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En Jordi Martín, conseller del Barri de Diagonal Mar dóna la benvinguda i anomena els punts de 

l’ordre del dia d’aquesta convocatòria.  

 

1. Presentació dels Serveis de Convivència del Districte  

2. Informació sobre les obres d’implementació dels nous carrils bici 

3. Informació sobre el procés de renovació de membres del consell ciutadà 

4. Torn obert de paraules 

 

1.Presentació dels Serveis de Convivència del Districte 

El Conseller de Barri, Jordi Marín, introdueix els serveis de prevenció destacant-ne la proximitat, 

la transparència i l’increment de 3 persones a l’equip d’educadors del Servei de Prevenció i 

Convivència. Destaca també l’inici de la implementació de la policia de proximitat d’acord amb 

el Pla Director de la Guàrdia Urbana (GUB). 

 

Guillem Peña, coordinador, presenta els Serveis de prevenció i convivència destacant-ne el seu 

caràcter obert a la ciutadania. Explica que un equip de 10 persones treballa des de la vessant 

socioeducativa  per promocionar la convivència, participació i cohesió social destacadament en 

espai públic i comunitats de veïns. Peña informa de que s’intervé tant en conflictes 

interpersonals, relacionats amb places, carrers o amb molèsties d’impacte al veïnat. Cita les 

intervencions a 2016 en espai públic (58) i en comunitats de veïns (150) i la participació en 

projectes (23) i taules de treball (7). Destaca  el treball en prevenció de conflictes i fixa els eixos 

de treball 2017 a “joves i consum”, “dones i espai públic”, “prevenció de conductes masclistes 

en espai públic” i “interculturalitat i interreligiositat”.   

Recorda que les vies de contacte indirectes són una instància via OAC per instància, l’IRIS o el 

cos tècnic. 

  

Policia comunitària 

La Guàrdia Urbana (GUB) exposa les seves funcions de prevenció i resolució de conflictes. 

Destaca les diferents esferes de contacte i proximitat amb la comunitat com les xerrades, els 

seguiments o l’anàlisi de dades. Subratlla la importància de les trucades malgrat 



 

 

incompareixença de GUB i explica com l’enregistrament permet actuar a partir de 

processament de dades. Explica que la GUB treballa transversalment amb la resta de serveis de 

prevenció del Districte i en base a una transparència amb l’anàlisi de resultats i feedback amb la 

ciutadania. 

 

Les paraules recollides al torn obert d’aquest punt són: 

 

● Queixa relativa a la cruïlla al C/Selva de Mar/entrada Ronda Litoral per molèsties dels 

claxons. Proposa que de 7h a 9h hi hagi agents GUB, demanats ja al Consell de Barri 

anterior.// GUB assenyala que la solució de 2 agents no és funcional perquè a primera 

hora la ronda va saturada. 

● Presidenta AAVV Diagonal Mar demana més vigilància esmentant un robatori i la 

presència de bandes juvenils. Afegeix queixa per jugar a pilota als  triangles de Diagonal 

per ser un espai amb presència freqüent  de persones grans.// El Conseller de Barri 

exposa que s’ha treballant amb el Centre d’Estudis Montseny, Club de Bàsquet Alisos i 

l’AV Diagonal Mar per aconseguir apertures de pista a partir del proper any i potser 

també l’estiu. En relació als robatoris Convivència i GUB assenyalen que hi ha un 

seguiment, segons descripció, de les bandes esmentades. Pel que fa al joc de pilota GUB 

assenyala que actualment es multa.  

● Queixa reiterada per la ubicació de la platja de gossos, per gossos deslligats i manca 

d’agents de GUB o de mesures sancionadores. Demanda de nombre de denúncies 

fetes.// El Regidor admet problemes de convivència i explica que Barcelona és ciutat 

densa amb ratio elevada de gossos. Exposa la implementació en curs d’àrees d’esbarjo 

per a gossos com a part d’una solució. El Conseller Tècnic manifesta que el 2017 es 

mantindrà la platja de gossos i el Conseller de Barri subratlla dues valoracions positives 

en enquestes a usuaris i persones de l’entorn de la platja. Convivència explica que 100 

informadors-sensibilitzadors sobre brutícia a l’espai públic es centraran properament en 

incidències relacionades amb gossos. 

● Queixa per l’ús de zones verdes com esbarjo per a gossos especificada al Parc Miralles. 

// L’agent GUB assenyala que no lligar un gos es sanciona i que les dades, que portarà si 



 

 

cal, així ho recullen. Serveis de Convivència afegeix que les dades que tenen són 

obertes. 

● Queixa de falta d’actuació preventiva per òxids al Parc Miralles. // El Regidor manifesta 

la voluntat de seguir el cas. Manifesta que la Regidoria de Patrimoni és a qui pertoca la 

restauració que s’esmenta. 

● Queixa a Guàrdia Urbana sobre incompliment d’horaris de terrassa // El Conseller Tècnic 

assenyala que GUB actua per problemes de sorolls i emplaça a no deixar de trucar per 

recollir la gravetat dels mateixos. En relació a compliment d’ordenances el Conseller 

Tècnic recorda que estan en revisió i poden haver-hi canvis pel que fa a penalitzacions. 

● Demanda d’informació relativa a un atorgament hipotètic de llicència de club cannàbic  

// El Conseller Tècnic manifesta que no consta cap sol·licitud al Districte. Explica que 

s’ha produït una demanda d’informació sobre la normativa. El Conseller de Barri reitera 

que des de Sant Martí no es té coneixement de cap petició formal de llicència ni consta 

que hi hagi activitat a l’interior de l’immoble.  

 Queixa per augment d’indigència a l’àrea focalitzada a l’entorn de c/Fluvià. Es demana 

informació sobre mesures d’actuació municipals.// El Regidor exposa que el 

Departament d’Afers Socials ha intensificat la seva actuació i que, a nivell municipal, 

s’han obert més places, tipologies i ajudes. Des de Convivència al Districte es recorden 

els serveis que presta el SIS i s’ofereix la possibilitat de fer arribar la informació a les 

persones esmentades.  

● Mireia Soler (AAVV Front Marítim): demana millor informació en relació a les 

afectacions de trànsit per curses i els autobusos alternatius. Demanda de senyalització 

de terra a c/ Jonquera per gir d’autobusos.  

● Queixa per autocars aparcats reiteradament al carril bus, davant del restaurant a 

C/Selva de Mar 19. Obstaculitzarien la circulació pel carril i l’entrada a 2 pàrquings.// 

Agent GUB explica que els autocars són multats reiteradament. 

● Queixa en nom de veïns de C/Provençals, 22 per tal que traslladin a la vorera els  

contenidors d’escombraries.  

● Queixes repetides per incivisme generalitzat demanant, també de forma general, 

més sancions 



 

 

Punt 2: Carrils bici  

Marc Andreu, Conseller Tècnic, explica la pintada imminent de carril al C/Ramon Turró, les 

connexions amb zona parc del Poblenou/Selva de Mar i les interconnexions futures amb 

Diagonal/Prim i campus UPC per mitjà de Taulat. Quantifica en 50 les places de pàrquing 

afectades per l’actuació a Ramon Turró i reitera la voluntat de l’Ajuntament de dotar la ciutat 

amb una xarxa de 200km de carril bici. Subratlla la demanda creixent i la necessitat de reduir 

emissions de CO2. Explica que es té consciència dels problemes de convivència que els canvis 

puguin generar d’entrada. 

 

Punt 3. Procés de renovació dels membres del Consell Ciutadà 

El Conseller de Barri presenta el Consell Ciutadà com a màxim òrgan consultiu i participatiu del 

Districte amb presència les entitats i ciutadans individuals. Explica que es convoca dues vegades 

l’any per presentar els pressupostos, projectes de Districte, debats sobre ordenances o 

programes d’actuació. Recorda que les persones interessades a participar-hi poden fer contacte 

via instància, tècnic de barri o el Conseller mateix. 

  

Punt 4. Torn obert de paraules 

 

 El director d’operacions de Diagonal Mar, representant la gerència, es queixa de la 

ubicació del Carril bici a Diagonal sense rebre’n informació prèvia. Exposa personificació 

no satisfactòria a l’Ajuntament per demanar informació. Adverteix d’un augment de 

saturació de les vies perimetrals destacant informes negatius de GUB en afluència 

massiva de vehicles. Afirma igualment que el carril-bici ubicat Taulat minva una entrada 

al centre.// El Conseller Tècnic indica que el traçat el defineixen organismes que 

excedeixen la GUB. Manifesta que la decisió, de l’Ajuntament, que va deslligada d’altres 

qüestions relatives al centre i no està tancada. Assenyala com a línia de treball conjunt 

una millor evacuació del centre.  

● Demandes de mantenir el traçat del carril bici a Diagonal Mar allà on era. Queixa per 

limitacions de tenir un sol carril per a cotxes a DM.  



 

 

● Demanda de clarificació sobre la llicència hipotètica del club cannàbic i també sobre una 

hipotètica modificació del local.  

● Veí de Ramon Turró demana reconvertir a zona verda pàrquing de motos amb Selva de 

Mar argumentant arbitrarietat i de motos. // El Conseller Tècnic observa que el tipus de 

plaça es pot revisar avaluant-ne la funcionalitat. 

● Queixa relativa a la quantitat rodatges a Diagonal amb Fluvià, s’assegura que 28 el 2016, 

impedint l’accés a pàrquings particulars. Queixa sobre manca de supervisió d’agents del 

Districte.// El Conseller Tècnic manifesta que els rodatges no depenen del Districte, que 

no cobra. Explica que el govern ja ha avisat de que la pressió és elevada. 

● Una veïna exposa que el club cannàbic hauria renovat llicència 15 dies abans demanant 

ja llicència d’obres majors. Demanda una reunió amb tots els partits per fer una 

auditoria sobre la platja de gossos i la incorporació de la torre d’aigües del Besòs al 

PGM. 

● Ignacio Alcántara, Vicepresident,  demanda casal de gent gran, casal de joventut, un 

poliesportiu pel barri i es queixa de l’excés de curses. Demanda de poda d’arbres. 

Explicació que no s’ha deixat presentar un powerpoint  perquè no va ser sol·licitat a la 

reunió de seguiment. Demana que qui vulgui presentar materials s’adrecin a les 

associacions que corresponguin per tal que es presenti a la comissió de Seguiment.  

● Demanda de vigilància per afectació en aus que passen pel parc de Diagonal Mar 

deguda a presència de gossos. Demanda de traslladar la platja de gossos al final de la 

Rambla del Poblenou emprant els fons de contingència i  d’obrir la Rambla Prim al mar. 

● Queixa davant l’ús recreatiu d’una piscina a la coberta de l’Atenea Mar. // El Conseller 

Tècnic explica que l’hotel té permís des de l’anterior legislatura i es vetllarà per tal que 

les activitats que s’hi duguin a terme s’hi adeqüin. El Conseller de Barri ofereix la 

possibilitat de traslladar a AAVV Front Marítim les normes pactades que la terrassa ha 

de complir. 

● Queixa per perillositat al gir cap a Bac de Roda des de la ronda sentit Llobregat. 

Assenyala l’absència dels pivots antics. Demanda d’espai de joves per potenciar teixit 

social.// El Conseller Tècnic manifesta prendre’n nota per a solucionar-ho el més aviat 

possible. 



 

 

● Queixa de concentració de tràfic al Passeig Garcia Fària i Taulat com a conseqüència de 

la superilla de Poblenou.  

● Malestar derivat dels assistents previstos a 2017 als concerts de la zona Fòrum. // El 

Conseller tècnic manifesta que s’està treballant en la regulació del tràfic de persones i 

en la gran afluència de públic als esdeveniments de zona Fòrum.  

● Queixa per construcció d’un bloc dins la plaça de Glòries.// El Conseller Tècnic assenyala 

que una modificació del PGM no és ni la via pertinent, ni fàcil ni ràpida. El Conseller de 

Barri indica que a finals d’any es farà la última inversió per acabar-ne la rehabilitació.  

● Queixa en relació a la informació facilitada sobre la llicència del club cannàbic. // El 

Conseller Tècnic manifesta haver aportat la informació disponible i la voluntat de 

transparència. 

● Queixa en relació a manca de poda d’arbrat.// El Conseller de Barri la traslladarà a  Parcs 

i Jardins. 

● Queixa per no multar a ciclistes.// El Conseller de Barri subratlla que GUB n’ha multat 

2.200. 

 

Es dóna per tancat el Consell a les 21:30 

 

Vanessa Garcia 

Secretària del Consell de Barri de Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou 

  

 

 

 

 

 

 


