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A continuació es 
recullen les propostes i 
demandes de la 
ciutadania realitzades 
en el marc de 
l'Audiència Pública 
del Districte de Gràcia 
celebrada el passat 
dimecres 23 de 
novembre a les 18.30 
h a la sala d'actes del 
Districte de Gràcia. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
• 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. 
 



INTERVENCIÓ 1 

Se sol·licita al govern com es planteja resoldre el 
problema de l'increment de gent que ha aparegut a 
la plaça de la Vila i que es concentra en hores 
nocturnes i no deixa descansar al veïnat, s'ha 
denunciat repetidament els fets sense obtenir cap 
millora. Sol·licita que es facin actuacions, com en 
les altres places, per solucionar aquest problema.  
 
Resposta inicial 
És un tema identificat i del que s'està fent seguiment. 
La convivència en horari nocturn a la Vila de Gràcia és una de 
les principals preocupacions que tenim com a govern. Aquesta 
problemàtica es concentra de manera especial a les places, 
fins ara principalment a Sol, Virreina i Diamant, però també a la 
resta de places com la pl. la Vila de Gràcia on, efectivament, 
s'ha notat un increment dels índexs de soroll. S'ha comprovat 
que quan s’efectuen els desallotjaments preventius/informatius 
a les 23  h de la plaça del Sol, moltes persones  es desplacen a 
la pl. Vila de Gràcia. De cara l’any vinent s'afegirà la   Pl. de la 
Vila  de Gràcia a les accions de la mesura “d’Espai Públic i 
Convivència”. Preveiem que cap el mes de març es convoqui el 
veïnat a una reunió informativa per explicar-los  les actuacions 
que es promouran des del districte.  

 
Els Agents cívics van  actuar durant  l’agost i el setembre en 
relació a la ordenança de convivència per tot el districte i, 
puntualment, van actuar a les places en  temes de convivència. 
També s'ha disposat de mediadors en les places per gestionar 

possibles conflictes,  brigades d' inspecció i visualitzadors en 
tots els locals de restauració per a qüestions de disciplina 
administrativa relatives al compliment d’horari i ocupació de 
terrasses etc. 
 

INTERVENCIÓ 2 

2.1- Reitera els problemes de soroll que afecten la  
comunitat de veïns  causats per un pis 
d’estudiants Erasmus. Sol·licita que es revisi el 
procediment i demana si és obligatori que les 
mesures de so s’hagin de fer des del seu pis. 
2.2- Planteja reflexió personal de mobilitat en 
relació a la correcció del ciclista: la millora de la 
convivència passa per fer una reflexió conjunta, 
entre què volem: anar de pressa o anar lents? 
Considera què, a vegades, les mesures de govern 
enteses com a una millora, poden ser vistes com 
una imposició. 
2.3-En quin punt esta la revisió de l'enllumenat i de 
l’arbrat del carrer Ramón i Cajal, 103.   
2.4-Quin criteri es segueix per donar o denegar la 
targeta de pas pels carrers on hi ha pilones. 
2.5-Quan s’aixequi la moratòria com s'identificaran 
els ciclistes particulars?   
Resposta final 
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2.1 Les mesures sonomètriques cal fer-les des de casa de la 
veïna perquè a nivell jurídic són les que tenen valor probatori. 
2.2 Quan tots els carrils bici de la ciutat estiguin acabats 
s’aixecarà la moratòria vigent què, actualment, permet la 
circulació de les bicicletes en algunes voreres, i es podran 
eliminar totes les bicicletes de les voreres. S’intentarà eliminar 
la majoria dels carrils a doble sentit i també la majoria dels que 
estan al mig de la calçada. És mes segur que siguin a sentit 
únic i a un costat de la calçada. 
2.3 S'ha revisat i no consta cap demanda al Districte respecte 
la il·luminació del c. Ramon i Cajal, 103. Si la petició va entrar 
pels canals oficials, segurament va acabar als tècnics 
responsables, i caldrà que esperi la resposta d’aquests 
operadors i que solucionin la incidència. 
2.4 L' àmbit del destinatari de les targetes de les pilones està 
perfectament definit, les poden demanar els veïns que viuen en 
els àmbits restringits per les mateixes. La manera per obtenir-la 
es demanar cita prèvia al districte i presentar la documentació 
necessària. 
2.5 Avui en dia tothom es pot identificar amb el DNI, no s'està 
parlant de matrícules i radars per a bicicletes. En primer lloc, es 
considera necessari  establir un diàleg amb els ciclistes, i la 
millor manera es poder-los aturar i parlar amb ells i, si cal, els 
identifiques amb el DNI. 
 

 

INTERVENCIÓ 3 

Un veí del Passatge Cardedeu 23-25, exposa la 
situació complexa d'aquest passatge. Hi manca 
manteniment a la calçada, no hi ha voreres, no hi 
ha cap limitació d’aparcaments amb cotxes que es 
queden aparcats durant setmanes, tenen la 
sensació d'abandonament. Els agradaria saber els 
plans del districte per millorar la situació del 
passatge, i que es valori la situació 
 
Resposta final 
Amb motiu d’una demanda d' un permís de gual al passatge 
Cardedeu s’ha identificat que el passatge és de propietat 
privada, i no tothom té gual ja que no es poden demanar si la 
propietat és privada.  
S'ha convocat els veïns a una reunió per comentar aquests  
temes. Actualment no està previst una nova urbanització del 
passatge, però si que es podrien plantejar actuacions puntuals 
de manteniment. 
 

INTERVENCIÓ 4 

4.1- Utilització de l’espai públic per part de 
activitats particulars: El gremi de restauració ha 
recollit signatures per demanar que es retiri la 
normativa en vigor que regula les terrasses en les 
voreres, normativa que actualment moltes 
activitats no respecten. L’associació de veïns, 
junts amb altres associacions de la ciutat, han 
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decidit promoure  una recollida de signatures a 
favor d’aquesta normativa. Sol·liciten que  
l'ajuntament es posicioni en contra del gremi de 
restauració  i a favor dels veïns. 
  
4.2-Passeig Sant Joan: sovint es fa un ús incívic i 
els ciclistes circulen amb la bicicleta pel centre del 
passeig i no pels carrils bicis sense respectar les 
normes. Demana que es posi més senyalització i 
es faci més control policial i es multin aquestes 
persones. 
 

4.3-Emplaça a l'oposició, sobretot, convergència  i 
PP, que sigui conseqüents amb les promeses i les 
decisions que prenen. 
 
Resposta inicial 
 
4.1 Abans de tot es dóna la benvinguda a qualsevol iniciativa 
ciutadana. Ara caldrà fer un  debat per veure quina solució serà 
la millor per la ciutadania. 

 
4.2 Actualment el passeig de Sant Joan  es troba en un procés 
de canvis, ja que ben aviat acollirà  el mercat provisional de 
l'Abaceria.  Revisarem que hi sigui la senyalització correcta, i 
segurament les obres del mercat ens ajudaran a sensibilitzar la 

ciutadania respecte aquest tema. De fet un dels principals 
motius pels quals  s’ha baixat el carril bici a la calçada és per 
què no hi haurà suficient espai al tram central o passeig. 
 
INTERVENCIÓ 5 

 

5.1- Es pregunta sobre els tràmits per censar els 
animals de companyia, demana que s’haurien 
d’actualitzar i que els treballadors del districte 
haurien de donar la informació actualitzada i 
complerta. També demana que s’hauria de millorar 
el servei d’atenció directe, per totes les persones 
que no tenen ordinador o que tenen dificultat en 
fer-lo servir, com la gent gran. Explica que hi ha  
hagut una campanya, per part de la Guàrdia 
Urbana, al park  Güell on se li ha comunicat que 
tenia quinze dies per censar els seus gossos, i que 
en cas contrari rebria una multa de 300€. El 
problema es que li està costant aconseguir una 
cita prèvia al districte per fer aquests tràmits pel 
que considera un mal servei d’atenció directe. 
 
5.2-Com a veí del Coll que fa servir la bicicleta,   
demana si  el projecte de la nova xarxa de carrils 
bici de la ciutat està previst un carril que arribi al 
Coll. 
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Resposta inicial 
5.1 En aquests moment no sabem com funcionen els tràmits 
d'aquest cens, però podem explicar què, justament, per atendre 
aquestes personés que no tenen accés a internet o que tenen 
una urgència sempre hi ha una oficina d'atenció ciutadana que 
atén els veïns presencialment sense cita prèvia, i que es troba 
a la plaça Sant Miquel al centre de la ciutat. Només hi ha 
aquesta  oficina que treballa sense cita prèvia, per una qüestió 
de millora del servei d'atenció, amb la cita prèvia s'aconsegueix 
millorar  la gestió de les cues. 
 
5.2 El desplegament de la nova xarxa els carrils bici arribaran 
fins al barri del Coll. A més, l’Ajuntament ha firmat un nou 
contracte amb el Bicing que preveu un increment important de 
bicicletes elèctriques i una adaptació de tots els pàrquings per 
donar la possibilitat d’aparcar al mateix lloc una bici elèctrica i 
una mecànica. 

 
Resposta final  
5.1 Els tràmits necessaris  per censar els animals de companya 
actualment es poden fer de 3 maneres:  
1- Mitjançant cita prèvia a l' Oficina Atenció Ciutadana del 
districte 
2- Sense cita prèvia a l' oficina de la Pl. de Sant Miquel 
3- Per internet, omplin el formulari en la web 
 
INTERVENCIÓ 6 

 
Com a propietari d’un comerç en el carrer Larrard, 
li preocupa el futur del comerç d'aquest carrer  
preocupació que comparteixen els que tenen 
negocis a la zona. Li agradaria saber com es 
gestionarà la disminució del nombre de turistes al 
Park Güell i com es vehicularan els accessos al 
parc en el futur. També vol saber que passarà amb 
les parades del bus turístic 
 
Resposta inicial 
Barcelona segueix sent un pol d’atracció turística, el turisme 
difícilment disminuirà en el futur. El que es vol aconseguir amb 
aquestes actuacions és una major presència dels usos veïnals i 
socials en la ciutat. Es vol treballar amb una comunicació 
proactiva amb els turistes per què hi hagi una reducció  del 
tipus de turisme que crea un conflicte directe amb els veïns. 
Les dues entrades principals seguiran sent les mateixes d’ara: 
Portell i la de la carretera del Carmel. 
 

INTERVENCIÓ 7 

 
La meva pregunta és si està previst el control de la 
reforma de la casa del carrer Josep Torres núm. 
20, coneguda com la casa dels Dimonis, casa 
protegida per Patrimoni: 
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Protecció: Plans d'ordenació 
Disposició: Aprovació definitiva comissió 
urbanisme 
Data Disposició: 26/05/2000 
Publicació: BOP 
Data publicació: 14/06/2000 
Sabem la història d'aquesta casa i que amb el 
temps  han desaparegut caps de dimonis que 
estaven a la façana, a l'alçada del terrat. També 
quan es volia tirar a terra i es van tapar uns murals 
amb pintura que estan al primer pis i que la barana 
és de pedra. 
La pregunta és la següent: es podran recuperar les 
pintures que estaven a la vista al primer pis i eren  
3 o 4 murals que estan pintats i si respectaran el 
que queda de patrimoni. L'ajuntament està fent el 
seguiment?. 
S'adjunta un full de word, que conté diferents  
adreces de la casa i també de Patrimoni i unes 
fotografies indicant que hi havia i que queda. 
 
Resposta Inicial 
 

Sí que hi ha un informe de patrimoni que va incorporar  un 
seguit de condicions a la llicència d'obres que es citen: 

• S'hauran de realitzar cales als paraments de la planta 
primera per determinar l'existència de possibles pintures.  

• Les lames de fusta que es col·locaran en planta baixa 
hauran d'estar ubicades al fons del buit arquitectònic, el 
més a prop possible de les fusteries. 

• Caldrà recuperar les persianes de llibret a les obertures 
de la façana principal, exceptuant a la planta baixa.  

• No s'utilitzaran pintures a base de resines, plàstiques ni 
acríliques. Les pintures a emprar han de ser a la calç o 
minerals a base de silicats de potassi, que compleixin la 
norma DIN 18363, aplicades amb tècniques de veladura.  

• Les reparacions dels revestiments s'han de fer 
exclusivament amb morters tradicionals de calç aèria.  

• No s'admeten repicats generalitzats. S'han d'intentar 
consolidar els paraments existents.  

• La neteja dels elements es realitzarà mitjançant aigua 
freda nebulitzada i detergents neutres tensioactius.  

• Els cosits mitjançant grapes o malles han de ser els 
mínims necessaris i s'han de justificar (si les esquerdes 
no són actives no s'han d'utilitzar grapes i només 
s'hauran de segellar les mateixes). 

 
Pel que fa el tema dels grafits dels dimonis,  s'ha pogut 
comprovar la llicència original on no apareixen, i el  més 
probable és que s’hagin executat en fase d’obra. 

 
Resposta final 
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L’Ajuntament de Barcelona vetllarà per garantir que l’empresa 
responsable de les obres treballi per recuperar els esgrafiats de 
la façana, i confirmem que se segueix amb molta atenció els 
estudis i les feines que estan realitzant per recuperar-los. En 
aquest sentit, el criteri manifestat pels responsables de 
Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona en les visites d’obra 
que s’han fet és que es reprodueixi només allò que es pot 
veure o saber del cert.  
 
INTERVENCIÓ 8 

 
8.1-Mobilitat: demana una parada de bus al carrer 
Indústria amb el Passeig de Sant Joan 
A la travessera de Gràcia amb el carrer de Vic hi 
ha un aparcament de bicicletes on sempre hi 
aparquen moltes motos que envaeixen el pas de 
vianants, demana  més control.  
8.2- A la font de la plaça de la Llibertat hi havia 
dues aixetes que no estan, només queden els 
desguassos. Demana que es tornin a posar les 
aixetes.  
8.3-Les terrasses de la travessera 107 i 114, 
ocupen casi bé tota la vorera, gairebé no es pot 
passar. I a més posen uns rètols per fer publicitat 
que dificulta més el pas. 
 

A la plaça Gala Placídia núm. 30 tampoc es pot 
passar per l'ocupació  de les terrasses dels bars. 
8.4-Al carrer Gran de Gràcia s'han posat uns 
bancs que donen a la paret, es demana que es 
doni la volta. 
8.5- A la placeta de S. Miquel, a l’Institut de Gràcia, 
han posat un tendal dalt del terrat.   
8.6 - El carrer Lluís Antúnez i el carrer Vic al 
vespre es fa servir com a urinari per gossos, 
caldria posar un control. 
 
Resposta final 
8.1 No és possible posar una parada d'autobús  per a cada 
petició. Però amb els diferents ajustaments que s’estan fent des 
de l'Autoritat Metropolitana del Transport de Barcelona (AMT) 
sobre les parades de bus és probable que n’hi hagi  una amb el 
carrer Indústria amb el Passeig de Sant Joan. No sabem del 
cert si  serà exactament allí, però si que hi haurà una reubicació 
de les parades.  
S'incorporarà la demanda a l'estudi del Pla de motos i es farà 
mes control. 
 
8.2 Es comprovarà l'estat original de la plaça i el per què s'ha 
tret les aixetes.  
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8.3 S'ha fet una inspecció a les terrasses de la Travessera 107-
114 i de plaça Gala Placídia i s'ha comprovat que no 
incompleixen la normativa.  
8.4 Els bancs a Gran de Gràcia s'han instal·lat correctament, 
no està previst moure'ls. 
8.5 El tendall  del terrat de l'Institut de Gràcia, situat a la placeta 
de Sant Miquel s'ha posat per protegir els alumnes del  sol 
durant l'ús que en fan a les hores de pati.  
8.6 L'Ajuntament   programa periòdicament campanyes 
informatives de sensibilització en tot el territori, darrerament 
s'han distribuït 20.000 ampolles a tota la ciutat per què els 
propietaris dels gossos ruixin els orins de les seves mascotes. 
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Segueix el dia a dia del Districte a: 

ajuntament.barcelona.cat/gracia 
 
 

I, també, a les nostres xarxes socials: 

#GràciaParticipa 

@districtegracia           @bcn_gracia           @bcn_gracia   


