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Ordre del dia:  

1. Presentació del projecte normatiu: Reglament de Participació Ciutadana 
2. Informació sobre la xarxa d’autobusos 

3. Usos provisionals al Front Marítim 

4. Torn obert de paraules 
 
Raimond Blasi, Regidor President del Districte, dóna la benvinguda al Consell de Barri. 
  
Punt 1. Presentació del projecte normatiu: Reglament de Participació Ciutadana 
El Conseller de barri, Jordi Martín, introdueix la proposta de reglament de participació ciutadana 
sumant-hi els següents informacions prèvies: 

 La Gratuïtat del 010. 

 L’obertura d’un portal de transparència factures desglossades. 

 L’existència d’una eina per conèixer el pressupost de l’Ajuntament i amb eina per fer-ne 
un personalitzat. 

 S’ha creat una proposta per codi ètic de funcionaris municipals. 

 S’ha obert una bústia de denúncia garantint l’anonimat. 
 
Informa de que la proposta de reglament es va aprovar inicialment el 19 abril i és en fase 
d’al·legació (via instància a l’OAC) fins el 22 de juliol. Recorda que el 28 de juny se celebrarà 
una sessió de debat a les 18:30h a la Seu del Districte.  
 
El Conseller destaca que el treball parteix a l’anterior legislatura i que el 2015 les entitats en 
van demanar una revisió de la normativa  i, el 2016, es va iniciar un procés participatiu amb un 
grup impulsor amb tots els grups municipals i entitats per fer un reglament consensuat. 
 
Objectius: 

1. Descentralització i impuls a la iniciativa ciutadana que mitjançant mecanismes reglats 
de recollida de signatures podrà: 

 Introduir punts d’ordre del dia a plenaris o comissions 

 Posada en marxa d’un procés participatiu o creació d’òrgan de participació 

 Aprovar o modificar una norma municipal 

 Sol·licitar la realització d’una consulta 

 Convocar d’un consell de barri, fòrum o audiència 
 
Signatures necessàries a nivell ciutat/districte/barri: 

 Consulta Ciutadana/ 
Aprov-Modif. norma 

Procés Participatiu/ 
Creació d’òrgan 

Incloure punts a 
ordre del dia 

Ciutat 15.000 10.000 9.000 

Sant Martí 7.000 4.600 2.300 

Assenyala que per convocar un Consell de Barri el nombre de signatures rondarà les 300. 
 

2. Clarificació de canals de participació: processos, òrgans, fòrums, consultes així com 
definició de què es considera procés participatiu, que queda definit com a una 
seqüència d’esdeveniments acotada en el temps (120 dies) amb part informativa, debat 
i retorn, proposta i presa de decisió, amb grup impulsor que inclou entitat promotora i 
comissió de seguiment i d’empara. 

 



 

 

3. Democràcia directa i impuls de les consultes ciutadanes: tot i que no vinculants, 
s’insta als grups municipals a posicionar-se sobre el resultat, es regula amb detall i no 
es posen mínims de participació. Es procurarà fixar processos que assegurin la 
participació de les parts i propiciar un espai de debat en un marc de garanties i 
comissions de supervisió i facilitació de recursos.  

4. Sistema de garanties (fiabilitat i transparència): es posen mecanismes de control i 
garantia de la qualitat a través d’òrgans externs i interns. Exposa la creació de l’Àrea de 
Democràcia Activa, a l’Ajuntament, que promourà tots els canals i instruments de 
participació i remoure obstacles per facilitar la participació facilitant els recursos 
necessaris. Explica que es col·laborarà amb les entitats per tal que puguin participar del 
nou reglament i creant una guia útil un cop aprovat. Esmenta l’existència d’una comissió 
d’empara i de comissions de seguiment del procés, promotores i d’assessorament de 
processos facilitadora facilitant, les darreres, de metodologia i recursos. 

5. Participació en el funcionalment dels serveis: recorda que ja hi ha experiències al 
Districte com la gestió cívica d’equipaments i serveis. 

6. S’aposta per una participació amb vessant digital i presencial. Es recorda que l’eina 
Decidim es podrà fer servir per a recollida telemàtica de signatures a tots els processos 
participatius de la ciutat arribant a més gent garantint alhora els espais físics de 
participació. Recorda que a Decidim hi ha tota la informació relativa al reglament. 

7. Participació inclusiva i enfortiment comunitari: s’explica que es té especial atenció a 
garantir una participació  que tingui en compte la diversitat i necessitats de la població 
de Barcelona i reforci el teixit social i la gestió comunitària, facilitant recursos a les 
entitats per tirar endavant projectes o la gestió cívica. Explica que Districte disposarà 
d’un Tècnic de participació per donar suport a les entitats. 

8. Procés de revisió i avaluació: revisió del funcionament dels òrgans i avaluació global 
de la norma amb comissió de seguiment. 

 
Destaca que un cop recollides les signatures els processos comencen automàticament sense 
requerir de l’aprovació última de cap grup polític. 
 
Torn obert de paraules: 

 Queixa per haver recollit signatures per canviar el Passeig Marítim que, s’exposa, no 
han servit. Es demana què es contempla per tal que la ciutadania pugui participar al 
procés participatiu de Palo Alto.// El Conseller respon que amb 7.000 signatures al nou 
reglament es podria iniciar un procés participatiu reglat i no a voluntat. S’explica que, en 
referència a Palo Alto, s’espera informació de 3 auditories (econòmica, d’usos, d’estat) 
per plantejar amb el veïnat què es pot fer. Explica que possiblement el setembre serà un 
bon moment per abordar l’ús de Palo Alto.//El Conseller Tècnic, Marc Andreu demana 
no confondre els instruments que tradicionalment té l’acció municipal, que seguiran amb 
la regulació de tot un altre conjunt de possibilitats.   

 
Punt 2. Xarxa d’autobusos. Cinquena fase 
1.Context 
El Gerent mostra plànol de finalització d’implantació de xarxa ortogonal a octubre de 2018 i 
sintetitza els objectius de la seva implantació: 

 Es busca un mitjà massiu i ràpid en poc temps similar al metro.  

 Descongestió en superfície en una xarxa amb poques actuacions als darrers 30/35 anys 

 Arribar al 90% de les destinacions en un sol transbordament. 

 S’implanten 28 línies: 3 Diagonals, 17 Verticals i 8 Horitzontals i es mantenen les línies 
convencionals no redundants així com busos de barri. 

 Guany de velocitat comercial 5’ i 8’ amb major cobertura i connectivitat 



 

 

 Parades cada 3 illes aproximadament afavorint transbordament. 

 Explica que amb les 16 línies implantades recullen el 50% de passatgers-bus. 
 
2.Actuacions fetes fins l’actualitat i objectius a futur a Districte: 

 Actualment hi ha totes les horitzontals d’H8 a H16 i les verticals V21 i V27. De les 12 
restants V29 (Josep Pla-Selva de Mar) i V31 (Rambla Prim) s’implementaran a octubre 
de 2017 i V23 (Independència-Pamplona), V25 (Llacuna-Roc Boronat) i V33 a octubre 
de 2018.  

 Explica que el 36 farà el recorregut des del C/Santander a Hospital del Mar (anomenant-
se 136) i explica que V27 també hi portarà.  

 Assenyala que V21 a V25 portaran a Vall d’Hebron. 

 El Pla de mobilitat urbana de 2013 al 2018 planteja: passar de l’actual 25% al 21% de 
l’ús del transport privat. 

 
Torns de preguntes 

 Es demana si seguirà el bus llançadora entre l’Hospital del Mar i el de l’Esperança.// El 
Gerent assenyala que es manté mentre no s’hagin traspassat tots els equipaments al 
Parc Fòrum. 

 Pregunta per la sostenibilitat de la xarxa atenent a la contaminació.// El Gerent 
assenyala que es busca freqüència ràpida per incentivar ús sense més busos del que 
es considera necessari. Indica que els sistemes passen a sistemes híbrids fa anys i ja 
s’han introduït busos elèctrics. 

 Demanda de si se suprimirà el número 7 sobre la data d’implantació del tramvia des de 
Francesc Macià.// S’indica que el número 7 no es suprimeix fins que no arribi el tramvia 
malgrat s’avança a molta velocitat. 

 Queixa per excés de distància entre H14 i H16 que se supleix amb les B20 i 25 i 
s’assenyala que de Bac de Roda a Selva de Mar no hi ha servei. Queixa pel canvi de 
nom del 36 assenyalant paral·lelisme amb escapçament del 41. Demanda de menor 
freqüència al 36.// El Conseller Tècnic Marc Andreu explica que la lògica de la xarxa és 
millorar connectivitat i freqüència i que les línies redundants desapareixen. Explica que 
els busos d’aquestes línies passen a les noves sumant-se a la compra de nous vehicles 
inexistent al mandat anterior. Assenyala que la nova xarxa té en compte particularitats 
locals com ara el 36 reclamat per Districte. Explica que s’ha valorat que l’eix 
Llull/pujades queda cobert pel metro i la H14 era redundant, per això passa per 
Marroc/Tànger cap al centre tornant per Pallars/PereIV/Cristobal de Moura. El buit s’ha 
solucionat amb B20 i B25 a Pujades/Llull.  

 Es pregunta si B20/25 són híbrids.// El Conseller Tècnic respon que les flotes s’estan 
modernitzant pel que fa a sostenibilitat amb inversió en d’híbrids i elèctrics. 

 Es pregunta si totes les parades de metro són accessibles.// El Conseller Tècnic respon 
que no totes ho són. 

 S’assenyala que H16 i H14 es van instal·lar demanant que es contemplés la manca 
d’una línia entre Marroc i Pere IV. Queixa per deixar Llull sense servei de Taulat a 
Marroc i per menor freqüència de B20/25.// El Conseller Tècnic assegura que l’eix Llull-
Pujades no queda desatès. Es faran retocs en els autobusos B20/25 per ajustar 
freqüències i cobrir-los. Assenyala que no es poden implantar més línies amb les 
inversions fetes però a futur una d’elles, H18 o H20, desplaçarà H16 a platja cap al 
recorregut pensat per a les línies B20/25 actualment. Explica que hi haurà 
reajustaments a futur com ara desfer l’encreuament d’H16 i H14. 



 

 

 Pregunta per adaptabilitat tant a Metro com a Ferrocarrils.// Els busos estan tots 
adaptats i a bona part de la L4 hi ha adaptació però manquen algunes parades. El 
Conseller Jordi Martín informa de que Jaume I tindrà ascensor en un any. 

 Demanda de previsió d’unir la L4 amb la Sagrera.// El Conseller Tècnic indica que està 
previst però no depèn de l’Ajuntament, no hi ha calendari degut a les actuacions 
judicials. 

 
Punt 3. Usos provisionals al Front Marítim 
 
El Gerent mostra fotografies aèries de la situació actual per modificar l’aparcament fins la 
plataforma fòrum. Comparteix algunes dades: 

 Només un 20% està utilitzat pels veïns 

 La reivindicació, compartida per diferents governs, és continuar la urbanització d’aquest 
entorn litoral. Els limitants eren el cost perquè calia fer un dipòsit de retencions d’aigua i 
l’extensió és gran. 

 Actuació plantejada en diferents terminis: 
o Avantprojecte i projecte executiu de la zona aparcament en aquest mandat. 
o Fer actuacions als propers 2 anys per millorar la situació actual (mentrestant). 
o Es doblarà el passeig traient una primera línia de cotxes a juliol/agost. 
o Dissenyar per actuació a finals d’any introduint elements esportius que 

actualment es troben a zona platja 
Torn de paraules 

 Es demana que s’enretiri o se separi el carril bici compartint el passeig 

 Demanda de saber quin era el disseny original del passeig de bici 

 Es demana si el camp de futbol existent serà permanent i on queda el projecte anterior 
de Passeig Marítim.  

 Queixa de no poder accedir al passeig des de Selva de mar i Josep Pla per anar amb 
cadira de rodes. // El Conseller Jordi Martin indica que es buscarà solució als problemes 
d’accessibilitat esmentats. 

 Demana informació sobre el dipòsit de retenció d’aigües. Demanda també d’elements 
verds a la zona. 

 Demanda de que la franja no es torni una zona esportiva.//El Conseller Tècnic Marc 
Andreu  es treballa en un passeig marítim com a d’altres parts de Barcelona. 

 
El Conseller Tècnic explica: 

 Es pal·liarà la situació actual fins que comencin les obres ocupant terreny amb usos 
provisionals i de baixa despesa mentre es treballa en projecte definitiu.  

 Assenyala que es treballa un pla estratègic a tot el passeig marítim per poder transitar-hi 
amb una mateixa lògica de recorregut incloent la plataforma del Fòrum per tal que la 
connexió s’abordi de forma integral. Explica que tota la zona marítima és de 
competència estatal i que es treballa per poder actuar als àmbits esmentats. 

 
El Gerent informa: 

 Que hi ha 4 projectes anteriors que s’estan mirant d’actualitzar en una proposta 
econòmicament sostenible. Explica que el dipòsit és un dels varis que té Barcelona per 
filtrar les riades i que anirà on avui hi ha al camp de futbol provisional de l’Agapito 
Fernández que el projecte també haurà de reubicar.  

 L’aparcament lliure de la Marbella s’enretirarà perquè Barcelona Esports l’utilitzarà per 
esports amb ús a la zona de la Marbella sense edificar-hi. Indica que s’està fent un pla 
estratègic de l’espai litoral de la ciutat fins les 3 xemeneies. 



 

 

 
Punt 4. Torn obert de paraules: 

 Pregunta sobre si es té consciència del maltractament infantil al Districte.// El Conseller 
Jordi Martín demana fer contacte en acabar el consell. 

 Demanda de que el Passeig Marítim sigui tractat com la resta del passeig, no hi hagi un 
camp de futbol i s’hi pugui passejar. 

 Queixa per olors al barri lligats a la depuradora. S’assenyala també presència de rates. 

 Cruïlla de passeig Taulat amb Espronceda amb mala olor reiterat. Queixes per cuques i 
queixa per gavines al vespre 

 Queixa reiterada sobre aparcament d’autocars aparcats al carril bus davant els 
restaurants coreans. Demana mesures contundents per reiteració i adverteix de que hi 
poden haver problemes en relació als conductors i a la crispació ambient. 

 Demanda de si hi s’ha pensat algun espai o activitat on els nens i adolescents puguin 
anar sense pagar (tipus casal, etc.). 

 Demanda per saber a qui es pot reclamar oficialment instal·lacions pel Handbol 
Poblenou que no té pista i 150 jugadors. 

 Queixa pel triangle Llull, Diagonal i Selva de Mar amb poca llum i amb part de titularitat 
estatal. 

 Queixa pel Primavera Sound també pels assajos que començarien a primera hora del 
matí, deixant poc marge per dormir i a molta potència. Adverteix de possibles denúncies 
estatals i comunitàries que ja s’haurien fet a d’altres ciutats.  

 Queixa de deixadesa al parc de Diagonal Mar. Cita que les aus han abandonat el parc. 
Queixa per la platja de gossos i per molèsties causades per petards. Queixa pel trànsit 
de bicicletes i d’altres vehicles. 

 Diversos veïns es queixen per la plantació de plàtans a places atès que hi havia un 
acord per anar-los enretirant per ser nocius. Queixa per haver plantat 16 plàtans a la 
Plaça Ramon Calsina. 

 Es pregunta sobre la data d’obertura del tram de Cristóbal de Moura.  

 S’assenyala que Palo Alto potser podria acollir diversos serveis que es demanden. 

 Queixa sobre la platja de gossos per manca de control dels gossos que surten de la 
zona. 

 
El Conseller Tècnic manifesta: 

 No tenir cap dubte sobre l’actuació de GUB en relació l’autocar i els restaurants 
esmentats. Pren nota de la queixa de convivència i ocupació de l’espai públic. 

 Sobre el Primavera Sound posa en valor que en aquesta edició a divendres els tècnics 
del districte, amb bombers i GUB van fer desmuntar un escenari i es van fer mesures 
advertint d’actuacions similars.   

 Assenyala la complexitat de demandes quan per una banda no es volen equipaments 
esportius a platja i per altra banda manquen equipaments. Esmenta que la pista a 
c/Pujades podria tenir gestió cívica i Institut Barcelona Esports podria fer-hi alguna 
millora.  

 Escarabats i rates: n’hi ha a tota la ciutat. Explica que la climatologia recent fa que 
alguns mecanismes de control de plagues han canviat a nivell de directiva europea i que 
el clima ha fet augmentar canvis. A nivell d’agència de salut pública hi ha d’altres 
mecanismes per si cal.  

 Respecte a la platja de gossos s’assegura que la platja repeteix perquè es valora 
positivament l’experiència. Com a Districte es demanarà el funcionament del protocol de 
convivència de les instal·lacions. 



 

 

 Respecte a la queixa de manca d’equipaments i serveis socials malgrat les necessitats 
posada en relació al triangle de diagonal mar.// El Conseller Tècnic explica que els 
equipaments es contemplen a nivell de ciutat i no a nivell de barri. Districte treballa 
sobre un informe de pla d’equipaments amb lògica de districte, no en lògica de barri. 

 Conseller del Partit Popular intervé assegurant que es va fer un ple municipal de 
l’Ajuntament on hi havia una cessió d’espai per fer habitatge social.// El Conseller Jordi 
Martín es compromet a passar l’enllaç del plenari i una relació per escrit i passar també 
una relació del que s’està fent 

 
El Gerent exposa:  

 Sobre maltractament infantil: la denúncia és un pas imprescindible que permet 
desencadenar d’altres protocols.  

 Olors: hi va haver reunió a Barcelona relativa a la zona Fòrum perquè s’han treballat 15 
punts al barri per enregistrar olors i parametritzar-les. Hi ha 2 elements amb pics 
detectats anualment en relació a la depuradora i de l’estació de tractament de fangs. 
L’AMB ha plantejat que el tractament de fangs és un dels causants. L’Ajuntament 
treballa en un projecte de millora. Es va acordar fer una prova de fums a la planta 
depuradora per veure’n fissures, l’AMB hi treballarà per fer-la hermètica.  

 Primavera Sound: es tenen tots els registres acústics de l’esdeveniment. S’ha obert un 
expedient sancionador que s’ha incoat.  

 Parc Diagonal Mar: s’indagarà quines son les mancances de manteniment.  

 No hi ha data d’obertura de Cristobal de Moura. 
 
El Conseller Jordi Martín afegeix: 

 Explica les reunions amb el gestor del Fòrum i l’AV Zona Fòrum que fa seguiment del 
que s’hi fa. Recorda que qui incompleix és el festival i que l’Ajuntament té l’obligació 
d’intervenir i controlar el so. Indica que es van desactivar alguns altaveus i es va 
desmuntar un escenari i que es farà una nova reunió entre BSM i l’AV Zona Fòrum. 
L’Ajuntament seguirà inspeccionant, s’ha obert expedient. Indica que les audiometries 
les té BSM, se n’han fet altres i s’analitzaran. Si cal modificar normativa, queda per 
acció futura. 

 Arbrat: pla a 20 anys (2017-37), on cap espècie ha de superar un 15% i xifra els 
plataners en un 30%. Assenyala que on no hi ha plataners n’hi poden haver perquè el 
model es basa en la diversitat.  

 S’han fet reforços de seguiment de neteja a la plaça de gossos i hi entraran 15 plans 
d’ocupació properament.  

 Pista Pujades: si té gestió cívica seria amb gestió del veïnat i no per part d’un club.  

 Tema triangle: estem de mans lligades amb el govern espanyol l’Ajuntament no té sentit 
que urbanitzem una zona verda quan la superfície del solar és edificable com a oficines 
edificable per part del ministeri corresponent.  

 Sobre platja de gossos exposa que no hi va haver assistència de l’entitat que es queixa 
a la reunió efectuada a Districte. Exposa que la normativa sobre la platja de gossos és 
fins i tot d’àmbit europeu.  

 
A les 21:20 es tanca el consell de barri 
 
 
 
Vanessa Garcia 
Secretària del Consell de Barri de Diagonal Mar i Front Marítim del Poblenou 

 


