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Consell de Barri de la Vila Olímpica del Poblenou 

Assumpte Resum d'acords 

Lloc Sessió ordinària, per videoconferència 

 Emesa per streaming: youtube.com/watch?v=LmfVNxGqB00 

Data i hora 23 de març de 2021, a les 18 h 

Assistents David Escudé, regidor del Districte 

 Immaculada Bajo, consellera 

 Francesc Carmona, conseller 

 Núria Mateo, consellera 

 Fernando Gómez, conseller 

 Josep Garcia Puga, gerent 

 Carme Herrero, secretària del Consell 

 Joan Aldana, Direcció Serveis a les Persones i al Territori 

Entitats i equipaments 

 Jordi Giró, AV Vila Olímpica del Poblenou 

 Juan Carlos Melero, Insti. Mpal. de l’Habitatge i la Rehabilitació 

 Ramón García Bragado, Bruguera, Alcántara & Garcia Bragado Abogados 

 Francesc Subirada, Iniciativa UPF per a la Ciutadella del Coneixement 

 Marta Cabanas, CAT Salut 

 Elena Martínez Prats, directora CAP Vila Olímpica 

 Diego Calero, intendent Guàrdia Urbana 

 Caporal Campos, Guàrdia Urbana 

Ordre del dia 

1. Nomenament d'un membre del Consell de Barri al Consell Ciutadà. 

2. Nova normativa estatal de Vehicles de Mobilitat personal (VMP). 

3. Pla d'Actuació de Districte de Sant Martí. 

4. Espai científic a l’antic Mercat del Peix. 

5. Habitatge social i previsions de futur al barri. 

6. Explicació de la campanya de vacunació de la covid-19 al barri. 

7. Torn obert de paraules. 

El regidor del Districte de Sant Martí, David Escudé, dóna la benvinguda a les 18.06 h i passa 

la paraula la consellera de barri Inmaculada Bajo. 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 

https://www.youtube.com/watch?v=LmfVNxGqB00
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La consellera dóna una sèrie de recomanacions sobre el desenvolupament del Consell de 

Barri, com ara que els micròfons restin tancats si no s'hi ha d'intervenir i que el Consell 

acabarà a les 20 h per de compatibilitzar la vida laboral i personal, i passa a enunciar el 

primer punt de l'Ordre del Dia. 

1. Nomenament d'un membre del consell de barri al Consell Ciutadà. 

La consellera explica que s'inicia el procés per a l'elecció d'un membre del Consell de Barri de 

la Vila Olímpica del Poblenou al Consell Ciutadà i que les persones que estiguin interessades 

ja poden enviar les sol·licituds mitjançant instància. De les persones que es presentin serà 

elegida una en votació al proper Consell de Barri. 

2.- Nova normativa estatal de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). 

El caporal Campos presenta l'ordenança de Vehicles de Mobilitat Personal. Explica que un 

VMP és un vehicle d'una o més rodes, amb una velocitat de 6 a 25 km/h amb una única 

plaça i que mai pot tenir seient. Els vehicles amb seient tenen caràcter de ciclomotor o 

motocicleta, però no de VMP. 

La circulació dels VMP no està permesa per vorera, per túnels, ni per plataformes exclusives 

de vianants, així com per les rondes. Els VMP que circulin pel carril bici de velocitat màxima 

de 30 km/h podran circular però a una velocitat màxima de 25 km/h. Quan els VMP hagin de 

circular per vorera la seva velocitat màxima serà de 10 km/h. A les calçades 30 km/h, la seva 

velocitat ha de ser de 25 km/h. A les plataformes 20 km/h els VPM poden circular. El regidor 

agraeix l'explicació al caporal Campos. 

3.- Pla d'Actuació del Districte i calendari de pressupostos participatius. 

La consellera Inma Bajo explica que el PAD no ha estat aprovat i el que es farà avui serà la 

presentació del full de ruta del mandat per part del govern. La consellera diu que farà una 

exposició breu i presentarà un PowerPoint perquè la sessió queda gravada. 

La consellera explica que els objectius i polítiques a desenvolupar d'aquest full de ruta han 

d'estar alineats amb el PAM, després de fer tot els processos participatius. 

El procés, on van participar un total de 7.000 dones i 5.500 homes amb un total de 200 

trobades, va quedar interromput per la pandèmia. 

El full de ruta serà un rellançament de la ciutat i el Districte. En un primer moment es va 

posar en marxa un Pla de Xoc per la crisi generada per la pandèmia. Accions que es 

consideraven urgents: les alimentàries, sanitàries, hospitals, escoles... i es va portar a terme 

el Pacte per Barcelona, per tal de recollir accions consensuades d'actuació a la ciutat. 

El full de ruta s'estructura en 6 eixos d'actuació: 

- Recuperem l'economia. Pla de Xoc: bonificacions taxes, potenciar el comerç de proximitat, 
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promoure els mercats municipals, el reforç de les residències, assegurar l'alimentació de 

tota la població, dota les escoles de mitjans digitals per al seu alumnat... 

- Reforçar l'atenció i els recursos per a la inclusió social. Posar la salut al centre de les 

actuacions com a govern i donar ajut a les persones més vulnerables. 

- Accelerar la transició ecològica contra la crisi climàtica. Pla de Xoc: potenciar el transport 

públic, més carril bus. Mesures ambientals i mesures per una mobilitat més sostenible. 

- Enfortir la ciutat educadora, cultural, científica i esportiva. Pla de Xoc: tauletes de préstec 

alumnat de famílies amb dificultats econòmiques. Ajuts al sector cultural. Política de patis 

oberts i foment de l'esport entre els col·lectius d'edat avançada. 

- Fer una ciutat més amable i segura des dels barris amb visió metropolitana. Pla de Xoc: 

increment de les ajudes al lloguer, reforç de les unitats de GUB, pacificació dels carrers. 

Posar les persones al centre. Pel que fa al barri de la Vila Olímpica del Poblenou, s'està 

treballant en: 

• Nou Port Olímpic 

• Casal de Gent Gran Vila Olímpica 

• Aula ambiental Marina Port Olímpic 

• Millora d'accessibilitat: metro Ciutadella – Vila Olímpica 

- Impulsem una ciutat oberta, amb una administració digitalitzada i propera. 

Pla amb deu actuacions estratègiques: 

1. Pla de Regeneració Urbana i social al Besòs i el Maresme. 

2. Executar el Projecte del pont de Santander. 

3. Implementar les mesures del pacte 22@ més inclusiu i sostenible. 

4. Finalitzar el compromís per Glòries. 

5. Rehabilitar el Patrimoni Industrial de La Escocesa i Can Ricart. 

6. El nou Port Olímpic familiar amb activitats educatives, esportives i marítimes. 

7. Redactar el projecte executiu del Front Marítim. 

8. Nous equipaments: sanitaris, esportius, educatius, culturals... 

9. Nou nucli cultural a Sant Martí: biblioteca Gabriel Garcia Márquez, escola de música 

municipal, Auditori Sant Martí i Centre Cívic Sant Martí. 

10. Recolzar el comerç de proximitat a l'eix de Rogent i mercat del Clot. 

4.- Espai científic a l’antic Mercat del Peix. 

El regidor dóna pas al Sr. Francesc Subirada, iniciativa UPF per a la Ciutadella del 

Coneixement i director de l’Edifici Born, que explica el projecte de l'Espai Científic 'Mercat del 
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Peix', espai que serà un important lloc de recerca i d'investigació a la ciutat de Barcelona. en 

aquest emplaçament fins els anys 70 hi havia el mercat central del peix de Barcelona, molt a 

prop del mercat del Born. Amb l'obertura de Mercabarna l'espai es va tancar i va ser el 

dipòsit municipal de vehicles fins el 92, que va ser quan el solar va quedar buit. 

L'Ajuntament, la Generalitat, la UPF, el CSIC i BIST lideren el projecte de l'Espai Científic del 

Mercat del Peix. L'espai dividirà l'Àrea de Recerca en 3 subàrees. 

- Medicina de Precisió. BIST 

- Biodiversitat. Institut de Biologia Evolutiva 

- Benestar Planetari. UPF 

I donarà feina a unes 1.200 persones. S’està esperant al Consell Municipal del 26 de març 

per a la presentació del Pla Urbanístic. 

L’Espai encerclarà una àgora de 53x15x21 m (espai cobert) i un pati de 27x24 m. Donarà 

cabuda a més de 500 investigadors i a més de 50 grups de recerca. 

- El 1r edifici se centrarà en la Bioenginyeria, la Nanotecnologia, la Genòmica, la 

Biomedicina, la Medicina de precisió i la Bioinformàtica. 

- El 2n edifici, investigarà sobre la Biodiversitat. El s. XX i el s. XXI passaran a la història 

com a la 6a gran extinció d’espècies del planeta terra. I a diferència de les anteriors, 

aquesta té com origen l’ésser humà. Serà decisiu establir i diagnosticar en quin nivell de 

canvi climàtic hi som, i, si és possible la reversió. 

- El 3r edifici tindrà com a objectiu el Benestar Planetari. Una millora que ha de ser 

interrelacionada o no ha de ser: Benestar individual, benestar social, benestar planetari. 

L’Espai tindrà en compte 3 Objectiu estratègics: 

- La recerca de l'excel·lència internacional, amb una forta presència de les ciències socials. 

'Ciència amb consciència'. 

- La transformació de la universitat serà el punt d’inflexió per tal de transformar la societat, 

mitjançant la conscienciació i els resultats. 

- L’Art. Implementar l’art a la societat i a la seva transformació. 

L’Espai Mercat del Peix serà un pool de coneixement al centre de la ciutat i enfront del mar. 

Uns 500.000 m2 que integrarà l’espai del Zoo en un espai a la recerca de la biodiversitat. 

Representa un canvi de paradigma, un canvi d’era. 

La Ciutadella serà un nòdul de coneixement amb l’EMBL (Centre de Recerca de Biologia 

molecular) i el Parlament de Catalunya. Nòdul de coneixements de les ciutats del s. XXI, que 

competiran pel coneixement de la seva ciutadania. 

El regidor agraeix l’explicació i el que aquest nòdul de coneixement representarà per a la 

Barcelona del s. XXI. 
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5.- Habitatges socials i previsió de futur al barri. 

El Sr. Juan Carlos Melero, I.M. Habitatge i Rehabilitació fa l’explicació sobre l’habitatge social 

al Districte de Sant Martí. Hi haurà 13 promocions, amb un total de 661 habitatges: 

• 4 d’aquestes promocions estan en execució d’obres 

• 2 promocions al c/ Veneçuela i a Glòries 

• 1 promoció en licitació 

• 4 promocions més en concursos de projectes i obres 

• 1 promoció en redacció de projectes 

• 1 promoció més de 23 habitatges 

Hi haurà 20 habitatges al c/ Espronceda 133, en sistema de cohabitatge amb espais comuns, 

i serà la primera promoció en acabar. 

Una promoció permuta entre l’Ajuntament de Barcelona i promotors privats, a l’àmbit 

COBEGA a rbla. Guipúscoa 163 de 64 habitatges, que finalitzarà el primer trimestre de 2022. 

Una promoció ubicada al c/ Lluís Borrassà 23, que compta amb 54 habitatges de lloguer 

social i estarà finalitzada el 1r trimestre de 2022. 

Promocions, ubicades al c/ Maresme 87, c/ Puigcerdà 100, és una mixtura que consta de 27 

habitatges que es venen a dret de dol, però no de sol (75 anys) i 48 habitatges dotacionals 

per a gent gran a la planta baixa de l’equipament. Aquesta promoció es fa conjuntament 

amb Serveis Socials i l’IMHAB i finalitzarà el 3r trimestre de 2022. És un fórmula que vol 

donar autonomia a les persones més grans de 65 anys amb espais compartits gestionats des 

de Serveis Socials. Segons estudis sociològics, actualment més d’un 70% de la població més 

gran de 65 anys viu sola i majoritàriament és dona. 

Promocions ubicades al c/ Veneçuela 96, amb una mixtura d’usos. A la planta baixa hi ha 22 

allotjaments, 60 dotacionals per a gent gran i 80 habitatges de lloguer social. L’objectiu és la 

mixtura d’usos i estarà acabada durant el 3r trimestre del 2023. 

Una promoció de 42 allotjaments al c/ Bolívia 33, per tal de donar un lloc per viure-hi 

transitòriament i seran gestionats per Institut Mpal. de Serveis Socials. L’obra finalitzarà el 4t 

trimestre de 2022. 

Una promoció de 18 habitatges de lloguer social al c/ Ciutat de Granada 95. L’obra finalitzarà 

durant el 2n trimestre de 2023. 

Promoció consistent en 34 habitatges de lloguer assequible al c/ Pallars 477. Actualment es 

troba en licitació del concurs. Finalitzarà el 3r trimestre de 2023. Aquest concurs està pensat 

per acollir propostes que treballin amb materials d’un menor impacte ambiental. 

Dos promocions consistents en 54 habitatges de lloguer assequible al c/ Badajoz 11 (illa 

SibÈria). L’obra finalitzarà durant el 4t trimestre del 2023. 

I la darrera promoció consta de 23 habitatges per persones afectades urbanísticament i 
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s’ubicarà al c/ Degà Bahí AA1, Edifici A2. Aquesta promoció és la més endarrerida. 

A més d’aquestes promocions hi ha 8 promocions més de 612 habitatges, pendent 

d’adjudicació a través d’operadors sense ànim de lucre. 

El regidor agraeix l’explicació de Juan Carlos Melero i dóna la paraula a la doctora Marta 

Cabanas, de CAT Salut, i a Elena Martínez, directora del CAP Vila Olímpica. 

6.- Explicació de la campanya de vacunació de la covid-19 al barri. 

La doctora Marta Cabanas fa una introducció sobre la situació global de la pandèmia. Explica 

que CAT Salut està a l’espera que arribin més vacunes d’Astrazeneca i que a partir de demà 

es reprendrà la vacunació als majors de 65 anys. 

Fins a 150.000 persones han estat vacunades a dia d’avui, amb les vacunes de Pfizer, Oxford 

i Moderna. 

Explica que la consellera acaba d’anunciar el Pla de Vacunació Catalana a 3 nivells: xarxa 

d’actuació a primària prioritzant els CAPs i els espais suplementaris: a Sant Martí el CAP de 

Vila Olímpica, el CAP Besòs, Joan Casanelles i 4 Cantons i la Facultat de Geografia i Història. 

La 1a part de la vacunació massiva es farà a la Fira de Barcelona. A la ciutadania se li 

enviarà un SMS. 

Mentre no s’estigui vacunant el risc existeix. No podem rebaixar les mesures de prevenció. 

Pel que fa al percentatge de la grip ha estat molt baixa i s’ha vacunat al 62% dels majors de 

65 anys cridats a vacunar.  

La doctora Elena Martínez explica que les dades existents són les del 17 de març i que s’han 

vacunat totes les dosis que arriben. I que sortosament no s’ha donat la coinfecció de covid i 

de grip. 

El regidor agraeix les intervencions i felicita per les dades i la feina. La doctora afegeix que 

és un gran esforç per a la població i per les sanitàries i que la solució de la pandèmia és la 

vacunació. El regidor s’ofereix per a qualsevol cosa que es necessiti del Districte que comptin 

amb allò. 

7.- Torn obert de paraules. 

El regidor llegeix les 3 intervencions via Decidim. 

El Sr. Jordi Fco. Nogués. Quines obres es faran a partir del 26/03/21 a la vorera de l’av. 

Icària 149 i 151, segons senyalització anunciada? 

El regidor contesta que aquestes obres es deuen a la implementació d’una terrassa. 

La Sra. Neus Labajos Pascual. Quan es faran les obres que ja estan aprovades del parc de 

Carles I. Encara no hi ha pressupost? Ja han passat 3 o 4 anys. 

La Sra. Sonia Cristià, de l’Agrupació de Veïns i Veïnes del c/ Moscou - Ramon Trias Fargas. 
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Reunions amb el Districte i l’AV i Veïnes de la Vila Olímpica per iniciar el procés de millora i 

reparació del parc Carles I, que es troba entre el carrer Wellington, Moscou i Ramón Trias 

Fargas. En el 2018 es van fer vàries reunions més i, finalment, en el Consell de Barri de la 

Vila Olímpica es van presentar el projecte en la primavera del mateix any. Per motius que no 

coneixem, ens diuen que el projecte ja s'ha aprovat, queda pendent de reprogramació. Hem 

demanat en vàries ocasions, tant l’Associació de Veïns de la Vila Olímpica com l’Agrupació de 

veïns Moscou - Ramon Trias Fargas, quan serà la data de realització... A dia d’avui encara no 

sabem res per això que els preguntem: Quan serà la renovació del parc Carles I? 

Recordem... ja ha estat aprovat. 

El regidor explica que s’ha realitzat el tancament perimetral del parc per l’incivisme i que 

Parcs i Jardins ha realitzat treballs d’arranjament i queda pendent la reforma més en 

profunditat. S’ha realitzat una visita amb el president de l’AV i som conscients de la 

necessitat d’un bon manteniment i també d’una intervenció més en profunditat, però hem de 

prioritzar. El gran equipament del Mercat del Peix i el nou Port Olímpic afecten directament al 

barri i són actuacions molt demandades. Anem fent en funció de les urgències i de les 

prioritats. Portem un retard en aquelles obres que no són considerades essencials. La 

voluntat de treure els cotxes de la zona litoral ha millorat els problemes existents. Agraeix a 

l’intendent la tasca realitzada. Al barri hi ha dos grans projectes històrics a realitzar la qual 

cosa no vol dir que no ens preocupem de la resta, el parc de Carles I, s’ha tancat i s’ha posat 

al dia. 

El regidor dóna la paraula al Sr. Jordi Giró, que diu que l’Ordre del Dia d’aquest Consell de 

Barri ha estat molt complerta i s’ha fet un repàs dels temes importants del barri. Pel que fa 

al Port Olímpic s’han tancat tots els locals d’oci i es farà una exposició al Casal de Barri. 

El Mercat del Peix és un projecte molt important, que conjugarà amb tot l’entorn des d’un 

punt de vista paisatgístic i d’accessibilitat, de cara al metro perquè acollirem molta gent. 

El Mercat del Peix obre una expectativa important. El conveni és el mateix que el del 2001. 

Hem de fer un espai i un projecte que sigui útil per a tot el barri. El desenvolupament de la 

zona turística terrestre, la Fundació KBR de Mapfre de fotografia és un equipament gratuït 

presentant el DNI. La cultura formarà part de tot l’entramat, format per equipaments molt 

potents. Pel que fa al Mercat del Peix es farà una exposició i conferències sobre el tema. 

El Sr. Giró anima a participar al veïnat en els Pressupostos Participatius del Decidim. Hi ha 30 

milions i 3 projectes que afecten el barri: els jardins de Mercè Plantada, el parc de Carles I i 

les pistes esportives del barri. I demana a tothom del barri que hi participi mitjançant els 10 

vots que es poden distribuir en 10 projectes. A la 2a fase de concreció, del 10 al 20 de juny 

sortiran els 20 projectes que tinguin més votacions. Insisteix que és important que participin 

en aquests pressupostos on els districtes han presentat més de 100 projectes que s’han de 

concretar en 20 i anima a participar-hi per aconseguir aquestes millores de qualitat urbana 

de la ciutat. El barri de la Vila Olímpica està ben posicionat en el present però en el futur 

s’obren molt bones expectatives i és important treballar per tema de l’habitatge. 

El regidor recull el guant del Sr. Giró i agraeix en nom del govern la intervenció del Sr. Giró 
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incentivant a la participació del barri. Un barri que ja ha arribat a la seva maduresa: 30 anys 

de barri. Mirada per poder créixer. El regidor afegeix que el districte està molt ben posicionat 

i es necessita la visió de tot el veïnatge. 

El regidor s’acomiada agraint l’assistència i la participació. El Consell de Barri finalitza a les 

19.50 h. 

Carme Herrero 

Secretaria del Consell de Barri de la Vila Olímpica del Poblenou 

Barcelona, 15 d'abril de 2021 


