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Resum de la Comissió de seguiment del Consell de Barri de la Dreta de l'Eixample 
Sessió ordinària (presencial i virtual) 
 
Lloc: Dir. Serv. A les Pers. i el Territori (c. València, 307, 3r. 1a.)  

També per enllaç web   http://salavirtual.barcelona.cat/Comissio-Seguiment-
Consell-de-Barri-Districte-Eixample-16052022-1830-C8D2 
  
 

Data: 16/05/2022 
Hora inici: 18.30 h 
Hora final: 20 h 
 
 
Assistents: 
 
Carme Méndez Bota Consellera Grup Municipal BeC. Presidenta de la Comissió de 

Seguiment 
Xavier Llobet Megias 
Marta Sendra Ibáñez 
 

Coreixample. Vicepresident associatiu del Consell de Barri 
Consellera Grup Municipal PSC 
 

Nuria Hernández Tècnica de barri – Dreta de l'Eixample. Secretària del Consell de 
Barri 

Jaume Artigues 
Mònica Julià 
Fidel González 
 
S'excusen: 
Tere Gómez 
Marta Abelló 

Associació de Veïns i Veïnes Dreta Eixample (AVDE)  
Ciutadana membre de la Comissió de Seguiment 
Tècnic de Democràcia Activa i Participació 
 
 
Coordinadora territorial i de convivència de l'Eixample 
Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan (AVVAAPSJ)  

 
 

     ORDRE DEL DIA 

1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri 
2. Valoració de les propostes d’ordre del dia 
3. Preparació de l’ordre del dia del Consell de Barri 
4. Torn obert de paraules 

 

1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de Barri 
 
Els temes plantejats als anteriors Consells de Barri s'han contestat als mateixos Consells o posteriorment a 
la persona interessada. Hi ha temes recurrents o de llarg recorregut llarg i es va informant de les novetats.  

http://salavirtual.barcelona.cat/Comissio-Seguiment-Consell-de-Barri-Districte-Eixample-16052022-1830-C8D2
http://salavirtual.barcelona.cat/Comissio-Seguiment-Consell-de-Barri-Districte-Eixample-16052022-1830-C8D2
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Discoteca de Rda. St. Pere/pl. Urquinaona. La Mònica Julià demana actualització sobre les queixes de 
veïnes. La consellera informa que les afectades van anar al darrer plenari, van preguntar per les 
actuacions i se les va informar. Contacte amb veïnes; li han passat vídeos del passat cap de setmana 
d'incivisme individuals, però no hi ha hagut baralles ni gran acumulació de gent. S'està treballant amb 
Guàrdia Urbana i llicències i se les trucarà per retorn (GUB vigilància, en especial al tancament, sancions al 
supermercat 24h i estudi tancament per reiteració; estudi  nou supermercat al davant). Tot segueix curs 
tècnic i seguiment polític. També en contacte amb l'AVDE.  
 
En Jaume Artigues denuncia la situació del bar Dow Jones del c. Bruc, 97. Veïnat truca la GUB pel soroll i 
brutícia al carrer que genera la clientela del bar a la nit. Trucades al 112 i han queixa. Al districte només 
consta una queixa del veí de sobre. El 25 de maig aniran a la GUB amb l'AVDE per posar una denúncia. 
Sembla que fins i tot el propietari del bar truca la GUB per demanar que facin fora la gent.  A les 3, quan 
tanca el bar, es queden fora i generen molèsties. És per la política econòmica que ho afavoreix, perquè en 
moments determinats, el preu baixa molt i la gent surt molt beguda, cridant, i hi deixen vòmits, orins... 
Això és continuat en el temps i el veïnat demana mesures. Aquesta política de preus no es pot regular i, al 
carrer, el propietari no en té la competència del que passa, però s'ha de responsabilitzar perquè és la seva 
clientela. En Xavier Llobet, com a comerciant, també ho veu així. Podria col·laborar amb el districte, com 
fan a altres llocs d'oci nocturn de la ciutat, on l'Associació de locals d'oci nocturn (Razzmatazz i Ovella 
Negra entre altres locals massius) contracta agents cívics que vetllen per un ús cívic de l'espai públic i 
dispersen el públic. Es convida a presentar queixes i fotografies i es parlarà amb la tècnica de prevenció 
per intervenir amb el propietari. Es planteja que potser no s'hauria de deixar tancar a les 3 a bars a zones 
residencials i revisar la normativa de ciutat. 
 
Es conclou que hi ha més locals al barri amb situació similar i, com que hi ha limitació de dotació de 
Guàrdia Urbana i Mossos, es planteja estudiar els "punts calents" al barri, en base a denúncies, per 
planificar actuacions concretes més intensives on es detectin més problemes. 
 
Adaptació estació de metro de Verdaguer. La Mònica Julià demana què es pot fer, més enllà de dir de qui 
és la competència. Es va dir que amb les obres de l'intercanviador del tramvia, s'aprofitarà per adaptar-la. 
La consellera ho pregunta quan hi ha ocasió, però suggereix fer arribar carta al districte, a qui en tingui 
competència de la Generalitat , i el districte insistirà. La Marta Sendra també suggereix enviar-ho a tots els 
grups polítics, i als que governen a la Generalitat (ERC o JxCat), perquè instin a planificar-ho i concretar-
ho. S'informarà a l'AVDE a qui poden enviar-ho. 
 
Manteniment del verd. La Mònica Julià diu que està observant una millora. Vol compartir un tema que li 
preocupa. La gent es queixa que els excrements que es troben als parcs no són únicament de gossos sinó 
també de persones en situació de sensellarisme, tema molt preocupant a la ciutat, que viuen al carrer i no 
tenen on fer les seves necessitats. Pregunta si es podria fer alguna cosa a la via pública per donar opcions 
a aquestes persones, dins de les actuacions que es fan. No han arribat queixes d'aquest tipus al districte. 
Si s'han detectat actes incívics de persones d'altres perfils. Una solució podria ser posar cabines d'WC, 
però es podria general altres problemes com ús per consum de drogues o actes incívics. És difícil...   
 
Sensellarime. Es torna a dir que si es detecta alguna persona vivint al carrer, es comuniqui a l'Ajuntament 
(consellera o tècnica de barri per passar-ho a la tècnica de prevenció), perquè els equips de detecció i 
atenció les visitin i ofereixin serveis. Estan gairebé tots detectats, controlats, atesos i amb els mínims 
(tarja sanitària i empadronament sense sostre).  L'Ajuntament de Barcelona fa polítiques d'inclusió per a 
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aquests col·lectius, venen a la ciutat de molts indrets i tot i l'obertura de molts centres d'acollida, no es 
dona l'abast amb els diferents serveis.  
 
La tècnica de prevenció va dir que el més efectiu era comunicar els casos a través de l'APP, però en Xavier 
Llobet diu que no ho ha trobat. Mirem i no es veu la ruta. Seria incidència a la via pública però no queda 
recollit aquest cas. De moment, comunicar-ho a la tècnica de barri i la tècnica de prevenció, l'Anna Guitart 
(aguitartg, amb la ubicació d'on es troba i tornarem a preguntar si es pot activar per altra via. 
Preguntarem el protocol d'actuació per part del veïnat.  
 
Debat d'Equipaments. L'AVDE pregunta com queden les conclusions del Debat d'Equipaments del passat 
10 de maig. S'informa que es farà l'acta i el document que es va presentar i la passarem a tota la Comissió 
de Seguiment. L'AVDE no ha de fer res. 
 
2. Valoració de les propostes d’ordre del dia 
 
Ha arribat una proposta a través del Dedicim.Barcelona:  
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barridretaeixample/f/2899/proposals/31365?order
=most_endorsed&per_page=100 
El Sr. Daniel Calisto demana que es posin més taules de tenis taula al Passeig de Sant Joan. 
Aquest tema és polèmic, perquè hi havia veïnat que demanava que les retiressin perquè s'hi 
jugava a altes hores de la nit i el soroll no deixava descansar. En X. Llobet opina que podria ser 
una solució si es posa una limitació horària d'ús i es sanciona qui no ho compleixi. La Mònica Julià 
diu que a la Pl. Tetuán podria estar bé i no generaria molèstia. 
S'acorda que se li contestarà al veí a través del Decidim.Barcelona que aquest tema no és per a 
punt de l'ordre del dia però que el pot formula en el torn obert de preguntes del Consell de Barri 
o a l'Audiència Pública. 
 
 
3. Preparació de l’ordre del dia del Consell de Barri del 24 de març 
 
Des de Govern no hi ha cap tema a proposta, fora de les informacions habituals del regidor de les 
novetats del barri.  
 
Es recorda els temes que s'havien acordat per tractar com a debats als propers consells i el proper seria el 
de habitatge al barri. Es podria fer un debat de 45'-60'. Com es podria plantejar? 
 
L'AVDE vol que tingui transcendència política, malgrat sigui un tema complex i que depassi la competència 
del districte, que l'acta del Consell de Barri s'elevi institucionalment. Li preocupa com afecta la 
problemàtica de l'habitatge al barri, del desplaçament de veïnat fora, fet que també afecta al comerç i a la 
cohesió del barri: 
- La gent del barri marxa en silenci, no s'esperen a un desnonament. 
- Per què l'Oficina d'Habitatge està col·lapsada? Quina conflictivitat atenen?  
- S'estan perdent habitatges i població? Es divideixen els pisos però qui els compra?  
- Per què s'estan comprant finques senceres per transformar en pisos de luxe 
-Quines actuacions d'habitatge social s'estan fent, on i com accedir-hi 
- Quines polítiques preventives es fan 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barridretaeixample/f/2899/proposals/31365?order=most_endorsed&per_page=100
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barridretaeixample/f/2899/proposals/31365?order=most_endorsed&per_page=100
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- On es pot assessorar el veïnat per defensar-se dels desnonaments 
- També demanen de nou que es torni a convocar la Taula d'Habitatge que va convocar la Lucia Martín al 
2019 i que es tornin a publicar dades, que  les darreres són el balanç del 2018.  
 
Des del districte es convidarà que vingui una persona una persona de l'Institut de l'Habitatge, per donar 
informació de la política d'habitatge de la ciutat i si n'hi ha alguna específica al barri. També algú de 
l'Oficina d'Habitatge que expliqui les actuacions que fan, quantes persones atenen, els problemes més 
importants que tenen. 
 
Després, el districte enviarà les conclusions a les instàncies que pertoqui de l'Ajuntament i altres 
institucions, perquè no es gestiona el tema des d'aquí. 
 
Els temes proposats i acceptats per la comissió de seguiment són:  
 

1. Informacions del barri 
2. Reflexions sobre l'habitatge al barri 
3. Torn obert de paraules 

 
  
4. Torn obert de paraules  
 
En Xavier Llobet pregunta si es podria fer alguna activitat als Jardins de la Torre de les Aigües, per 
exemple unes havaneres. S'informa que es poden fer actes sempre que es respectin els límits de soroll 
permesos, i que no sigui molt seguit al mateix indret. 
 
 
 
Barcelona, 7 de juny de 2022 
 
 
 
Nuria Hernández Casado 
Secretària del Consell de Barri Dreta de l'Eixample 
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