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LA VILA DE GRÀCIA 
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A continuació es recullen les 
propostes i demandes de la 
ciutadania realitzades en el marc 
del Consell de Barri de la Vila 
de Gràcia celebrat el passat 
dilluns 16 de novembre de 
2015 a les 19 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. S’indica en cursiva, si 
s’escau, la resposta inicial realitzada en el decurs del propi Consell de 
Barri. 

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

del Consell. El document recull només les intervencions susceptibles 
de tenir resposta, gestió  o actuació,   per a més informació us 
recordem que el Consell de Barri va ser emès en streaming i que està 
disponible en aquest mateix apartat del nostre web. 
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1 
 
 
 
 

Es denuncia la brutícia que tenen els bujols 
del restaurant Botafumeiro així com el que 
ocasionen al terra. 

RESPOSTA INICIAL. Aquest és un tema que ja va sorgir a un altre consell de barri. Es 
tornarà a parlar amb l’establiment i amb els serveis de neteja per solucionar-ho. 
 
La Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic del Districte ha indicat als serveis 
de neteja que prestin especial atenció en aquest indret. Així mateix, aquesta Direcció, 
acompanyada del tècnic de barri, realitzarà una visita a l’establiment la primera 
setmana de febrer per tal de recordar les obligacions que tenen en relació als 
abocaments de residus. 
 

2 Es fa palesa la queixa per la manca de 
solucions al districte respecte a la 
contaminació per monòxid de carboni. 
 

RESPOSTA INICIAL. Es demana documentació al respecte per passar-la a Salut. 
Us informem que es dóna resposta a la seva petició al Consell de Barri de La Salut. 

3.1 Es demana una parada de bus al c. Pi 
Margall a l’alçada del Mercat de l’Estrella. 

Tot i que aquesta qüestió pertany al barri del Camp d’en Grassot us informem que 
s’estan fent les gestions per a la instal·lació de la plataforma del bus. 
 

3.2 Es posa de manifest el mal estat del 
paviment del c. Providència entre la pl. 
Rovira i el c. Verdi. 

RESPOSTA INICIAL. El mal estat del paviment és causat pel clavegueram. Tenim ja un 
projecte executiu de millora de la calçada i del clavegueram per a l’any 2016. 
 
Us informem que és prioritat d’aquest mandat la realització d’aquesta actuació. Per 
aquest motiu s’ha inclòs en el document base inicial que es presenta com a proposta 
de PAD 2016-2019. A partir d’aquest document s’hi afegiran o modificaran les 
aportacions que faci la ciutadania dins del procés de participació de PAM-PAD. 

4.1 Es reclama conèixer que es farà amb el 
Jardí del Silenci i es comenta que quasi 

RESPOSTA INICIAL. En breu es signarà un conveni per tal de definir el futur ús de 
l’espai. 



 4 

sempre està tancat. 
4.2 Es sol·licita informació sobre l’afectació del 

planejament de la pl. Joanic. 
RESPOSTA INICIAL. Continua tal i com es va definir al Pla Especial de Millora i 
Protecció de la Vila de Gràcia (a partir d’ara PEMPRI)  que es va fer a mitjans dels 
anys 80. Si es vol modificar cal treballar-ho en el marc del proper PAD.  
 

5.1 Es pregunta quina és la qualificació 
urbanística del Jardí del Silenci. 

RESPOSTA INICIAL. S’està treballant conjuntament amb BIMSA (Barcelona 
D’Infraestrutures Municipals S.A) per tal de regularitzar les dues finques que cal 
ordenar. 
 
Us informem que la regulació del planejament urbanístic l’esmentada finca depèn 
d’una Modificació del Pla General Municipal (MPGM). Ja s’està treballant amb l’Àrea 
d’Urbanisme però es tracta d’un tràmit per resoldre a mig termini. 
 

5.2 Es fa constar la necessitat de qualificar els 
dos arbres centenaris que hi ha al Jardí del 
Silenci. 

RESPOSTA INICIAL. Es treballarà amb Parcs i Jardins a fi de fer una valoració dels dos 
arbres. 
 
Us informem que Parc i Jardins ha valorat negativament la possibilitat de catalogar, 
com a arbres d’interès local, aquestes dues glicines centenàries. El motiu és que bona 
part del tronc està sec, mort i amb  i que, en pocs anys, la part del tronc sec 
possiblement desapareixerà. 
 

6 S’insisteix en conèixer l’afectació de la pl. 
Joanic. 

RESPOSTA INICIAL. Continua tal i com es va definir al PEMPRI que es va fer a mitjans 
dels anys 80. Si es vol modificar cal treballar-ho en el marc del proper PAD.  
 

7 Com a representant de la plataforma 
Príncep d’Astúries es reivindica la millora 

Us informem que, conjuntament amb Mobilitat i el Districte de Sarrià–Sant Gervasi, 
s’han iniciat els estudis tècnics i la diagnosi per elaborar una proposta per a aquesta 
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d’aquesta via. actuació. 
 

8.1 Com a representant de l’associació veïnal 
de Gràcia comenta que cal repensar els 
espais de participació del districte.  
 

RESPOSTA INICIAL. És cert que al districte hi ha força espais de participació i cal 
garantir que aquests siguin adequats i adients. 
 

8.2 Es fa palès el malestar provocat pel canvi 
de Regidor ja que el pla d’usos s’ha hagut 
d’explicar a tres regidors. 
 

RESPOSTA INICIAL. El canvi de Regidor no ha paralitzat res al districte. 

8.3 Es pregunta per l’afectació de la Rambla. 
del Prat al PEMPRI.  

RESPOSTA INICIAL. Es recorda que el PEMPRI es un planejament vigent. 
 
Us informem que la qualificació 17/5 del perllongament de la Rambla. del Prat fins al 
c. Torrent de l’Olla, es troba aturada seguint la instrucció aprovada en un plenari 
municipal del mandat anterior.  
Aquest projecte és una Modificació del Pla General Municipal (MPGM) que ja s’ha 
començat a treballar amb l’Àrea d’Urbanisme per tal de modificar el document –si 
s’escau- o seguir endavant amb el tràmit. 
 

9 Es vol conèixer el futur de la línia de bus 22 
que uneix barris i ciutats. 

RESPOSTA INICIAL. Mobilitat està treballant la quarta fase d’implantació de la xarxa 
ortogonal, amb l’objectiu de guanyar eficàcia, connectivitat i freqüència. 
 
Us informem que el passat 17 de desembre es va convocar una segona sessió de 
retorn de les propostes realitzades pel veïnat en relació a la quarta fase de la nova 
xarxa de bus. Els Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament van recollir de nou la proposta 
del veïnat de mantenir l'actual ruta del 22. Des del Districte s'ha instat als Serveis de 
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Mobilitat a revalorar la proposta. 
 

10 Es reclama una parada de bus al c. 
Indústria amb el passeig de Sant Joan per a 
les persones que van a l’ambulatori. 

RESPOSTA INICIAL. S’apunta que es tracta de l’accessibilitat a un servei públic i que cal 
treballar-ho conjuntament amb Mobilitat. 
 
Us informem que, en l’elaboració del camí escolar de l’Escola Vedruna de l'Eixample, 
es va demanar el trasllat de la parada de bus situada just al davant de la porta de 
l’escola (per instal·lar-hi tanques i garantir la seguretat dels infants). Aquest fet va 
generar un moviment de parades de bus en diferents llocs del barri i, entre d'altres, 
es va traslladar la parada de bus situada al davant de l’Hospital de la Creu Roja (al c. 
Indústria, prop del c. Dos de Maig) uns metres més a baix. La distància entre 
l'anterior parada i la que hi ha actualment no és excessiva. Tenint en compte tot això, 
es considera que no és viable el trasllat de la parada de bus. 
 

11 Com a veïna de la pl. del Diamant exposa 
les següents queixes: el soroll nocturn 
provocat pels vehicles de neteja del carrer 
Or, el trànsit intens d’aquest mateix carrer, 
la manca d’arbrat i la disconformitat amb 
la reforma recent realitzada, els locals de 
menjar preparat, el soroll provocat –entre 
d’altres- per la Festa Major, el botellot i els 
partits de futbol incontrolats i, finalment,  
la contaminació atmosfèrica. 
 

RESPOSTA INICIAL. Des del Districte es treballa per millorar l’estat de les places i la 
convivència en un difícil equilibri entre usos i actors implicats. Es recorda que cal fer 
servir els serveis de recollida de la brossa en horari nocturn i que cal tractar el tema 
dels locals de menjar preparat dins del marc del Pla d’usos. 

12 Es denuncia la manca d’arranjament de la 
pl. Manuel Torrente des de fa més de 30 

Us comuniquem que, en el marc del procés participatiu del PAM-PAD 2016-2019 (Pla 
d’Actuació Municipal - Pla d’Actuació de Districte) s’activarà una plataforma digital 
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anys. per incloure aquelles propostes que la ciutadania desitja afegir i que no han estat 
prèviament incorporades dins del document inicial de PAD 2016-2019. Us convidem 
a afegir-hi la vostra demanda, la qual podrà rebre el suport d’altres persones que 
comparteixin el mateix interès o necessitat per desenvolupar l’actuació. 
 

13 Com a veïna del c. Sors denuncia les 
bicicletes i motos mal aparcades i que 
incompleixen les normes de circulació. 

RESPOSTA INICIAL. El civisme és una prioritat per al Districte i es treballa de manera 
continuada en la seva promoció. 

14 Sol·licita parlar amb el Districte sobre la 
necessitat de disposar d’un local per a 
l’espai Matinada Pòrtics. 

RESPOSTA INICIAL. Es fixarà una trobada per a parlar-ne. 
 
Us informem que a mitjans de desembre es va realitzar una primera reunió i, a hores 
d’ara, se segueix treballant en el tema. 
 

15 Vol conèixer com està el tema de la fàbrica 
del c. Perill. 

RESPOSTA INICIAL. S’informa que es tractarà de l’Ateneu de Fabricació de Gràcia, un 
projecte en què s’hi està treballant.  
 

16 Exposa que les places de Gràcia no tenen 
bancs, que la reforma de la plaça del 
Diamant s’ha fet sense comptar amb la seva 
opinió, que el carrer Torrent de l’Olla 
hauria de ser de plataforma única i  que els 
fitons del carrer Guilleries fan malbé els 
cotxes. 
 

RESPOSTA INICIAL. Es convida a enviar les seves propostes i s’anuncia el proper procés 
participatiu obert a la ciutadania per tal de fer propostes i aportacions concretes al 
Programa d’Actuació del Districte (PAM).  

17 Es reclama més control de l’ús que, com a 
conseqüència de la Llei Antitabac, fan de 

RESPOSTA INICIAL. Des del Districte es treballa en la millora de la convivència, amb un 
difícil equilibri entre usos i actors implicats. 
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l’espai públic els establiments d’oci que 
tenen tauletes, cadires i deixen les portes 
obertes provocant soroll nocturn 
sense que el districte imposi sancions 
administratives. 
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