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A continuació es recullen les 
propostes i demandes de la 
ciutadania realitzades en el marc 
de la Audiència Pública del 
Districte de Gràcia celebrada el 
passat dimecres 13 d’abril a les 
18,30 h a la Sala d’actes de la seu 
del Districte. 

 
 

 
 
 
 
 

 

• Les intervencions apareixen en el mateix ordre en què foren 
plantejades i, en cas que aquestes hagueren estat múltiples, s’han 
numerat (1.1, 1.2, 1.3...). 
 

• Trobareu les respostes i detall de les actuacions realitzades arran de 
les vostres peticions a la darrera columna. Si s’escau, s’indica en 
cursiva la resposta inicial donada en el curs de l’Audiència. 

 
•  Aquest és un document de treball, en cap cas, una transcripció literal 

de l’Audiència. El document recull només les intervencions 
susceptibles de tenir resposta, gestió o actuació fetes per les persones 
interessades presents a la sala.  Tampoc recull les intervencions que 
en el decurs de la pròpia Audiència o en dies posteriors es van 
gestionar o es van resoldre. 
 

• Per a més informació us recordem que l’Audiència va ser emesa en 
streaming i que està disponible en aquest mateix apartat del nostre 
web. 
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1.1 Denuncien les molèsties 
provocades pels usuaris del 
Hostel ONE ubicat al carrer Mare 
de Déu del Coll 59. Informen que 
a data 19/03/15 ja varen 
presentar una queixa i que no els 
hi consta que s'hagi dut a terme 
cap acció. 
 

Aquest Hostel té obert un expedient d'inspecció. Tenen llicència, tot i que s'està tramitant el 
canvi de nom del negoci. De totes maneres si hi ha molèsties és important que en el mateix 
moment truquin a la GUB per tal que es facin les comprovacions i si s’escau aixequin la 
corresponent acta. 
 

1.2 Denúncia que s'ha produït 
l'ensorrament d'un forjat a un 
local de l'Av. Vallcarca 48-50, just 
al darrera del Hostel. Presenten 
un informe de l'empresa Aqualit 
que conclou que la causa va ser la 
deficient execució del sistema de 
baixants de la instal·lació de 
sanejament del  Hostel. 

Aquest és un tema de responsabilitat civil que correspon tractar  entre les parts privades 
implicades.  
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2 Demana una nova configuració 
de la Plaça del Diamant: ubicant 
bancs sota els arbres, la 
col·locació de marquesines amb 
plantes enfiladisses que facin de 
barrera acústica i la col·locació 
d'arbres mòbils. 
 

Durant aquest mandat s'ha iniciat un pla de places. Cal tenir present que ja existeix un model 
de gestió de places i que no està previst  fer grans canvis. 
En aquests moments s'està en procés de definició de PAM/PAD i d'obtenció de possibles 
dotacions pressupostàries. D’altra banda, aquesta és una plaça ja reformada i amb usos 
consolidats. Tanmateix, es proposa una trobada  per estudiar el projecte,  tot i que no promet 
gaires canvis de plantejament de places, potser es poden arribar a fer  petites modificacions. 
 

3  
Demana saber com es troba el 
tema de l'afectació (PEMPRI 
Joanic), que vàrem preguntar el 
passat 16/11/15 
 

RESPOSTA INICIAL  Des del Districte ens vam reunir amb  urbanisme, i no tenen en agenda 
actuar en la zona. No està contemplat  ni en el planejament ni pressupostàriament. El regidor es 
compromet a reunir-se amb urbanisme i explicar les conclusions extretes.  
 
 
De les reunions  mantingudes  amb l’Àrea d’ urbanisme es desprèn que no hi ha cap previsió 
d’intervenció en aquesta zona. No consta doncs que aquest àmbit hagi de partir canvis. 

4 Te queixes respecte el centre de 
coworking Betahaus. Vol saber 
amb quina llicència treballen, ja 
que ofereixen serveis de tot tipus 
(lloguer de sala de festa, 
restaurant, fusteria). Informa 
que ja han realitzat diverses 
denuncies. 
 

RESPOSTA INICIAL 
Actualment existeixen 2 expedients oberts:  
-Expedient de  llicència activitats: relacionada amb els sorolls del taller. I es requereix 
adequar l'activitat a la llicència. 
-Expedient d obres: les obres estan emparades sota varis comunicats i s’ha requerit  
d’unificar-les amb un únic criteri i regularitzar-les. 
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5 Demana la rehabilitació del 
carrer Sant Salvador. Que  s’actuï 
sobre el trànsit, voreres, arbrat i 
espais de convivència.  
 

RESPOSTA INICIAL: Des de Districte no s’han plantejat  actuacions a curt termini fins que no 
finalitzin les actuacions a Travessera de Dalt, ja que aquest carrer és una via d’accés.  El futur 
del carrer es plantejarà en el marc del PAD. 
 
El carrer Sant Salvador està condicionat a les obres de remodelació de la Travessera de Dalt i 
les del carrer Providència, que s'iniciaran en breu. Tot i això, un cop finalitzin aquestes es 
valorarà la remodelació del carrer. 
 
 

6.1 Demana que es recuperi el 
sistema de recollida d'oli usat 
domèstic de bars i restaurants, 
servei que realitzava una 
empresa que donava feina a 
discapacitats. El 4/03/14 el 
Districte de Gràcia es va 
comprometre a recuperar els 
llocs de treball en cas que es faci 
la recollida en punts propers. 
 

RESPOSTA INICIAL: Totes les propostes es traslladaran a l'àrea. Des de Districte no es tenia 
coneixement d’aquest compromís pel que fa a la recollida d'oli. Aquestes propostes, que han 
estat introduïdes al procés participatiu i que han rebut suports, es traslladaran a l’àmbit de 
ciutat.  
 
Entre els anys 2008 i 2012 , Laboris  C.E.T (Centre Especial de Treball), ubicat a la Travessera 
de Gràcia va estar fent la recollida d’oli domèstic  porta  a porta al districte de Gràcia. 
Laboris, era una  empresa d'inserció social que des de febrer de 2008 oferia la recollida a 
domicili d'olis usats i que operava en els districtes barcelonins de Gràcia i Eixample dins del 
projecte Oli-Verd. Donava treball a 47 persones amb discapacitat que oferien aquest servei 
porta a porta. El servei en recollia al 2011, mensualment al voltant de 3.000 litres d'oli que es 
venia  per a la fabricació de biodièsel.  El projecte Laboris va obtenir un dels guardons 
Acció21 en la seva edició de 2009 com a exemple de projecte d'empresa social que facilitava 
la gestió de residus especials domèstics i el seu reaprofitament com un recurs valuós, tancant 
el cercle dels materials. 
Laboris va establir un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per tal de recollir l’oli als 
districtes de Gràcia i Eixample. El CET Laboris va tancar la seva activitat de recollida per un 
conflicte laboral amb els treballadors. 
Paral·lelament l’Ajuntament va anar establint un sistema de recollida amb envasos OLIPOTS 
que el veïnat podia recollir i portar plens a tota la xarxa de Punts Verds de la ciutat (Els 10 de 
ciutat, els de barri i els punts Verds Mòbils.) Un cop va tancar el CET Laboris el servei es va 
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estendre als Punts Verds de l’Eixample i Gràcia.  

Al barri de Gràcia també tenim el  Punt Verd del carrer Guilleries en conveni amb l’empresa 
Tabuenca.  

 
6.2 Demana que es protegeixi la 

arquitectura de Barcelona 
evitant la col·locació de xapes a 
les parets mitjaneres. 
 

RESPOSTA INICIAL: Aquestes propostes, que han estat introduïdes al procés participatiu i que 
han rebut suports, es traslladaran a l’àmbit de ciutat.  
 
L’administració municipal es regeix per dues normatives pel que fa a les mitgeres. Per una 
banda, les Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME, art. 90) i, per l’altre, l’ Ordenança 
dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona (OUPU, art. 68).  
Com a criteri general, quan l'alçada de la mitgera sigui d'una planta o més, el seu  tractament 
ha de ser el mateix que el de la façana. Per exemple, si la façana està arrebossada i pintada, 
aquest haurà de ser el tractament de la mitgera. 
Es poden admetre altres solucions sempre i quan es justifiqui mitjançant projecte 
arquitectònic la integració paisatgística, tal com  ho preveu l'OUPU. 
El que no s’accepta  és la col·locació "sense projecte" d'envans pluvials que, a més a més, 
col·loquen perfils angulars que apareixen a les cantonades amb la façana. 
 
 

6.3 Demana que es controlin les 
emissions de mòbils 
 

RESPOSTA INICIAL: Aquestes propostes, que han estat introduïdes al procés participatiu i que 
han rebut suports, es traslladaran a l’àmbit ciutat.  
 
El Compromís ciutadà per la sostenibilitat 2012-2020 exposa  el següent 
3 Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència 
D’altres àmbits, com la influència sobre la salut de certes substàncies químiques, 
l’electromagnetisme, la qualitat de les partícules en suspensió, l’aigua, les olors, etc., ens cal 
millorar-ne el coneixement i mentrestant aplicar el principi de precaució. 
 
 



 7 

Impulsar la recerca i la divulgació sobre els efectes en la salut de diferents factors fisicoquímics 
(radiacions ionitzants i electromagnètiques, productes químics, etc.). Aplicar el principi de 
precaució. 
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Denuncien l'estat precari del 
local que comparteixen amb 
l'esplai Matinada. 
9/2/15 entren una instància per 
informar de la situació i han 
mantingut reunions amb tècnics 
de districte per millorar les seves 
condicions. 
Reclamen que es va reparar  un 
timbre i  uns lavabos i que ja  
tornen a estar inutilitzables, així 
com  la col·locació d'extintors. 
Denuncien que han perdut una 
de les 4 sales que tenien 
compartides en favor d'una altra 
entitat i sense previ avís. 
Al desembre passat van entrar 
una nova instància per reunir-se 
amb la Consellera de Joventut de 
l'ajuntament de Barcelona i no 
han obtingut resposta. 
 
 

RESPOSTA INICIAL : A nivell de ciutat s'està fent un grup de treball per buscar acords amb les 
escoles. A nivell districte s'està a l'espera de fer un Pla d'Equipaments, després que el procés del 
PAD fes visibles les necessitats d’aquest cau. 
S'ha de ser conscient de que els recursos del districte són limitats i cal buscar el millor encaix 
possible. La major preocupació és el tema del conveni i les  mancances del local. 
 
 
 
S'està treballant en l'anàlisi i la diagnosi d'un estudi de les demandes d'espai rebudes per 
part d'entitats i la disponibilitat d'espais de districte.  
En el cas de la situació dels esplais tenim recollides les demandes per donar un resposta 
transitòria mentre es resolt, dins d’un marc general de ciutat, si es pot cercar una  ubicació 
definitiva dels esplais en els centres educatius. 
Pel que fa a la situació del local  s’informa que Ja s'ha signat el nou contracte amb la propietat, 
amb una durada de tres anys. En la primera quinzena del mes de juny està previst realitzar  
les obres d'adequació de la instal·lació elèctrica.  
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Demanen una resposta a les 
seves necessitats. Adjunten 
informe pericial. 
 

8.1 Denuncia que s'estan enverinant 
gossos a places. Vol saber si es 
faran espais pel gossos.  
 

RESPOSTA INICIAL: No existeixen denuncies al respecte. Proposen  que es denunciï formalment. 
Pel que fa als espais per gossos, proposa que s’adreci a la  consellera de política animal, Àngels 
Tomas  per demanar una reunió. 

8.2 Vol saber com quedarà l'espai 
per a gossos a la Plaça Romaní. 

RESPOSTA INICIAL: La Pl. del Poble Romaní es deixarà tal qual estava abans dels barracons de 
l'Escola Univers. En els propers 2-3 mesos es veurà quin  és l'ús que se’n fa i desprès es farà un 
procés participatiu per recollir propostes. 

8.3 Denuncia que els carrers de la 
Vila són impracticables per a la 
gent gran i amb mobilitat 
reduïda per culpa de motos 
aparcades a la  vorera. 
 

RESPOSTA INICIAL:    És política de mobilitat de ciutat i es treball a nivell de tota la ciutat des 
d’aquest sector.  El Districte ho té a l'agenda. 
 

8.4 Demana que es repassi  la 
ubicació d'alguns contenidors 
per millorar la seva eficàcia. Al 
c/Domènech hi ha 6 en un tram, 
el primer desbordat i la resta 
buits. 

RESPOSTA INICIAL: De manera habitual es parla amb neteja per anar revisant puntualment 
aquells contenidors sobre els quals es reben queixes i fer-ne la valoració tècnica. 
 
En resposta a la pregunta 8.4 de l’Audiència Pública sobre els contenidors del carrer 
Domènech, des de Neteja ens informen que han procedit a fer un seguiment per comprovar 
les circumstàncies que la veïna va denunciar. 
Fruit d’aquest seguiment ens han informat que els contenidors es buiden cada matí i cada nit 
i la seva capacitat es considera adequada. El problema espot  produir  quan, en 
circumstàncies extraordinàries, un dels dos serveis de recollida no pot accedir al carrer per 
realitzar el buidat dels contenidors. 
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8.5 Demana que els clients dels 
restaurants, quan surten a fumar 
no llencin les burilles  a terra. 

RESPOSTA INICIAL:  El Districte té poca capacitat d'incidència en actituds envers el civisme de 
tercers. 
 
 
Molts responsables dels bars i restaurants ja disposen de cendrers a les entrades dels seus 
locals. D’altra banda, en aquests temes de convivència s’ha d’actuar des de la 
coresponsabilitat. Des de l’ajuntament es treballa de manera continuada des de diferents 
àmbits : campanyes continuades de sensibilització i educatives, inspecció  etc.  
 

9 Afectat per el projecte de 
construcció del’ hotel a les 
antigues instal·lacions de la 
fàbrica Henckel.  
A partir de  la mobilització veïnal 
es van parar les llicències. Els 
van comunicar en data  a 
26/3/16 que les llicències 
segueixen endavant. Demanen 
tenir accés al projecte definitiu.  
Demana que l'ajuntament 
paralitzi les llicències que van en 
contra de les necessitats del 
barri i dels veïns. 
El passat 8/4/16 va presentar un 
recurs de reposició. 

RESPOSTA INICIAL: Existeix llicència per a fer l'hotel. S’aconsella sol·licitar  veure el projecte. 
Serà necessari valorar la possibilitat de rehabilitar l'edifici per transformar en equipament.  
No tenen llicència d'enderrocs. Es aconsellable fer seguiment exhaustiu  del projecte per tal 
detectar  possibles irregularitats. Tanmateix segurament l’hotel vagi endavant, ja que no és fàcil 
revocar llicències concedides.  
S’ informa que  els  tècnics han mantingut converses amb el sector d’Urbanisme, però encara 
s'ha de veure la versió definitiva del projecte. Actualment es confirma que el projecte s'ajusta a 
normativa. Pel que fa a la seguretat durant les obres  amb possibles afectacions  als edificis 
veïns, es confirma que tant els tècnics d'urbanisme com l'estructuralista de part del  promotor i 
un arquitecte assessor  vigilen contínuament el procés de l’obra. 

10.1 Demana per la  llicència de 
vetlladors  al carrer Rambla 
Mercedes 26. Informa que s'ha 
retirat un banc per poder 
incloure les taules  i que la gent 
gran ara no té un  seient  per 

RESPOSTA INICIAL: Des de Serveis Tècnics es va informar que hi ha un banc que pot donar 
serveis a qui espera el bus 116. Però s'haurà d'anar a veure el banc  i quines possibilitats hi ha 
de reubicar-ho. 
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esperar. Demana que es reposi el 
banc. 

10.2 Els taxis aparquen allà a on 
volen. Vol que es prenguin 
mesures. 

RESPOSTA INICIAL: La Guardia Urbana està al corrent i fa seguiment d’aquest tema. 

10.3 Demana si no es pot fer res amb 
els “manters” del Park Güell. 

Aquesta és una qüestió que té un ampli seguiment i actuació per part de la Guardia Urbana. 
Es destinen 6 agents de GUB, en horari de matí i tarda, amb l'objectiu de controlar la venda 
ambulant a la zona del passeig de les Palmeres i l'entrada pel carrer Olot. Es compta també 
amb la col·laboració dels Agents Cívics de BSM. Els dissabtes, diumenges i festius hi ha 
sempre 1 caporal i 5 agents al parc durant tot el dia. 
 Ara  També es fa alguna actuació puntual, agrupant agents d'altres serveis, pel decomís del 
material dels venedors i dóna bons resultats. 
Les intervencions per venda ambulant en el 1r trimestre de l'any han incrementat en més 
d'un 10% de mitjana respecte l'any anterior. De tota manera aquest és un problema complex 
que no només afecta al nostre districte i s’està d’abordant  des de diferents òptiques: social i  
laboral etc. 
 

10.4 Demana que s’augmenti la 
freqüència del bus de barri 116 
durant les tardes dels caps de 
setmana. Només passa un cada 
40 minuts. 

RESPOSTA INICIAL: S'està treballant per aconseguir millorar la freqüència del 116. 
 
 
S’informa a Mobilitat i s’està estudiant la seva proposta per valorar la millora de la freqüència del 
bus 116.  

11 S'interessa pel procés 
participatiu del pla de terrasses 
iniciat amb una trobada al 
Tradicionarius. 

El procés participatiu per les ordenacions singulars de terrasses pretén l’elaboració de la 
redacció de les ordenacions singulars de les places de la Vila de Gràcia, Plaça del Sol i Plaça de 
la Virreina, més una distribució prèvia de les places Revolució, Rovira i Trias, Nord i  
Diamant. En aquest moment, ens trobem a la fase de sessions de propostes (un cop ja 
realitzades les sessions de diagnòstic). En aquesta fase s’explica una primera proposta i es 
recullen suggeriments per modificar o incloure a la proposta final. La fase següent serà  la de 
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tancament on es mostrarà una proposta definitiva. Està previst informar sobre el procés 
d’aprovació legal del document i sobre els terminis del període d’al·legacions. Aquesta fase de 
tancament es preveu realitzar-la dins d’aquest  mes de juny de 2016 
 

12 Vol conèixer quin ús es donarà al 
CAP Quevedo 

RESPOSTA INICIAL: Aquest local encara no és de l'ajuntament. S'està tramitant el conveni de 
traspàs però encara no té usos definits. Aquesta qüestió es plantejarà dins del Pla 
d'Equipaments.  
 
S'està treballant en la recepció del local i en els criteris d'adjudicació d'espais entre les 
demandes rebudes.   
 

13.1 Vol saber si es preveu actuar al 
Parc de la Creueta del Coll i què 
afecta al carrer Nostra Senyora 
dels Àngels, Mendoza i Cardedeu 
 

RESPOSTA INICIAL: El planejament vigent no s'ha modificat. A la zona dels Tres Turons hi ha 
edificis afectats de zona verda. Aquest àmbit s'està estudiant dins del PAM-PAD. Encara no s'ha 
acordat un desplegament. S'estudiarà dins del present  mandat. 

13.2 Vol saber si està previst soterrar 
les instal·lacions  aèries de 
Vallcarca (electricitat i telèfon). 

RESPOSTA INICIAL: Pel que fa al soterrament de les  línies aèries d’aquesta zona , un dels 
projectes desenvolupats que es duen a terme amb ingressos provinents de la taxa turística del 
Park Güell és el soterrament de línies. S'ha començat  la Baixada de la Glòria però es desplegarà 
per la resta de carrers.. 
 

14.1  Vol saber si l'ajuntament a 
participat en la edició de cartells 
xenòfobs. 
 

L’Ajuntament no ha participat, en cap cas, en l’edició dels cartells esmentats.      

14.2 Denúncia que la descàrrega de 
contenidors i la recollida de 
mobles vells es fa a altes hores de 
la nit i fa molt de soroll. 
 

RESPOSTA INICIAL: Pel que fa al soroll de neteja, des de districte s’ha transmès a l’àrea de 
neteja per a que valorin si el circuit dels  vehicles és l’adequat. 
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15.1 Denúncia els sorolls nocturns 
provinents de dos bars al carrer 
Guilleries. Ha entrat 12 
instàncies, 30 trucades a la 
Guàrdia Urbana  
 

RESPOSTA INICIAL: Cadascun dels bars té un expedient obert. Els procediments dels expedients 
són lents però sempre s’acabenresolen. 
 
El procediment administratiu i, si s’escau, el sancionador estan en marxa, seguint els terminis 
que s’estableixen. . 

15.2 Vol saber que es pot fer per 
minimitzar el soroll al carrer a 
causa dels grups de gent que es 
reuneix a les portes dels bars. 
Informa que rep informacions 
contradictòries de Serveis 
Tècnics i Guardia Urbana  pel que 
fa al soroll. 

RESPOSTA INICIAL: Pel que fa a la diferencia de punts de vista de la Guàrdia Urbana  i els  
Serveis Tècnics  és un tema d'àmbit de responsabilitats, que són complementàries. GU posa 
multes per tema de sorolls mentre que el ST el que fan es comprovar si es compleix amb la 
llicència atorgada. Aquest és un tema del qual el districte fa ampli seguiment.  
 
Es proposa presentar un informe de tot el treball que fa la GU per tal que es vegi tot el 
desplegament quotidià. Les multes estan reglades per ordenança, i són els instruments que  té  el 
Districte per treballar. 
 
Les competències de Guàrdia Urbana i les dels Serveis d'Inspecció i Llicències, així com els 
àmbits d'intervenció, són diferents. No són, doncs, informacions contradictòries, sinó que   en 
molts casos es complementen. 
 

15.3 Demana sobre les llicències d’un 
bar restaurant. Es queixa del 
tipus de cerveseria esportiva, 
com la que hi ha a sota de casa 
seva, que es promociona per 
Facebook, amb esdeveniments  
diaris, i del tipus de públic que 
atrau. 

RESPOSTA INICIAL: El Pla d'Usos de districte no permet donar més llicències d’aquests tipus 
d’activitat en aquesta zona. Pel fa a la promoció via internet és molt difícil arribar a saber si els 
locals es promocionen per Facebook. 
 
El Districte no pot evitar les promocions pels diferents mitjans d'informació, especialment a 
les xarxes socials. El Districte, no atorga més llicències noves, tal com estableix el pla d'usos. 

15.4 Denuncia que només és fa una 
inspecció nocturna d'aforament 
cada 3 setmanes per a 500 bars. 
Es queixa que la GU li va dir que 

 Les inspeccions de la GUB  es realitzen de manera aleatòria, i  en funció de diferents 
indicadors com ara denúncies i s queixes dels veïns, i de  taules de treball on es fa seguiment 
administratiu dels expedients i de les denuncies que arriben.   
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ella havia de ser "l'inspector" i 
trucar, esperar a que vingui la GU 
i que aixequi  acta. 

15.5 Pregunta si el mobiliari existent 
a l'exterior dels bars és legal. Es 
queixa que segons GU és legal i 
que segons l'ajuntament no ho 
és. 

RESPOSTA INICIAL: El mobiliari queda recollit dins de l'ordenança de terrasses (amb 9000 
terrasses pendents de regulació). 
 
Només s'admet col·locar a la via pública aquell mobiliari ordenat per la Ordenança de 
Terrasses, i que s'ubiqui dins de la superfície  de la terrassa atorgada en la llicència. 
 

15.6 Vol saber quina es la postura del 
govern sobre el tema dels sorolls. 
Sap que es un tema difícil però 
creu que es pot fer alguna cosa. 

RESPOSTA INICIAL: S'explica el que s'està fent des de districte per regular la problemàtica: pel 
que fa a terrasses, s'està treballant sobre la ordenança de terrasses que regularà el Pla de 
Terrasses, i de forma singular els punts de màxima afluència. 
Pla de Places s'iniciarà un cop  tanqui el PAD. En properes setmanes es convocarà a debat. 
 

16 Es queixa que el procés 
participatiu ha de tenir un límit a 
causa de la proposta d'enderroc 
de la Parròquia de Santa Maria 
de Gràcia. 

RESPOSTA INICIAL: El regidor va desmentir la noticia des de bon principi. No podem dir que el 
procés hagi estat erroni. 

17.1 Mercat Abaceria. Considera que 
és bo per al barri el supermercat 
nou. Denuncia els preus del 
mercat, que creu que són per a 
turistes. 
 

RESPOSTA INICIAL: El del Mercat de l ‘Abaceria  és un procés obert. Abans de setmana santa es 
van rebre propostes de veïns i paradistes i ara s'hi està treballant. Es vol convocar a la gent que 
ha participat en el procés durant el mes d'abril. S'incorporaran les peticions fetes per aquesta 
ciutadana participant en aquesta Audiència pública. 

17.2 Un local, a Torrent de l'Olla 48, fa 
música en viu i no poden dormir 
pel soroll. Vol saber si ha passat 
un inspector. Va preguntar als 

RESPOSTA INICIAL: Pel que fa al local que fa de bar musical, es mirarà si hi ha alguna 
tramitació. Ho mirarem i informarem. 
 
En resposta a aquesta  pregunta informem que en l’actualitat  no havia cap expedient obert a 
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propietaris si havien insonoritzat 
el local  i no es creu que ho hagin 
fet. 

aquest local. A l’any 2012 s’havia obert un per realització de música en viu  i  es va arxivar un 
cop comprovat que havien cessat en aquest tipus d'activitat. 
Amb aquesta intervenció- denúncia s’ha obert un nou  expedient d'inspecció, per fer les 
oportunes  comprovacions.  
La Guardia Urbana després d’efectuar seguiment  en diferents dies va detectar  una actuació 
en directe i es va aixecar la corresponent acta. 
 

18 Demana que s'executi un 
adequat sistema de clavegueram 
al carrer al que puguin connectar 
els claveguerons de l'edifici. Ara 
tenen un problema perquè en el 
seu dia no es van poder 
connectar i vol que el districte 
se’n faci càrrec. 
 
 

RESPOSTA INICIAL: Es van reunir amb l'afectat per repassar l'històric. 
 
Des de Serveis Tècnics s'està en converses amb el veí i s'està treballant en el tema. 
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Segueix el dia a dia del Districte a: 
ajuntament.barcelona.cat/gracia 

@bcn_gracia 


