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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 28 de 
setembre 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 Denuncia sorolls de càrrega i 
descàrrega a la via pública a 
primera hora del matí dels 
dissabtes; en concret al 
supermercat Sorli del carrer 
Pere Serafí. 

Es confirma que el supermercat Sorli no està autoritzat per realitzar l’activitat de càrrega i 
descàrrega a la via pública.  
 
La llicència o comunicat per exercir l’activitat d’aquest supermercat estableix  que la càrrega i 
descàrrega s’ha de realitzar a l'interior de l'establiment (tal i com especifica l'Ordenança de 
Previsió d'Espai per a Càrrega i Descàrrega). L'únic accés, tant per accedir a l’interior del 
supermercat com per realitzar la càrrega i descàrrega, és  pel carrer de Pere Serafí, 11-13.  
 
Hem informat a la Guàrdia Urbana per què facin un seguiment d’aquesta ocupació de la via 
pública no autoritzada, i s'ha obert expedient d'inspecció per comprovar si s'ajusten a les 
condicions de la llicència. 
 
 

1.2 Demana que es col·loquin 
lavabos portàtils durant l’estiu al 
carrer, en concret a l’entorn de la 
Plaça del Sol, i demana més 
presència de la Guardia Urbana 
per multar. 

El Districte contempla la instal·lació de cabines sanitàries a la Vila i en altres espais, en 
períodes curts de temps i davant activitats puntuals que comportin concentració de molta 
gent. Tanmateix,  per experiències en altres punts de la ciutat cal tenir present que aquestes 
cabines també poden generar  incomoditats als veïns i les veïnes, per exemple, respecte la 
neteja o  què es faci un ús adequat,  fet que dificulta que la seva instal·lació es perllongui en el 
temps. 

1.3 Informa de que hi ha ciutadans 
que, de forma recurrent, donen 
de menjar als coloms en punts 
concrets del barri 

Per tal de fer seguiment i accions concretes contra aquesta pràctica, ens cal tenir informació 
detallada  dels llocs i horaris per poder definir si es tracta d’un problema de salut pública (en 
aquest cas caldria passar la informació al Servei de Control de Plagues) o bé de  
comportaments individuals no adequats, tenint en compte que es tracta d’una pràctica 
prohibida per les ordenances 
 



 4 

2.1  Vol informació sobre el 
plantejament de fer Gran de 
Gràcia per a vianants i que 
d’aquesta forma l’Avinguda 
Princep d’Astúries esdevingui 
una “autovia”. 

Els districtes de Sarrià-Sant Gervasi i de Gràcia, han elaborat una proposta de remodelació de 
l’Avinguda Príncep d’Astúries que consisteix a doblar l’espai de les voreres actuals i reduir 2 
carrils de trànsit rodat. Aquesta via, que connecta la Via Augusta i la plaça Lesseps, té una 
amplada de 20 metres i cobreix una distància de 650 metres recorrent la frontera entre els 
districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia. 
 
La proposta, que ja s’ha exposat al veïnat d’ambdós districtes, té el seu origen en una llarga 
demanda ciutadana perquè es generés en aquest carrer un espai més amable per al vianant, 
amb voreres més amples i accessibles, i un mobiliari urbà més endreçat. Un cop presentada la 
proposta tècnica, els veïns i les veïnes podran fer-hi aportacions de millora que, en cas de ser 
viables, s’incorporarien a l’execució de l’obra. 
La veïna ha estat convocada a la sessió informativa. 
 

2.2 Vol saber si pot impulsar un 
canvi de nom de l’avinguda 
Princep d'Astúries amb la 
presentació de signatures 

La Comissió de nomenclàtor del Districte de Gràcia té a la seva agenda la proposta de canvi 
de nom de l'actual avinguda Príncipe d'Astúries, i començarà a treballar-la en la propera 
sessió. 

3 Volen resposta a la instància 1-
2016-0139567-1 per la que 
denunciaven la presència de 
contenidors davant de la finca i 
la brutícia que genera. Demanen 
que es redueixi el nombre o que  
es desplacin. Volen una solució a 
la seva problemàtica. 

RESPOSTA INICIAL: Es disculpa perquè tenien entès que el tema estava resolt i que els Serveis 
Tècnics ja s'havien posat en contacte amb ells. Es concretarà data amb Serveis Tècnics i Serveis 
de Neteja per veure l'estat dels contenidors amb el veí i trobar una solució. 
 
El passat dia 5 d'octubre es van reunir al lloc un tècnic del Departament d’Obres i 
Manteniment del districte, el responsable del Servei de Neteja i el veí que fa la demanda 
acompanyat per altres tres veïns de la comunitat de veïns del carrer Astúries, 20. 
Davant de la porta del núm. 20 hi ha 5 contenidors de rebuig, 1 d’orgànica i 3 de reciclatge. A 
continuació, s’amplia la calçada i hi ha zona de càrrega i descàrrega. Entre el final dels 
contenidors i la cantonada de  Travessia de Sant Antoni hi ha aparcament de bicicletes. 
Es comprova que no hi ha una altra ubicació possible pels contenidors al carrer Astúries, ni a 
l’entorn immediat, donat que no hi ha espai físic i és un tram per a vianants. Els contenidors 
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més propers, situats al c. Badia amb Astúries, han passat de 3 a 4 de rebuig i 1 d’orgànica. 
Davant d’aquesta situació, s’ha acordat amb els veïns i el tècnic de neteja realitzar les 
següents actuacions de millora, en el termini aproximat d’un mes: 
• Desplaçar tots els contenidors cap a la zona de càrrega i descàrrega (guanyant 1-1,5 m) 

per retirar-los de l’entrada de la finca. 
• Col·locar topalls a la banda interior de la vorera, per evitar que els desplacin cap a la 

façana. 
• Col·locar un parell d’aparcaments de bici suplementaris, al davant de la porteria, per 

evitar el desplaçament dels contenidors. 
• De les tres recollides diàries, endarrerir la recollida de la tarda (ara a les 17 h) per evitar 

acumulació a les 20 h. 
• En cas que sigui possible, previ estudi per part de Neteja, proposar l’eliminació del 

contenidor de rebuig, esperant que vagin al que està situat al carrer Badia. 
• Neteja  proposa, tot i que ja va fer campanya informativa als comerços del voltant per  

sensibilitzar-los, tornar a realitzar la campanya informativa  donat que  la major part 
d’abocaments són del comerç, insistint de manera especial  en que facin aplec al davant de 
cada establiment els dies de recollida comercial. També  proposa  fer una campanya de 
sensibilització temporal amb un agent cívic que informi als veïns, amb l’objectiu de 
minimitzar la manca de civisme. 

 
4 Vol informació sobre el Pla 

Urbanístic que afecta a l'àmbit de 
Plaça Joanic i entorns 

S'ha convocat al veí a reunió informativa i es continuarà treballant. 

5 Centre de coworking Betahaus. 
Informa que el procés es troba 
parat amb la presentació de 
recursos per part dels 
propietaris. Considera que el 
districte ha estat passiu. 

RESPOSTA INICIAL: Se li informa que l'ajuntament no ha estat passiu al respecte i que s’ha 
actuat administrativament. Tanmateix els recursos i les al·legacions realitzades al precinte han 
de seguir el seu curs. D’altra banda, el districte vetllarà  per què  es millori la convivència i 
s'aconsegueixin regularitzar les llicències d'activitats i d'obres. 
Aquesta és una activitat que ha de tenir cabuda al districte però acomplint les seves obligacions 
i normes vigents. 
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6.1 Avinguda Vallcarca: Manifesta 
que 4 mesos després d'enviar 
456 cartes a l'alcaldessa encara 
no tenen resposta a la mateixa. 
Informa que no els val com a 
resposta la reunió mantinguda 
amb el Conseller de barri. 
 

RESPOSTA INICIAL: El projecte a desenvolupar a l'àmbit de l'Avinguda de Vallcarca es 
treballarà a les properes sessions de les Taules d'Urbanisme, com a part de tot el procés de 
MPGM del barri. 
 
 

6.2 Vol saber la posició de 
l'ajuntament sobre el moviment 
okupa. Denuncia una recent 
ocupació al número 34 de 
l'Avinguda Vallcarca. Informa de 
la seva preocupació de que es 
puguin ocupar les 3 finques 
propietat de l'ajuntament a 
l'àmbit. 

RESPOSTA INICIAL: No constava l’ okupació denunciada, s'hi treballarà. D’altra banda, 
fins que no hi hagi projecte per als 3 edificis afectats pel planejament urbanístic adquirits per 
l'ajuntament, l'acord és que aquests no s'enderroquin. 
 
Des de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra informen que la 
ocupació del número 34 de l'Av. Vallcarca va ser gestionada per la Guàrdia Urbana en rebre la 
denúncia per part de la propietat de l'immoble. Aquesta va retirar la denúncia un cop resolta 
l'ocupació il·legal. 
Per altra banda, tal com ja es va informar, fins que no hi hagi projecte per als 3 edificis 
afectats pel planejament urbanístic adquirits per l'ajuntament, l'acord és que aquests no 
s'enderroquin. 
 

6.3 Vol informació sobre la palmera 
de l’Avinguda Vallcarca. 

RESPOSTA INICIAL: Es va acordar avaluar durant tot un any l’ evolució de la palmera i donar 
un marge per a que rebrotés, el període  finalitza al maig vinent.  
Informa que es mantindrà una reunió in situ amb els veïns i Parcs i Jardins per parlar sobre 
aquest tema i veure si es possible plantar més arbres. 
 
Ja s'ha mantingut una reunió in situ amb els veïns i Parcs i Jardins, i s'ha arribat a l'acord que 
es reposaran els arbres afectats per accidents i es plantaran noves unitats als escossells buits. 
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6.4 Vol informació sobre l’arbre 
desaparegut a l’espai monges i si 
es col·locaran més arbres 

RESPOSTA INICIAL: Parcs i Jardins haurà de reposar l'arbre afectat per l'accident de cotxe.  
Informa que es mantindrà una reunió in situ amb els veïns i Parcs i Jardins per parlar sobre 
aquest tema i veure si es possible plantar més arbres. 
 
S'ha mantingut una reunió in situ amb els veïns i Parcs i Jardins, i s'ha arribat a l'acord que es 
reposaran els arbres afectats per accidents i es plantaran noves unitats als escossells buits. 
 

7.1 Vol saber si hi ha projecte previst 
per als Jardins de Caterina Albert 

RESPOSTA INICIAL: No hi ha projecte previst a aquests jardins i no està prioritzat ni a PAD ni a 
pressupost 
 

7.2 Vol saber si existeix un cens o 
mapa dels allotjaments turístics 
del districte (hotels, hostals, 
albergs, pensions,  pisos turístics, 
etc...) 
 

RESPOSTA INICIAL: El portal web meet.barcelona.cat/habitatges turístics té un cercador amb 
el  cens actualitzat dels habitatges turístics amb llicència de la ciutat. 
 
 

7.3 Vol saber si l’empresa 
d’enderrocs Miref 1 que treballa 
en l’antiga Henkel té permís de 
presa d’aigua a la xarxa 
municipal. 
 

RESPOSTA INICIAL: S’ha consultat amb la companyia d’aigües i sí disposen del permís 
necessari. 

7.4 Vol saber si s’han de fer 
actuacions a la calçada del 
Passeig Sant Joan per sobre de 
l'Av. Diagonal, ja que presenta 
diversos esvorancs 

 
Està programada l’execució de les obres de millora al Passeig de Sant Joan, en 4 trams (entre 
Travessera de Gràcia  i carrer Indústria) avançant de mar a muntanya. Els dos primers trams 
ja s'han executat i van  finalitzar el  passat 24 d'octubre, mentre que els dos darrers 
s’iniciaran tan punt s’adjudiqui el contracte de la nova pavimentació. Un cop l'espai quedi 
alliberat del Mercat provisional de l'Abaceria, es podrà començar a debatre sobre una 
actuació de reforma de major calat. 
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7.5 Denuncia que les terrasses dels 
bars ocupen l'espai públic 
abusant de la llicència. Vol saber 
quins són els comerços que tenen 
llicència i per a quantes taules. 

RESPOSTA INICIAL: S'està treballant des del districte en les Ordenacions Singulars de Terrasses, 
que actualment es troben en fase d'aprovació inicial. 
 
 
En aplicació de l’ Ordenança de terrasses, bars i restaurants tenen la obligació d'informar, 
mitjançant un adhesiu col·locat a l'entrada del local, del nombre de taules amb llicència de la 
terrassa. 
Els veïns poden informar al Districte de les irregularitats detectades per instància o trucant al 
010. 
 

8 Vol informació sobre la situació 
actual de l’afectació del carrer Ca 
l’Alegre, després de que el 
Tribunal Suprem anul·lés en data 
25-2-2015, la modificació del Pla 
General Metropolità, que la 
subcomissió d’Urbanisme de 
Barcelona  havia aprovat 
definitivament el 22-12-2008 
 

Les finques que donen façana al carrer Ca l'Alegre mantenen l'afectació que  tenien abans de 
l'aprovació del MPGM i s'anul·la la modificació d'aquesta afectació a causa de l'anul·lació de 
l'MPGM per la sentència del Suprem. 
 
 

9.1 Demana més bancs a la plaça Vila 
de Gràcia 

RESPOSTA INICIAL: El conseller convida al veí a mantenir una reunió amb ell mateix, com a 
responsable d'Urbanisme i Espai Públic, i amb altres tècnics del districte per donar resposta a les 
seves peticions. 
 
El passat 18 de novembre el Conseller va mantenir amb el veí la reunió a la què es va 
comprometre. 
 

9.2 Demana una nova configuració 
de la Plaça del Diamant. 

RESPOSTA INICIAL: El conseller convida al veí a mantenir una reunió amb el mateix, com a 
responsable d'Urbanisme i Espai Públic, i amb altres tècnics del districte per donar resposta a 
les seves peticions. 
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El passat 18 de novembre el Conseller va mantenir amb el veí la reunió a la què es va 
comprometre. 
 

10.1 
12.3 

Denúncia el sorolls nocturns que 
pateixen els veïns del carrer Olot 
i part alta del carrer Larrard per 
obres de manteniment al Park 
Güell (Camió cuba, camió ploma i 
horaris de rodatges que 
comencen a muntar de 
matinada).1 

El tema dels rodatges s'està treballant  amb BSM , l’ICUB (les peticions que s’autoritzen al 
Park Güell provenen de la Film Comissions de l’ICUB, i l’ OIT de la Guàrdia Urbana, que són 
els que donen els permisos d’ocupació de la via pública per les filmacions.  És un procés 
complex i lent, però s'està  treballant per cercar solucions. 
Pel que fa als sorolls nocturns al parc, informa que seran especialment curosos en aquest 
tema demanant als plecs de licitació d'obres que es minimitzin les obres en horari nocturn.  
Pel que fa a temes puntuals, s’informa que el camió-cisterna va intervenir concretament en el 
buidatge del pou negre de la casa Gaudí, i pel que fa a altres intervencions en horari nocturn 
han d’estar motivades i són  puntuals  com ara intervencions dels  serveis municipals 
d’enllumenat.  
 

10.2 
11.1 
12.1 
13.1 

Denuncies de diferents veïns i 
veïnes dels entorns carrer 
Larrard, Passatge Mercedes en 
relació a l’ increment de furts, 
sorolls, i creixement inseguretat 
entorns  carrer Larrard, Passatge 
Mercedes...S’han fet denúncies 
als Mossos, i els fets s’associen al 
Centre d'acollida de menors 
desemparats del carrer Larrard2 

RESPOSTA INICIAL: No es tenia consciència de la problemàtica. Tot i que el centre és 
competència de la Generalitat i els Mossos són la principal autoritat, des de districte es 
treballarà intensament, de forma conjunta amb Mossos i la  Guàrdia Urbana, i serà tema 
prioritari. Es revisarà com és que aquesta alarma no ha emergit amb anterioritat. 
 
 
En data 27 d'octubre el districte va realitzar  una reunió de diagnosi amb els veïns i veïnes, i 
s’ha acordat mantenir una segona reunió el proper 2 de desembre. 
 
 
 

                                                        
1   Es van produir dues intervencions veïnals en relació als sorolls nocturns del c/Olot, i part alta de Larrard vinculades a manteniment del park o horaris rodatge...,  

que són objecte de la mateixa resposta. Les intervencions es corresponen amb els núms 10.1 i 12.3 respectivament. 
2  Es van produir diferents intervencions veïnals en relació al creixement de la inseguretat als  entorns de carrers Larrard associada al centre de menors situat en 

aquest carrer,  que són objecte de la mateixa resposta. Les intervencions es corresponen amb els núms 10.2-11.1-12.1 i 13.1respectivament.   
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11.2 Denuncia la problemàtica amb 
els taxis al tram de Rambla 
Mercedes amb carrer Olot. Paren 
en doble fila i pugen a la vorera, 
arribant a dificultar el pas a 
vehicles d'emergència, busos o 
veïns. 

RESPOSTA INICIAL: Una dotació de la Guàrdia Urbana va estar-hi treballant i la situació 
hauria d'haver revertit. Es tornarà a revisar la situació. 
 
Des del dia 17 d'octubre una dotació de Guàrdia Urbana està incidint, en determinades hores 
al matí i a la tarda, en la correcció d’infraccions comeses pels taxistes. 
 
 

12.2 Denuncia que hi ha activitats i 
concerts programats a la Casa de 
la Muntanya, que no està en 
condicions d'acollir aquestes 
activitats, no està insonoritzat i 
la gent fa les seves necessitats al 
carrer. 
 

RESPOSTA INICIAL: Des de districte es contactarà amb ells per veure quines activitats s'estan 
programant, ja que no es tenia constància que s'estiguessin fent més a part dels dos concerts 
habituals. 
 
Des del Districte es va contactar amb els organitzadors. Durant la trobada  van informar que 
per intentar minimitzar el soroll i les molèsties al veïnat s’han reduït els  concerts a l’exterior, 
i els concerts que es programen els divendres a la tarda-vespre passen a realitzar-se a 
l’interior. Només tenen previst celebrar a l’exterior el concert del 25è aniversari. Pel que fa a 
l’organització d’aquest concert, l’organització  es va comprometre a fer un avís informatiu als 
veïns  i a  instal·lar wc portàtils.   
 

12.4 Vol saber quins són els horaris 
d'obertura i tancament de les 
portes del Park Güell, ja que no 
existeix regularitat. 

RESPOSTA INICIAL: El Director del Park Güell (B:SM) s'ofereix a parlar amb els veïns sobre els 
horaris més convenients, dins de la regulació de l'ajuntament; del carrer Olot i lateral. L'hora de 
tancament establerta és a les 23h 
 
Entenem que la sol•licitud de canvi d’hora d’obertura d’aquest accés millora la connectivitat 
entre els barris perimetrals al parc, malgrat que s'haurà de veure si aquesta mesura provoca 
problemes addicionals de vandalisme o comportament inadequat en el parc en un horari 
d’especial vulnerabilitat. Així doncs, a partir d’ara restaran accessibles de 05.00 a 23.00 hores 
els eixos Sant Josep de la Muntanya/ Carmel i Olot/Carmel (aquest darrer per la porta 
lateral). 
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13.2 Denuncia la pudor al carrer cada 
cop que hi ha activitats a la Casa 
de la Muntanya. 

RESPOSTA INICIAL: Des de districte es contactarà per veure les activitats programades, ja que 
no es tenia constància que s'estiguessin fent a  part dels 2 concerts habituals. 
 
Des del Districte es va contactar amb els organitzadors. Durant la trobada  van informar que 
per intentar minimitzar el soroll i les molèsties al veïnat s’han reduït els  concerts a l’exterior, 
i els concerts que es programen els divendres a la tarda-vespre passen a realitzar-se a 
l’interior. Només tenen previst celebrar a l’exterior el concert del 25è aniversari. Pel que fa a 
l’organització d’aquest concert, l’organització  es va comprometre a fer un avís informatiu als 
veïns  i a  instal·lar wc portàtils. 
 

14 Denuncia el soroll nocturn causat 
per l'oci. Vol saber quin és el pla 
del districte al respecte. 

RESPOSTA INICIAL: Aquest estiu s'ha iniciat un Pla de Convivència que ha de durar tot l'any. 
Aquest octubre es tindran els resultats del pla per conèixer el seu impacte. S'introduiran més 
elements que funcionin (campanya de sensibilització, compliments d'horaris, inspeccions, 
visualitzadors, mediadors,..) que han de millorar la convivència.  
S'han creat dues Taules, una de coordinació interna dels serveis municipals i una amb entitats 
veïnals en tres places com a prova pilot per fer el seguiment de la convivència de forma 
conjunta.  
S'han implantat les següents millores: 
- L'equip de gestió de conflictes ha incrementat la seva presència actuant també durant els 

caps de setmana. 
- -S'ha incrementat la presència de Guardia Urbana a les places, passant a tenir presència 

continuada (des de Festa Major i fins ara). 
- S'han incrementat les activitats diürnes a les places per que l'activitat nocturna tendeixi a 

baixar. 
- - Soroll de neteja de places: s'està fent una prova pilot a dues places per avançar l’horari de 

neteja  amb el doble objectiu de reduir les molèsties de soroll en horaris de nit avançada i 
millorar la convivència. 
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15 Denuncia la situació del 
clavegueram del c.  Providència, 
nº 180-182. És un problema de 
salubritat i que han tingut una 
despesa de 9.000€ en camió cuba 
i en un sonar per detectar el 
problema. Vol una solució a una 
problemàtica que implica 
l'aixecament de tot el sistema de 
clavegueram. Informa que des de 
Juliol ha trucat més de 20 
vegades al director tècnic i no ha 
tingut resposta. 
 

RESPOSTA INICIAL: Demanen disculpes al veí perquè no eren conscients de les trucades 
realitzades. És un tema que no està tancat tot i que s'han reunit en múltiples vegades i amb el 
Jordi Raboso han visitat el problema in situ. Es continuarà treballant per buscar una solució. 
 
S'ha donat resposta de forma personal en finalitzar la sessió d'Audiència Pública. S'ha 
informat al veí que no s'estava adreçant al número de telèfon adequat i el tema està 
solucionat. 
El problema del clavegueram del carrer Providència, 180-182 està localitzat en un àmbit 
privat i en un clavegueram particular que és propietat de la comunitat de propietaris de la 
finca del carrer Providència, 180-182. Els problemes detectats en aquesta infraestructura són 
privats, pel que serà necessari que els afectats redactin un projecte, demanin llicència i 
executin les obres. 

16 L'han informat que està prevista 
una actuació d'ampliació de 
vorera a l'Av. Princep d'Astúries. 
Vol saber com es que al Barri del 
Farró no en sabien res. 

RESPOSTA INICIAL: El projecte no està aprovat. Hi ha una reunió convocada, conjuntament 
entre els districtes de Gràcia i Sarrià, pel proper 6/10 per a informar als veïns del procés i tenir 
un debat amb les propostes. 
 
Els districtes de Sarrià-Sant Gervasi i de Gràcia, han elaborat una proposta de remodelació de 
l’Avinguda Príncep d’Astúries que consisteix a doblar l’espai de les voreres actuals i reduir 2 
carrils de trànsit rodat. Aquesta via, que connecta la Via Augusta i la plaça Lesseps, té una 
amplada de 20 metres i cobreix una distància de 650 metres recorrent la frontera entre els 
districtes de Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia.  
La proposta, que ja s’ha exposat al veïnat d’ambdós districtes, té el seu origen en una llarga 
demanda ciutadana perquè es generés en aquest carrer un espai més amable per al vianant, 
amb voreres més amples i accessibles, i un mobiliari urbà més endreçat. Un cop presentada la 
proposta tècnica, els veïns i les veïnes podran fer-hi aportacions de millora que, en cas de ser 
viables, s’incorporarien a l’execució de l’obra. 
Els veïns i veïnes del barri del Farró han participat a la sessió oberta i s'han incorporat a la 
base de dades per properes convocatòries. 



 13 

17.1 
21 
 
 

Es demana l'arranjament del 
carrer Balcells, ja que el 
paviment està en mal estat.3 
 

RESPOSTA INICIAL: No és un dels carrers prioritzats per a actuar-hi durant aquest mandat, 
però es pot començar a treballar en la redacció del projecte. 
 
Es confirma que l’estat de conservació del carrer Balcells no és l’adequat i que caldria 
impulsar una actuació de renovació. 
Aquesta actuació cal que comenci, en primer lloc, per la redacció d’un projecte que hauria 
d’incorporar els conceptes bàsics de la reurbanització, com la possibilitat de modificar la seva 
configuració actual, ampliar voreres, perdre el cordó d’aparcament, etc. La redacció d’aquest 
projecte està previst que comenci durant aquest mateix mandat. 
 

17.2 Al carrer Balcells hi ha un 
aparcament de bicicletes a tocar 
de Secretari Coloma. Informa que 
els usuaris baixen pel carrer en 
contra direcció i hi ha hagut 
atropellaments. 

RESPOSTA INICIAL: S'anirà a fer una visita sobre el terreny per intentar millorar-ne 
l'emplaçament. 
 
S'ha iniciat un estudi per part de Mobilitat, districte i BSM Bicing per estudiar la viabilitat del 
canvi d'emplaçament de l'aparcament de Bicing del carrer Balcells amb Secretari Coloma. Es 
farà una proposta conjunta per evitar les possibles infraccions i/o situacions de perill que es 
puguin generar actualment.  

17.3 Vol saber quina és la sensibilitat 
patrimonial i arquitectònica del 
districte envers les torres que 
queden al barri, i més 
concretament la existent a la 
cantonada entre els carrers 
Balcells i Ca l'Alegre de Dalt. 

RESPOSTA INICIAL: La Torre no pot entrar en el catàleg patrimonial de l'ajuntament. S'estan 
mantenint reunions amb els promotors per intentar mantenir el patrimoni. 
 

                                                        
3  Es van produir diferents  intervencions veïnals en relació al mal estat del paviment del c/Balcells que són objecte de la mateixa resposta. Les intervencions es 

corresponen amb els núms 17.1 i 21 Respectivament.   
 
 



 14 

18.1 Fa una proposta de millora de la 
mobilitat al barri de La Salut. 
Proposa el canvi de sentit de dos 
carrers, per minimitzar el temps 
de circulació en cotxe necessari 
per anar des del carrer Miquel i 
Badia fins al carrer Sardenya. 

RESPOSTA INICIAL: La proposta es treballarà i valorarà amb el Departament de Mobilitat. 
 
Les condicions de mobilitat del barri en aquest moment es troben alterades per les obres de 
la Travessera de Dalt. Un cop finalitzin les obres, el problema hauria de desaparèixer. 
La proposta lliurada pel veí carrega el trànsit a Sanllehy i anul•la passos de vianants. 
Després de revisar la proposta plantejada per part  dels tècnics del Districte, de Mobilitat i de 
la Guàrdia Urbana, es considera que aquesta no és viable. 

18.2 Informa del mal funcionament 
del pas de vianants de Secretari 
Coloma, entre Ronda del 
Guinardó i Travessera de Dalt, 
que és tan ample que provoca 
l'embús dels cotxes que hi volen 
girar. 

RESPOSTA INICIAL: La proposta es treballarà i valorarà amb el Departament de Mobilitat. 
 
La situació actual està afectada per les obres de manera que qualsevol anàlisi s'ha de veure 
sota aquesta singularitat. Un cop finalitzin les obres, el problema hauria de desaparèixer. 

19 Viu davant del Parc de la Creueta 
del Coll. Informa del soroll, 
molèsties i inseguretat causades 
per la reunió de gent al pinar del 
parc, tot i que aquest es tanca a la 
nit. Informa que fa temps que 
pateix aquestes molèsties i no vol 
parlar amb el tècnic de barri. 
Demana una visita amb tècnic del 
districte. 

RESPOSTA INICIAL: El Conseller del barri del  Coll, es posarà en contacte amb els tècnics dels 
barris de Vallcarca i del Coll per conèixer l'històric del problema i aniran a mirar el tema. Es 
demanarà a Guardia Urbana un informe, ja que s'han fet denuncies, i se'ls hi demanarà que 
facin seguiment. Un cop es disposi de tota la informació es posaran en contacte amb el veí. 
 
Amb motiu de la seva exposició de problemes de civisme al Parc de la Creueta del Coll en la 
sessió d'Audiència Pública del passat mes de setembre, l'informem que en coordinació amb 
Guàrdia Urbana identificarem les incidències produïdes durant aquest any, per tal de valorar 
accions de millora de convivència en aquest entorn. 
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20 Vol saber que passarà amb les 3 
pistes de petanca un cop 
s'instal·li el mercat provisional 
de l'Abaceria i on podran anar-hi 
a jugar. 

RESPOSTA INICIAL: Es van mantenir reunions amb l'AA.VV de Passeig de Sant Joan i se'ls hi va 
explicar l'actuació. Pel que fa a les pistes de petanca, la proposta és traslladar-les a la pastilla 
superior. Per qualsevol dubte, es treballarà el tema en el Consell de Barri del Camp d'en Grassot, 
o també es poden adreçar directament al districte. 
 
 

22 Parla en nom del col·lectiu de 
Home Sharing, informant que no 
s'identifiquen amb el model de 
pis turístic. Els ingressos que 
obtenen amb aquesta activitat 
els permet ajudar a la economia 
familiar en aquest moment de 
crisis, informant del 
desemparament i risc d'exclusió 
social en que es trobarien si ho 
els tinguessin. 
Els amfitrions de Gràcia volen 
estar tranquils als pisos que 
comparteixen amb els viatgers. 
Demanen ajuda perquè no volen 
que els veïns  esdevinguin 
delators involuntaris d'un negoci 
que no existeix. Informa que la 
campanya de cartes envers els 
pisos turístics els hi afecta per la 
falta d'informació sobre la seva 
activitat com amfitrions. 
Demanen llibertat per poder 
compartir els seus hogars amb 
viatgers. 

RESPOSTA INICIAL: Aquest és un debat obert, tant a l'Ajuntament de Barcelona com a la 
Generalitat. És un moviment que en aquests moments es troba en una situació d'alegalitat i no 
està regulat. 
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23.1 Demana la instal·lació d'escales 
mecàniques / ascensors al barri 
de Penitents 

Des de Serveis Tècnics s'ha iniciat una diagnosi d'aquests carrers amb pendent i s'ha de fer 
itineraris i recorreguts on prioritzar la instal·lació d'escales. Es seguirà treballant. 

23.2 S'ha instal·lat una cúpula sobre 
un terrat (obra il·legal) i els hi 
treu les vistes i la intimitat. 

RESPOSTA INICIAL: Es comprovarà si la cúpula té expedient d'inspecció, i s'informarà al veí de 
la seva situació. 
 
Existeix un expedient obert respecte aquest tema. Els propietaris estan estudiant-ho, a veure 
si és possible legalitzar la construcció. 

24 Demana l'arranjament del carrer 
Balcells. Informa que ja ho van 
demanat durant el mandat 
anterior. (Paviment en mal estat 
i serveis aeris) i Informa del mal 
estat del paviment i clavegueram 
del Passatge Camil Oliveres 

RESPOSTA INICIAL: Es plantejarà incorporar el Passatge Camil Oliveres al futur projecte de 
remodelació del carrer Balcells. Si a final de mandat es té el projecte redactat i aprovat i hi ha 
romanent pressupostari sobrer, es podria arribar a executar en mandat. 
 
Es confirma que l’estat de conservació del carrer Balcells no és l’adequat i que caldria 
impulsar una actuació de renovació. 
Aquesta actuació cal que comenci, en primer lloc, per la redacció d’un projecte que hauria 
d’incorporar els conceptes bàsics de la reurbanització, com la possibilitat de modificar la seva 
configuració actual, ampliar voreres, perdre el cordó d’aparcament, etc. La redacció d’aquest 
projecte està previst que comenci durant aquest mateix mandat. 

25 Demana que es col·loquin més 
controladors al carrer Gran de 
Gràcia durant els dissabtes en 
que es tanca el trànsit al carrer, 
ja que les motos hi continuen 
pujant. 

RESPOSTA INICIAL: Cada cop més entitats demanen fer activitats al carrer durant la seva 
pacificació els dissabtes. Es vol intentar que, a mesura que el carrer s'ompli d'activitats, 
aquestes siguin dissuasòries del pas de vehicles.  
Col·locar més controladors és un tema pressupostari i difícilment es podrà incrementar el seu 
nombre. 
 
 

26 Vol conèixer la previsió de 
planificació del CAP Còrsega 

RESPOSTA INICIAL: Està previst que les obres del CAP acabin a finals del 2016 o principis del 
2017. 
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27 Informa que van presentar una 
proposta a l'ajuntament sobre els 
cuidadors familiars. Vol 
reconeixement per als cuidadors 
familiars, conèixer quines 
mesures s'estan duent a terme, 
suport i centres de dia de gestió 
pública. A qui han de recórrer 
per a que se'ls hi escolti? 

RESPOSTA INICIAL: Les Residències i Centres de Dia de Gent Gran són competència de la 
Generalitat. 
Informa que es poden adreçar a la Regidoria de Cicles de Vida.  
La situació dels cuidadors familiars és molt complexa i cal donar-los el seu reconeixement. Des 
de l'Ajuntament, dintre de l'acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva, s'està treballant amb 
entitats cuidadores per veure quines polítiques es poden implementar. 
Des del districte s'haurà de fer pressió per trobar el pressupost necessari per aconseguir que hi 
hagi aquests tipus d'espais als barris. 
 
 

28 Agraeix el bon funcionament dels 
serveis de neteja i a la Guàrdia 
Urbana a la Travessera de Gràcia 
amb el carrer Sant Antoni Maria 
Claret. 
Denuncia les molèsties que 
provoca sobre els botiguers de la 
zona l'acumulació de pares i 
alumnes a vorera a la sortida de 
l'escola (Col·legi Teresianes) 

RESPOSTA INICIAL: Informa que des de districte s'està treballant en aquesta problemàtica junt 
amb l'Escola. S'han fet millores per reduir l'impacte de la sortida i es continuarà treballant. 
 
Us informem que aquest tema ja havia estat tractat amb anterioritat als consells de barri. 
L'Escola Teresianes ha analitzat molt detalladament el tema de la sortida dels infants i d’un 
pla d'evacuació. Per la Travessera de Gràcia, davant de la caserna, hi surten els 150 infants de 
parvulari (nens i nenes de 3 a 6 anys). A la mateixa hora, però pel c. Nàpols, hi surten els 100 
infants de cicle inicial (són els més petits) i s'han de donar en mà a la família. Pel carrer 
Grassot surten els que fan ESO i Batxillerat, amb l'avinentesa que fan horaris diferents i 
diversos. Tot i que el c. Grassot s'omple de gent, en cap moment impedeixen el lliure pas i, 
com a molt, la calçada i les voreres tenen persones fins a les 17.15 h. Com a mesura de 
seguretat per a infants i adolescents, un cotxe de la Guàrdia Urbana cobreix la totalitat de la 
sortida. 

29.1 Demana que hi hagi Residències i 
Centres de Dia de gestió pública a 
tots els barris 

La competència de planificació i construcció de Centres de Dia és de la Generalitat de 
Catalunya. Traslladarem als representants municipals del Consorci de Serveis Socials la 
necessitat d'incrementar aquest tipus de servei. 
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29.2 Al carrer Riera Can Toda s'han 
fet reparacions del paviment, 
malmès per les arrels, però 
aquestes continuen malmetent la 
vorera amb perill d'ensopegades 

Hem detectat aquest problema, i com és un desperfecte que s'estén al llarg de tot el carrer 
farem una actuació integral en col·laboració amb Parcs i Jardins durant l’any 2017 

29.3 Vol saber com funcionen els 
concursos d'artistes, pel que fa a 
cartelleria i escultures. En 
concret vol informació sobre les 
escultures de Plaça Lesseps i el 
Monument dels Castellers de 
l'Ajuntament (si hi va haver 
concurs públic, quants artistes 
van concórrer i quant va costar) 

RESPOSTA INICIAL: El Regidor informa que el de Lesseps va ser un concurs públic i que 
l'Ajuntament té una Comissió d'Escultures que dictamina sobre la qualitat i idoneïtat de les 
propostes. Es faran consultes per saber quins són els mecanismes de regulació en aquest àmbit i 
s'informarà. 
 
Fetes les consultes sobre el procediment informem què, tal i com ja es va respondre el dia de 
l'Audiència Pública, l'Ajuntament de Barcelona disposa d'una Comissió d'Escultures que 
dictamina sobre la qualitat i idoneïtat de les propostes. 

29.4 Vol saber quin ús es donarà al 
solar de l'antiga Quirón, i quan es 
farà el projecte. 

RESPOSTA INICIAL: S'està treballant en el projecte i el programa funcional d'habitatges 
dotacionals i equipaments (Casal de Joves, Casal de Barri i Casal de Gent Gran). L'obra la 
impulsarà el Patronat d'Habitatges i es una actuació que es realitzarà durant el mandat. 
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30 
31 
32 

Denuncies de l'estat dels Jardins 
Caterina Albert. Els parterres 
existents acumulen tot tipus de 
brutícia i es punt de trobada 
habitual de cercadors de ferralla 
i indigents que deixen als 
parterres tot tipus 
d'escombraries i dormen al parc. 
- Proposa tancar els parterres 
per higiene i seguretat, ja que els 
jardins tenen zona de jocs 
infantils i els nens hi accedeixen 
jugant. 
- Proposa que s'estudiï la 
possibilitat de tancar la plaça a la 
nit, i així evitar sorolls i 
problemes d'higiene i seguretat. 
Vol conèixer quin es el criteri 
que es segueix a l'hora de tancar 
algunes places a la nit i no unes 
altres.4 

RESPOSTA INICIAL: Aquest govern no té cap projecte en marxa per als Jardins, tot i que el 
govern anterior va redactar uns estudis previs. Es començarà a treballar en la problemàtica 
denunciada. Emplaça per a una futura reunió. 
 
Des dels Serveis d'Inserció Social es va fer prospecció als Jardins Caterina Albert i es va 
detectar que hi havia persones que hi pernoctaven i acumulaven ferralla. Inicialment 
aquestes persones van rebutjar qualsevol pla de treball. La Guàrdia Urbana també va fer un 
seguiment i actualment ens han informat que aquest col·lectiu de persones ha marxat.  
Des de Serveis de Neteja han procedit a la retirada de matalassos i han fet neteja de la plaça. 
S'ha demanat al servei de neteja que intervingui en el clavegueram i està pendent 
d'intervenció.  
En relació als parterres, s'ha sol·licitat a Parcs i Jardins que estudiï la possibilitat de canviar la 
plantació per evitar que els gossos hi facin les seves necessitats. 
El criteri general respecte les places és mantenir-les obertes, en tant que com a espai públic 
són per a l’ús i gaudi del conjunt de la ciutadania. Tanmateix, es poden donar  casos puntuals,  
on  la configuració urbanística de l’espai es consideri  que pot generar conflictes, i en aquests  
casos es pot valorar la necessitat del seu tancament a les nits. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
4  Es van produir tres intervencions veïnals en relació a  l’estat dels Jardins de Caterina Albert, per aquest motiu  són objecte  de la mateixa resposta. Les 

intervencions es corresponen amb l’ordre 30-31 i 32. Respectivament.   
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Segueix el dia a dia del Districte a: 
ajuntament.barcelona.cat/gracia 

@bcn_gracia 


