
 
 

 

CONSELL DE BARRI DE  LA VILA DE GRÀCIA   - RESUM DELS PUNTS DE 

L'ORDRE DEL DIA 

Data:  14 d’octubre de 2021  hora:  18 h   Lloc: Presencial i telemàtica 

Assistència política, tècnica, d’entitats i associacions i de la ciutadana:   25 persones  

Ordre del Dia 

1. Benvinguda i informe Regidor 
2. Explicació de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de terrasses 
3. Torn obert de paraules 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

El Regidor Eloi Badia presenta als consellers 
 

 Jordi Farriol, Conseller del barri de la Vila de Gràcia 

 Jordi Bea (Ciutadans) (online) 

 Mercè Saltor (PSC) 

 Guillem Roma (ERC) 

 Carme Lleó (JxCAT) 
 
També presencialment són   

 Pilar Miràs (gerenta del Districte) 

 Jordi Raboso (director d’espai públic) 

 

La Montse Casamitjana (vicepresidenta) dona la benvinguda al Consell de Barri. 

 
 

1. Informe del Regidor 
 
 
Temes a destacar des de l’anterior Consell de Barri: 

 Finalització del procés de pressupostos participatius. Van participar més de 6000 

veïns al districte. Partida de 2.400.000 €. Concretament a la Vila de Gràcia, els 

projectes més votats van ser :  

- Fer una Gràcia més verda 

- Acabar amb els espais foscos 

- Lavabo públic a la Plaça de les Dones del 36 

- Remodelació dels jocs infantils de la Plaça Revolució 



 
 

 

 

 Constitució de la Taula de Salut Mental del Districte de Gràcia (com una fita 

important) 

 Rampa d’accés a la Plaça de la Vila, petició del veïns i comerciants 

 Pacificació dels carrers Santa Tecla, Santa Teresa i  Sant Agustí 

 S’està treballant en la remodelació dels jocs infantils de la Plaça Joanic 

 Es consolida el Obrim Carrers, els caps de setmana es talla el carrer Gran de  Gràcia i 

es pacifica. Els dissabtes també es suma la Travessera de Gràcia. Aposta per 

l’economia local. 

 Projecte Protegim les escoles 

 Pla integral de neteja. S’activen temes de neteja amb una visió integral de l’espai 

públic. Tindrà dos fases, d’ara fins el març. Durant el mes de març arribarà la nova 

contracta. S’acompanyarà d’una campanya de coresponsabilitat. 

 Des del mes de maig es van recuperar els actes de cultura popular.  

 Destacar les dos medalles d’honor de Barcelona, al club d’escacs Tres Peons i l’altra 

a títol pòstum al Victor Nubla, referent de la música experimental. 

 

 Situació del Casal Tres Lliris. Per una banda existeix un procés administratiu vinculat 

amb la seva llicència perquè des de fa alguns anys tenen denúncies de veïns per 

temes de soroll de les activitats que organitzava el casal. Durant aquest temps es 

continua parlant amb el col·lectiu de joves per encaixar-ho en l’àmbit normatiu.  

L’expedient administratiu continua el seu camí.  

S’està valorant la idoneïtat de la pròrroga, però aquesta va lligada a tenir una 

situació regularitzada i introduir elements per mitigar molèsties a veïnat.  

 

 Pla de places, espai públic i convivència.  

Hi ha tres moments respecte a la situació a la via pública 

- Juny de 2021 Augment del soroll després de acabar el confinament 

- Juliol i agost degut al toc de queda el soroll baixa 

- Setembre el soroll torna al nivell de 2019 

- No hi ha grans acumulació de persones com a altres districtes, però la gent està 

més diversificada en diferents espais. Actualment la Plaça de la Vila comença a 

tenir problemes respecte al soroll 

- Es continua treballant en general amb activitats preventives, GUB, neteja, 

mediadors de conflicte, canvi d’usos dels espais (ex quiosc de jocs a la Plaça del 

Sol) 

 

2. Explicació de l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de terrasses 

 



 
 

El Jordi Raboso,  presenta informació actualitzada sobre el l’ordenança.  
 

3. Torn obert de paraules 
 
- Veïna (no s’identifica) Intervé en relació a les reunions de les places (Taula 

de Places), vol saber si es reprendran 
 
- Josep Soteres: intervé en relació a les terrasses, vol saber com queda la 

distribució de les terrasses 
 
Bloc MPGM 
 

- Gloria Bonet vol saber en que quedarà el document tenint en compte que 
està en període d’al·legacions. Vol aclarir les dates. 

- Mayte Poch (representa Frigola, la Granja) Com es farà el que ve ara? Com 
s’informarà?  

- Blanca Cia Echarte: Estat de la resposta a l’ al·legació formulada  
- Josep Maria Artigall i Valls: panteja dubtes  
- Sergi Bea Gil 
- Silvia Callejas 
- Laura Callejas 

            
                  Altres temes 
 

- Victoria Estape de Rossello intervé en relació a operacions il·legals de 
càrrega i descàrrega al carrer Planeta 

- Fèlix Arnal Bigas intervé en relació a operacions de càrrega i descàrrega al 
carrer Planteta i fa demanda de pilones per evitar l’obstrucció de la sortida 
del pàrquing. 

- Teresa Xufré Oliver, demana informació sobre el resultat de l'enquesta que 
van fer els veïns sobre les obres del mercat de l'Abaceria Central. 

- Laia Aguilar Intervé en relació a la implementació de les ordenances 
singulars de les places de Gràcia aprovades al 2017 - També voldria saber 
quan tornaran a funcionar els aparells de sonometria de Diamant i Virreina 
que fa dies que han deixat de funcionar 

 
Sense més intervencions, el regidor l’Eloi Badia dona per finalitzada la sessió. 

 

 

 

 


