treballar a barris de la ciutat on hi ha índexs de desigualtat més alts 

� Àmbits de treball: Drets Socials (8M), Educació (1,3M), Activitat Econòmica (1.850), Ecologia Urbana 

(3.8M) 

Calendari: 
             2016 

� Setembre  – desembre: comença la feina tècnica, trobades amb tècnics. 

� Desembre : presentació als Consells de barri  

2017 
� Gener: Trobades amb entitats per testejar diagnosi, vam fer una sessió participativa al Museu Marítim. 

� Febrer - maig: Més trobades i vam anar taules de treball de decisió comunitària.  

� Juny - juliol: Tenim el document tancat i penjat a la web del Pla de barris. És el que marca les línies i ara 

hem de començar a desplegar-les. 

Pressupost: Pla de barris té un pressupost extraordinari. 
 
Veïnificació de l’espai públic.  

� Aconseguir que el carrer sigui utilitzat per usos quotidians i necessaris per la vida diària. 

� Activitat econòmica de proximitat  

� Escoles enriquides i àmbit educatiu  

Drets Socials:  
� Habitatge prioritari 

� Creació d'ajudes extraordinàries a la rehabilitació en finques d’alta complexitat amb clàusules que no 

permetin apujar el preu de l’immoble. 

� Ajudes específiques per temes de soroll, concentrades als carrers que més pateixen. 

� Augment de l’habitatge públic. 

� Can 60 i el Borsí són les possibilitats de fer dinàmiques de proximitat, al Borsí hi haurà la biblioteca 

Andreu Nin, i la plataforma veïnal El Borsí Pel Barri.  

� Millora de la Salut des d’una vessant comunitària 

Educació 
� Escoles Enriquides 
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� Fer projectes culturals i d'identificació de barri  

� Millora de relació famílies – Centres 

Activitat econòmica  
� Diversificació de plantes baixes 

� Foment de les iniciatives existents 

Ecologia Urbana  
� Repensar espais perquè pugin albergar més activitats de vida quotidiana. 

Per conèixer en profunditat i fer el seguiment del Pla de barris Raval Sud-Gòtic Sud consultar la següent adreça: 
 http://pladebarris.barcelona/ca/plans-de-barri/94/inici 
 

 

Torn de preguntes Procés participatiu  

Teresa 
Si realment les consultes, els resultats no són vinculants, què hem guanyat? D’altra banda, s’havia demanat de fa 
temps que els Consells de barri fossin vinculants pels Plenaris, que tampoc és així. 
Resposta: Hi ha una normativa Estatal que no permet que les consultes siguin vinculants. Serveix perquè la 
ciutadania pugui marcar agenda política i justament s’introdueixen mecanismes que no vinculen legalment, però sí 
que volem que generin un compromís polític. Respecte els Consells de barri entra el debat de la representativitat. 
No hi ha un consens entre grups polítics i entitats. Jo penso que haurien de tenir més pes. Un dels debats és que 
pugui proposar punts als plens del districte. Hem d’aconseguir que siguin més representatius de la població. A 
Ciutat Vella tenim més d’un 52% de la població d’origen divers i no hem aconseguit que es reflecteixi. 
 
Calixto 
En una altra reunió del Pla de barris jo havia fet una pregunta: si en el pressupost aquest hi anava el Borsí i em vau 
dir que no, però ara veig que està inclòs. Jo estic totalment d’acord en recuperar el Borsí. Jo estic totalment 
d’acord en recuperar-lo, però si ja es gasten 3M en recuperar-lo de l’altra no en queda res. 
Resposta: El Borsí forma part per l’acompanyament en el procés de la part de veïnatge, però els diners de 
Rehabilitació no formen part del Pla de Barris. 
 
Ignasi 
Per combatre el soroll, has dit el doble vidre a les finestres. Perquè a l’estiu quan hi ha més soroll, s’han d’obrir 
finestres per la calor. 
 
Resposta: Aquestes són les mesures que estan dins el pla de barris pensant en quines mesures es poden 
implementar en els habitatges. El Pla de barris són recursos extraordinaris. El Pla d’usos, per exemple, està enfocat 
a la reducció del soroll, dels establiments que en poden produir. 
 
 

3) Urbanització plaça Antonio Maura 

És una de les intervencions que es faran a Via Laietana. Una de les passes cap a la reforma integral de Via Laietana. 
Prèviament o paral·lelament vam anunciar que faríem modificacions en passos de vianants. La Via Laietana s’ha 
pensat sempre de mar a muntanya: començar-la a pensar i fer obra sobre el terreny i que el que faci sigui unir 
barris, i que sigui un eix pels veïns i les veïnes. Estem pensant en fer actuacions físiques en passos de vianants:  

- C/Princesa  

- Antonio López  
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- Antonio Maura 

- Angel Baixeras 

- Manresa 

- Joan Massana 

- Tomàs Mir 

- Julià Portet 

- Dr. Joaquim Pou 

Augmentar la superfície de vorera i ampliar els passos de vianants entre barris. Ampliant-los i atenent la diversitat 
funcional. Pensant en els nens i famílies que creuen la via per anar a les escoles. Em sembla interessant començar 
per Antoni Maura perquè és l’eix més important de Via Laietana. En la situació actual hi ha la rotonda, i passos de 
vianants petits. Nosaltres proposem ampliar la vorera i per tant eliminar la rotonda, i que l’espai que a data d’avui 
ocupen els cotxes, taxis i autobusos turístics sigui reduït i donant molt més protagonisme als veïns i veïnes.  
Es mantindran les fileres d’arbres i s’hi afegirà un terra diferent i bancs, posar més arbres, i es replanteja 
l’aparcament de moto. Ampliació de les voreres que permeten crear un espai nou. La idea principal és que aquest 
espai sigui un espai que no es toqui i es mantingui. 
 
Intervenció de veïns  
La sortida del pàrquing està oberta? Llavors trenca tota aquesta zona i no sembla molt segur jugar aquí a prop.  
 
Mercè  
En aquest desplaçament tant notori que baixa gairebé fins el mig de la plaça ho puc entendre pels cotxes que 
surten de la plaça. I els cotxes que volen entrar que venen de muntanya, potser es fan cues per entrar. Com a 
vianant trobo que està molt amunt, quan vas de Gòtic cap a la Ribera, no vas pel mig. 
Els autocars que porten turistes, se suposa que ja no tindran parada aquí? I coincideix amb l’espai que està 
destinat al flux de pujada i baixada. Hi haurà un carril de pujada i un de baixada, no? I molts cops la gent que vivim 
al Gòtic ens falta un punt per recollir la gent, nosaltres també tenim una mica de dificultat. Ens quedem aïllats.  
 
Montserrat  
Estic d’acord amb el que ha dit: patim un aïllament d’accés amb vehicle particular. Jo no puc portar pes i això vol 
dir que a vegades he d’entrar a casa meva amb cotxe, no tindrem cap punt per encotxar-nos i desencotxar-nos? Els 
pocs veïns que quedem tenim el cotxe a la zona de Sant Pere. Recordeu les dificultats que tenim les entitats per 
encotxar-nos i descarregar material. 
 
Fernando 
Quin és el problema d’un disseny amb rotonda i carrils pels costats?  
 
Resposta General 
És una proposta on encara hem de mirar com d’ample serà la vorera per no causar problemes en l’entrada dels 
pàrquings. Des del Gòtic sí que es podrà fer la sortida. Respecte els autocars, no hi hauran de parar, de la mateixa 
manera que la parada dels taxis que està a la banda Muntanya/Besòs i haurem de veure on la ubiquem de nou. 
Pel que fa l’aïllament de Gòtic, aquestes mesures hauran d’anar acompanyades d’altres mesures de mobilitat, però 
més endavant quan portem el projecte més avançat haurem de pensar en aquestes situacions. La sortida de Santa 
Caterina està pensada per ser en els dos sentits. La rotonda no fa res més que donar protagonisme als cotxes, i la 
nostra voluntat és que el cotxe no sigui el protagonista de Via Laietana, podent creuar des de la plaça de la 
Catedral o l’Avinguda Francesc Cambó. 
Veïna  
Em costa una mica de veure quina és la solució, el que més necessita el barri és espais per criatures, que són molt 
estratègics perquè expulsen els turistes. I això ho veig incompatible amb el pàrquing. I si el tema de pàrquing 
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impedeix crear més espais per criatures, i si a sobre es fa una plataforma per accedir més fàcilment a Francesc 
Cambó es crearà un nou punt d’atracció turística. Us proposaria que convertíssiu el pàrquing en un lloc per aparcar 
veïns i veïnes. I ja que s’està repensant Via Laietana, potser estaria bé feminitzar els noms de les places de Via 
Laietana. 
Resposta: Potser no és l’espai indicat per posar espais per criatures, podem veure-ho tampoc creiem que sigui al 
costat de via  laietana, hi ha molts fums. Aquesta proposta també acosta el Gòtic a Santa Caterina i és una de les 
reclamacions dels veïns, comerciants i del mercat, que es queixen que és difícil arribar al barri. No ens estem 
plantejant posar noms, ens apuntem feminitzar com una possibilitat. 
César  
El tema de la calle magdalena, quería saber cómo tenéis proyectado el tema de la calle magdalenas, si por fin me 
podéis dar fecha concreta de cuando vais a sacar el servicio de transporte. 
Resposta: El tema de la mobilitat de Gòtic Nord hauria d’haver estar resolt a finals d’any, però tardarà més perquè 
canviar la mobilitat al carrer Magdalenes implica canviar zones de càrrega i descàrrega que hem ubicat als jutjats 
de contenciós administratiu, i els jutges se’n queixen. 
Veïna 
Hi ha projectes de fer carrils bici? 
Resposta: Haurem de pensar el carril bici, quan fem el Pla integral de Via Laietana. 
Veïna 
Jo tampoc veig tant difícil creuar per la plaça Antoni Maura, és difícil pels turistes que hi ha. No és complicat creuar 
la Via Laietana, traiem els busos turístics i els turistes que fan cua. 
Teresa 
Jo veig que fins que Via Laietana no sigui una via lenta com les Rambles, tardarem a veure-ho. I em costa el tema 
dels pàrquings, perquè són dos pàrquings diferents. O es fa un pla radical de Via Laietana: zona 30, en aquí hi 
caben més coses, perquè inclús el flux de veïns que van d’un cantó a l’altre serà més fàcil. Fer Via Laietana zona 30. 
 
Recollim el que s’ha dit, sí que segurament haurem de fer una sessió més en el Consell i fora el Consell, crec que sí 
que és bo millorar la connectivitat entre els barris, perquè hi ha nens d’un barri que van a una escola d’una altra, 
també hi ha el mercat i la biblioteca. 
Al proper Consell de barri es farà un retorn sobre els espais de joc, el verd urbà, i la plaça Sant Miquel. 
 
 

4) Torn obert de paraules 

David – Santa Anna  
Quines iniciatives s’estan prenent en relació la contaminació acústica? És un carrer molt comercial i hi ha 
establiments que no compleixen la normativa de l’Ajuntament: que un veí no pot tenir música a més de 50 
decibels i jo a casa meva no puc descansar perquè estic amb el reaggeton alegrant-me el dia. No sé si podríeu fer 
algun control. D’altra banda, hi ha hagut una pujada de skaters en el tram que va de Comtal fins les Rambles; el 
tema és que quan passen pels llambordins fan molt soroll. Em consta que en etapa de govern socialista s’havien 
posat multes i limitat els usos, i ara a qualsevol hora de dia se sent un tro cada vegada que passen. I una tercera, hi 
ha restaurants amb llicència que aprofiten per fer zones de terrassa oberta. 
Resposta: És cert que una de les coses que ens anem trobant són aquest tipus d’incompliments. Ara tenim un pla 
d’inspeccions en marxa que contempla aquest tipus d’incompliments de tenir la botiga oberta amb la música més 
alta del que hauria d’estar, i des de Setmana Santa tenim un auxiliar d’espai públic que es passeja pel Districte 
perquè després els inspectors puguin fer millor la seva feina. 
Amb el tema de les terrasses que deies, estàs parlant de terrasses sense llicència? D’això també se’n fan 
inspeccions, hi ha molts expedients oberts. Però des que obres un expedient fins que es tanca passa molt de 
temps. 
Tema skaters: l'ordenança de civisme continua vigent, però qui ha de sancionar és Guàrdia Urbana, i en aquest cas 
quan arriba la queixa el skater ja no hi és. Igualment fa dues setmanes parlàvem amb Guàrdia Urbana i Mossos per 
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veure com ho fem perquè no se sentin tant còmodes a la plaça del MACBA. Tenim també moltes empreses que 
estan cridant a anar a patinar al MACBA per fer anuncis. 
 
Eva  
Soy vecina del Raval y el Gòtic, ¿por qué mi hija va a la escuela Sant Felip Neri? Quería comentaros que el barrio 
está perdiendo la plaza Sant Felip Neri. La escuela está haciendo un trabajo con vosotros, estáis ayudando 
muchísimo a controlar la masa de turistas en las horas en que los niños están jugando en la plaza, esto ayuda 
mucho. Pero también hay locales en la misma plaza, como el antiguo Museo del calzado y en la calle Montjuïc del 
Bisbe, que están designados como equipamientos y en cambio se están explotando como uso comercial turístico. 
El local del Museo del calzado lo tiene alquilado el Hotel Neri sin una licencia de explotación, y los locales de la 
calle Montjuïc del Bisbe, hay un local de alquiler de bicicletas que invade la calle y con el tiempo de entrada y 
salida de turistas ocupan toda la calle. Y hay otro local que es una galería de souvenirs: dicen que es una galería de 
arte, pero es una tienda de souvenirs. 
Eso está cambiando la estructura de la plaza, a pesar de que vive poca gente en esa plaza, hacemos un uso 
bastante intensivo la gente de la escuela. Fiestas del barrio que se hacen y creo que toda la ciudad adora esa plaza. 
Y ya es hora de recuperar ese uso de equipamientos con alguna acción de retirar los comercios, y lo que 
hablábamos de la veinificación. 
Resposta: Hi ha efectivament aquesta feina conjunta per evitar que a l’hora del pati hi hagi una sobreocupació. 
Dels locals que comentaves, que estigui qualificat com equipament, no vol dir que hagi de ser un equipament 
públic, pot ser un equipament privat. Aquí el marc d’acció que tenim és el que ens permet la normativa. Si el 
lloguer de bicis ocupa la via pública aquí podem intervenir, si no té llicència, podem intervenir. Si el local del 
Museu del calçat s’està fent servir de manera irregular, la capacitat d’intervenció és mínima. 
Amb el local i la botiga de souvenirs, que aquest local sí que no el tenia al cap, tenim un Pla de souvenirs a nivell de 
ciutat. Però quan obre un local de souvenirs molts cops ho fa sota l’epígraf de botiga de roba o botiga d’un altre 
tipus, i llavors legalment no pots actuar. En tot cas revisem aquests dos que dius i en la mesura del possible 
actuem. 
 
Calixto 
Referent a la recollida dels mobles del dimarts, abans era de 20h a 22h; ara heu posat uns cartells que posa els 
dimarts i prou, no sé si heu canviat el horari, o serà durant tot el dimarts. Referent a les bicicletes, la norma de 
quantes poden anar: avui a la plaça George Orwell, avui n’he comptat 40, envaeixen la plaça. I després als 
carrerons petits, envaeixen la plaça. Referent al company que parlava del carrer Santa Anna, a la nit se senten molt 
més que els cotxes. 
Resposta: No sóc conscient que hi hagi hagut un canvi d’horari en la recollida selectiva. Si en els cartells no està 
especificat i hi ha un canvi d’horari, ho hem de rectificar. 
 
Carles – plaça Vila de Madrid 
Ara a les 23h està oberta i hi ha gent bevent a la nit, s’ha cremat tota la gespa. No es rega mai, els vidres no es 
netegen. És l’únic pulmó verd que hi ha i estaria bé que es cuidés una mica. No sé quin és l’horari de tancament, 
però és un problema. 
Resposta: Es continua tancant per la nit, no sóc conscient que hi hagi hagut un canvi d’horari. És el canvi d’horari 
de l’estiu obre una mica més. El que comentaves que no s’està regant ho notifiquem a Parcs i Jardins perquè 
reguin. 
 
Pilar 
Volia parlar sobre l’autobús del barri: tenim problemes per accedir perquè és un autobús molt antic amb un esglaó 
molt gran i una cadira de rodes no hi pot entrar. 
Resposta: Tenim una demanda que el bus arribi fins a la Barceloneta, estem mirant com finançar perquè el bus 
arribi fins la Barceloneta i dins aquest finançament estem buscant com canviar els busos antics, però de moment 
no tenim el finançament. 
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Cristina – Santa Anna  
El meu dubte, volia saber el dia que es fa la recollida selectiva, el dia que es fa la recollida de trastos. Volia saber si 
hi ha un determinat horari en què es fa aquesta recollida selectiva, perquè en tractar-se de mobles els fan a 
trossos, i molts cops m’he despertat a les 4 de la matinada amb molt renou per això. No sé si existeix una franja 
específica de recollida selectiva que és més sorollosa que l’habitual. 
Resposta: El que deia que hem fet un estudi sobre quin té impacte el soroll sobre la salut, és aquest tipus de coses 
les que revisem, i si que hi ha uns horaris de llençar trastos al carrer i estem revisant els horaris de neteja. 
 
Maika - C/Nou de Sant Francesc  
Tenim dues associacions de cànnabis, que suposo que són legals, però fan cues als carrers estrangers esperant que 
surti el de turno a que els deixi entrar. Tenim també uns senyors que els hi diu el que hi ha. Ho tenen al mòbil i 
l’altre dia vaig veure tres menors i va sortir un home a donar-los alguna cosa, i allà s’hi concentra gent molt 
estranya. 
Després el tema de les escombraries dels estrangers. N’està ple perquè hi ha pisos, ja sabeu com, tiren les 
escombraries a l’hora que volen, tenint allà les palmeres unes bústies i no en fan cap cas, i el soroll ja, el de 
sempre: crits, patinets, i de tot i més. 
Resposta: Qualsevol club de cànnabis que s’obri és il·legal perquè hi ha un pla a nivell de ciutat que es va iniciar el 
mandat anterior que permet l’obertura d’alguns llocs de cànnabis, menys Ciutat Vella perquè no hi ha locals que 
entren dins un cicle de gent que cultiva, sinó que s’abasteix de mercat negre. Costa entrar i tancar els locals, i això 
sempre triga. Si hi ha episodis com aquests dels menors, fes-li arribar a la guàrdia urbana. La setmana passada vam 
precintar dues cannàbiques. 
En aquesta zona d’Escudellers, no només farem aquest canvi d’horari dels serveis de neteja, sinó que a partir del 
dia 1 farem una campanya informativa a comerços i veïns en diferents idiomes i després d’aquesta campanya es 
farà una campanya de sancions. 
 
Diego  
La Boqueria és un tema recorrent, però fa poc vas fer una mesura de govern per regularitzar la Boqueria però cada 
vegada va pitjor. Estan tancant moltes parades i cada cop hi ha menys oferta pel veïnat. Estem ja a un punt 
irreversible, perquè jo crec que l’any que ve estarà mort. I ara estem a mig mandat, teníem grans esperances de 
canviar la ciutat, però veiem que potser teniu molta voluntat, però estem veient expulsió de veïns, pèrdua de 
comerç de proximitat són processos que van cada vegada més ràpid. I per molta voluntat que hi hagi el poder del 
capital és més fort que qualsevol altra cosa. Volia fer aquesta valoració, que ens hem d’ajuntar que la gent que ens 
vam ajuntar el 15M vam poder fer front al Felip Puig, i ara fa poc hem celebrat el 15M i el 27M, i força.  
Resposta: La mesura de govern està en marxa, que va en la línia que no es pugui comprar menjar per emportar, 
però per això fa falta un consens polític. S’han implementat algunes mesures com l’augment d’agents cívics. 
 
Ignasi 
El súper aquest de plaça Sant Jaume, té llicència? I després, al C/ Sant Domènec del Call, un bar s’ha carregat dues 
finestres i és un local que segur que està catalogat perquè és dels més antics de Barcelona. Hi ha impunitat amb 
aquestes coses? 
Resposta: El local de Sant Jaume té llicència per una adrogueria, i això implica que ha de tenir un percentatge X de 
productes de neteja i un percentatge més petit d’altres. Tenen expedient obert, però sí que tenen una llicència, i 
de fet si compleixen la llicència s’hi podran quedar. I amb el que comentes de Sant Domènech del Call 8, ho vam 
revisar i el problema és el grau de catalogació i que les obres que hagin fet s’atenguin al projecte presentat i el 
problema és que un cop fet ja no hi ha grau de resposta. 
 
Ester – pl. George Orwell 
Sóc incapaç d’assumir el que passa a aquesta plaça, no millora. Us vull relatar uns fets que van passar aquest 
dissabte. Dormo en un llit alt, el soroll amb els taps tancats em fa baixar del llit i trucar la Guàrdia Urbana, quan 
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vaig al balcó veig que la Guàrdia Urbana hi és. Tant soroll que m’he d’aixecar a trucar, dormint amb taps i les 
finestres tancades. En el moment que jo truco, veig com la Guàrdia Urbana se’n va. Passada una estona no sento 
soroll, i veig els mateixos guàrdies que han tornat i estan demanant silenci. A part del que veig de que en aquesta 
plaça els veïns els importa tres pitos, quina és la percepció que té la Guàrdia Urbana del que és punible i el que no. 
Convido a que a part de l’auxiliar públic, hi hagi un auxiliar de l’espai interior per veure quina és la percepció d’una 
persona de no poder dormir perquè hi ha soroll a la plaça, i per molt que ens queixem no es percep com un 
problema. És un problema de salut pública. 
Resposta: La Guàrdia Urbana fa una feina molt intensa durant la nit, justament explicaves que havia tornat per fer 
callar la gent que hi ha a la plaça, sí que quan hi ha moltes incidències atenen segons l’ urgència i les trucades. 
 
Victòria  
En quin estat es troba l’edifici de Correu Vell nº6. Si havíeu pogut fer alguna cosa en aquest sentit s’havia 
incrementat el pressupost un 400% i que es denegaven les ajudes, això en el que ara és una primera fase. Vam 
tenir la reunió amb els veïns, s’apropa el cobrament i la majoria de veïns no se’n poden fer càrrec. Estem fa molts 
mesos a l’espera d’una reunió per parlar de les ajudes de la segona fase.  
Resposta: No tinc aquesta informació, parlem amb l’Albert i aquesta mateixa setmana us donem resposta. 
 
Carles  
A les 23h a la plaça Vila de Madrid hi ha gent que fa el botellón i això serà una plaça de botellón si no hi fem res.  
Resposta: La Brigada de Parcs i Jardins va tancant els parcs i si més enrere es troba amb un problema, arriba més 
tard a la plaça de la Vila. 
 
Calixto 
Hi ha un veí del carrer d’En Serra que també té problemes amb el soroll i l’olor. Aquests senyors han agafat un 
edifici i l’han llogat. Vau dir que no hi podia haver cap cànnabis a menys de 300m d’una escola i això passa a molts.  
Resposta: Ja hem comentat que és un joc del gat i la rata de locals que van incomplint, i nosaltres que els anem 
perseguint per a que compleixin. 
 
 
 
 
Es tanca la sessió a les 21:30h. 
 


