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AUDIÈNCIA PÚBLICA de 4 de juny de 2018 

Respostes a les peticions dels veïns i veïnes 

 

 

Demana que circulin autobusos cap al 

centre de la ciutat per rbla. Guipúscoa i 

Aragó, des de Bac de Roda al c. Rogent, 

per facilitar la mobilitat de la gent gran. 
 

Aquesta ruta ja està desenvolupada per 

les línies H10 i 33 que passen pel c. 

Mallorca. Ara per ara no és possible 

establir línies d'autobús pel c. Aragó, 

atesa la situació actual de circulació a la 

ciutat, tot i que podria ser factible que 

més endavant es pogués dur a terme 

una proposta d'aquesta mena. 
 

Petició de: Carmen Manzanares 

Resposta: IRIS 9193 SWL-03 

 
 

 

Queixa per l'excés de coloms als jardins 

del Clot de la Mel. 
 

L'Ajuntament de Barcelona està duent a 

terme una campanya de control dels 

coloms a diferents ubicacions de la 

ciutat, una de les quals és justament 

aquest jardí. 
 

Petició de: Carmen Manzanares 

Resposta: IRIS 9229 SWL-02 

 
 

 

Informa que des d'una obra que hi ha al 

c. Rogent, 38 estan fent abocaments a 

l'interior d'illa. 
 

Es tracta d'un pati interior d'una 

propietat privada en el qual el propietari 

té dret a fer-hi un abassegament 

provisional de materials i runes. Pot 

obtenir més informació sobre els 

permisos d'obres al Departament de 

Llicències i Inspecció del Districte, que 

disposa d'un servei d'atenció al públic de 

dilluns a divendres de 12 a 14 h. Hi pot 

demanar cita prèvia a través del 010. 
 

Petició de: Teresa Moreno 

Resposta: IRIS 8959 SWL-02 

 
 

 

 

Demana l'arranjament del parc de Can 

Miralletes i la construcció d'habitatges a 

l'àrea del c. Trinxant i l'av. Meridiana i a 

l'entorn de pl. de les Glòries. 
 

Durant aquest mandat es farà el 

projecte de Can Miralletes, que es 

licitarà al proper mandat. Durant les 

properes setmanes es faran actuacions 

de manteniment a fonts, parterres i 

escocells sense arbres. 

Respecte a l’habitatge, pel que fa al 

reallotjament a Trinxant / Meridiana, 

l'Institut Mpal. d'Habitatge ha inclòs el 

projecte en el seu calendari 

d'actuacions. 

En el cas de l'entorn de Glòries, aviat 

s'instal·laran els mòduls APROP. 
 

Petició de: Assoc. Veïns Clot - Camp de l'Arpa 

Resposta: IRIS 9274 SWL 
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Queixa sobre el preu excessiu dels 

lloguers i de les carències de les 

residències per a la gent gran. 
 

Actualment totes les promocions 

públiques d'habitatges reserven un 30% 

dels pisos nous per a joves i per a gent 

gran. 
 

Petició de: Miguel Cervantes 

Resposta: IRIS 9094 SWL 

 
 

 

Queixa per l’incivisme de les bicicletes al 

c. dels Escultors Claperós. 
 

La Guàrdia Urbana informa que els 

senyals pintats al paviment són 

informatius, i, per tant, una 

recomanació per tal que els conductors 

de les bicicletes sàpiguen que poden 

circular per la calçada atès que no hi ha 

un carril bici integrat. L'existència 

d'aquest senyal no implica prohibir la 

circulació de bicicletes pel parc 

(permesa per l’ordenança sempre i quan 

s'adeqüi a la velocitat dels vianants). Per 

aquests motius no es pot fer cap acció 

punitiva pel sol fet de circular en 

bicicleta pel parc, ni obligar les bicicletes 

a circular per la calçada del c. dels 

Escultors Claperós. 
 

Petició de: Julian Bravo i Eduard Rodríguez 

Resposta: IRIS 9031 SWL i 8761 SWL 

 
 

 

Demana subvencions per a les obres 

dels edificis en mal estat de conservació 

del barri de la Pau. 
 

Al barri de la Pau ja s'han signat tres 

acords de suport a la diagnosi i la gestió 

de la rehabilitació dins del programa del 

Pla de Barris. Posteriorment entraran en 

el programa general de subvencions a la 

rehabilitació d'edificis. 
 

Petició de: Assoc. Veïns La Pau 

Resposta: IRIS 8923 SWL 

 
 

 

Demana que es posin els jocs infantils 

de la pl, Puigcerdà, segons el projecte 

que ja s'ha fet. 
 

El Districte va explicar aquest projecte a 

les comunitats de propietaris per 

demanar autorització per executar les 

obres de remodelació de l'àrea de jocs, 

atès que la plaça constitueix una 

propietat privada amb servitud de pas. 

Les comunitats van denegar 

l'autorització preceptiva per poder 

desenvolupar el projecte. 
 

Petició de: Assoc. Veïns Paraguai - Perú 

Resposta: IRIS 8887 SWL 

 
 

 

L'increment de requisits demanats per 

fer la Festa Major de Paraguai - Perú 

crea problemes a l'entitat. 
 

S'han reforçat els equips tècnics 

municipals i les subvencions. Caldria 

concreció sobre els inconvenients que 

s'hagin pogut trobar per poder trobar 

solucions sobre cadascun dels 

particulars que ho puguin fer necessari. 
 

Petició de: Assoc. Veïns Paraguai - Perú 

Resposta: IRIS 8806 SWL 

 

 

Barcelona, 17 de setembre de 2018 

 


