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Nombre de ciutadans a títol individual: 90 persones 

Ordre del dia: temes tractats i acords 

1) Port Olímpic 

2) Informació sobre el procés participatiu: repensem 22@ 

3) Informació sobre l'alberg juvenil 

4) Torn obert de paraules. 

 

El regidor de Districte Josep Maria Montaner dóna la benvinguda al Consell de Barri (CB), en 

recorda l’ordre del dia i presenta la Taula. Previ a l’ordre del dia, recorda que s’acaben d’iniciar 

les obres de la reforma de l’avinguda d’Icària i presenta l’equip de la Policia de Barri del 

Districte de Sant Martí. 

 

La sergent Merche exposa que l’Equip de Policia de Barri és un equip dins de cada Unitat 

Territorial que té com a funció principal treballar sobre els problemes de convivència i seguretat 

en funció de les competències de GUB. Les funcions principals són: 

 

 Tenir un coneixement precís del barri, la seva diversitat, equipaments, entitats i 

problemàtiques per tenir un diagnòstic continuat de aquest territori. 

 Detectar problemes, dissenyar i aplicar intervencions orientades a la seva resolució amb 

una perspectiva transversal i comptant amb altres serveis i amb la ciutadania. Segons el 

cas, cogestionar o derivar-los a altres serveis i/o administracions. 

 Mantenir relacions de proximitat a través del contacte permanent, en especial, amb la 

ciutadania organitzada en entitats i associacions de veïns i comerciants. Donar resposta 

directa a la ciutadania de les demandes efectuades a Guàrdia Urbana en el seu àmbit de 

competència. 

 Assistir als espais formals de participació del districte i el barri (consell de prevenció i de 

barri) i als informals que poden servir per enfortir les relacions i l’obtenció d’informació 

sobre les dinàmiques del barri. 

 Compartir el diagnòstic sobre seguretat i convivència amb el districte i la informació del 

territori, segons els nivells i espais establerts. 

 

Això implica que cada barri tindrà un referent, per tant, la ciutat tindrà 73 agents referents de 

barri i cada equip estarà sota el comandament d’un caporal/a o sergent/a i comptarà amb un 

equip de suport. 

 

Destaca que per a qualsevol urgència recomana als ciutadans que cal trucar al 112 o al 092. 
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Punt 1. Port Olímpic. 

 

El regidor del Districte presenta al Sr. Josep Maria Rius de la Gerència d’Ecologia Urbana per a 

l’explicació d’aquest punt de l’ordre del dia. Tanmateix, destaca que des del Districte, tant el 

departament d’Inspecció com la Guàrdia Urbana mentrestant estant gestionant les molèsties 

que s’ocasionen a la zona d’oci. 

 

El Sr. Rius exposa que amb la finalització de la concessió del Port Olímpic al 2020, i la delegació 

de competències de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona, apareixen com a 

grans oportunitats per a repensar el model de desenvolupament i gestió del port. L’objectiu és 

la recuperació del Port Olímpic com espai  portuari de la ciutat i per als seus ciutadans. Un espai 

públic de contacte amb el mar on la nàutica popular i els esports nàutics formin part de l’oferta 

d’oci i esport a la ciutat. 

 

Des de l’inici s’ha engegat un procés participatiu amb el veïnat i amb agents del port per tal 

d’incloure la seva visió i propostes a l’igual amb diferents àrees i departaments municipals. 

 

S’ha constituït una Comissió de Seguiment formada per AV Vila Olímpica, POBASA, ABROPORT, 

Gremi de Restauració de Barcelona, Club de Mar Port Olímpic, Empreses de charter, medi 

ambientalistes, Grups polítics municipals, Gerència d’Ecologia Urbana, Institut Municipal 

d’Esports, Direcció de Turisme, Districte Sant Martí, Districte Ciutat Vella i Direcció de 

Feminismes i LGTBI. En aquesta comissió s’ha treballat la diagnosi, els objectius estratègics 

municipals i les línies d’actuació amb propostes de solució concretant la definició bàsica/inicial 

dels usos, activitats, redistribucions dels espais i les millores que es requereixen per al futur 

port amb un ampli grau de consens.  

 

El model organitzatiu de governança està composat per un Consell Rector (composat per alts 

directius del port i fixa directrius, estratègies, encàrrecs de gestió i avaluació), per una Direcció 

General que exerceix la gestió i administració del port i la Comissió de Seguiment formada pels 

diferents agents socials implicats que identifiquen problemes, recullen propostes i fan el 

seguiment de la gestió. 

 

La distribució del nou model d’usos i activitats consisteix en el manteniment de la restauració i 

els amarraments així com el Centre Municipal de Vela (amb l’ampliació i millora de l’equipament 

així com la promoció de la vela escolar). De nova creació: Centre de Divulgació del Mar 

(objectius: apropar el coneixement del mar al veïnat de la ciutat, divulgar la recerca científica, 

les accions de les entitats i de l’administració, esdevenir un centre actiu de ciència ciutadana i 

de transmissió de bons hàbits), Centre Municipal d’Esports de Mar (esports nàutics sostenibles, 
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viver d’empreses esportives, potenciar i reforçar la Formació Professional pública en esports 

nàutics) i el canvi dels locals d’oci nocturn pels especialitzats en la nàutica, sostenible, arrelada i 

social (economia blava). 

 

Altres millores: 

 Reordenació i millora de l’espai públic: Connectivitat amb Eix Marina i Eix Vila Olímpica, 

amb Passeig Marítim cota passeig i cota port. Dels Molls de Mestral i Gregal desapareixen 

les carpes. Reducció d’aparcaments de cotxes. Increment de més del 22% de l’espai públic 

per a usos ciutadans. Reaprofitament dels aparcaments del Litoral i Marina.  

 

Respecte a la infraestructura pròpia del port, cal invertir en millores per al dic de raser, molls i 

pantalans. 

 

Torn de paraules del punt 1 

 Es pregunta si hi haurà modificacions en els amarraments// Es respon que variaran una 

mica. 

 S’assenyala que TMB faci recorregut pel Front Litoral// Es respon que ja ha estat valorat. 

 S’assenyala la generació d’activitat econòmica que generarà aquest nou model i es proposa 

que el centre de recerca de les ciències del mar es pugui incorporar per tal d’enriquir 

l’oferta del Port// El Sr. Rius manifesta que farà el contacte. 

 Es pregunta si la millora de l’escullera evitarà el trànsit de vianants// Es respon que les 

obres no evitaran que el veïnat pugi passejar. 

 Es pregunta que es farà a la zona on es juga a voleibol// El Sr. Rius pren nota. 

 Queixa relativa a la manca de lavabos públics// El Sr. Rius pren nota. 

 Queixa per l’increment de gandules i ginguetes// El Sr. Rius pren nota. 

 Queixa relativa a la pràctica de botellot als blocs de formigó del carrer Joan Miró 7-9// Se'n 

pren nota. 

 El president de l’AV Vila Olímpica, Sr. Giró, informa que com Associació de Veïns estan 

programant una jornada sobre el Port Olímpic oberta al veïnat amb experts en la matèria. 

 

 

Punt 2. Informació sobre el procés participatiu: repensem 22@ 

 

El gerent del districte, Sr. Josep Garcia Puga, presenta al Sr. Albert Martín, tècnic de la Direcció 

de Democràcia Activa i Descentralització de l’Ajuntament de Barcelona per a l’explicació 

d’aquest punt de l’ordre del dia. 
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El Sr. Martín exposa que l’objectiu d’aquest procés participatiu és repensar des de la ciutadania 

els reptes socials, econòmics i urbanístics del Poblenou i del 22@. Es tracta de valorar l’estat del 

procés participatiu als 17 anys del plantejament urbanístic inicial. Aquest procés pretén 

dinamitzar una diagnosi compartida on el veïnat tingui un paper rellevant per tal d’arribar a una 

proposta estratègica amb mesures concretes. 

 

El procés es va iniciar a l’octubre del 2017. Al novembre es van realitzar 3 taules rodones. Al 

desembre es va aturar el procés per la situació política a Catalunya. Al gener del 2018 s’han fet 

recorreguts, difusió i enquestes de diagnosi. Les següents fases a recórrer són: debats i 

recollida de propostes (març-abril) i difusió de resultats (maig-juny). 

 

Per tal d’incrementar el número d’enquestes, el Sr. Martín exposa que tota la informació està al 

web decidim.barcelona i que avui restarà al hall del casal de barri per a qui vulgui omplir-la avui 

mateix. 

 

Torn de paraules del punt 2 

 Es pregunta quina representativitat té aquesta enquesta// Es respon que aquesta enquesta 

està oberta telemàticament a decidim.barcelona a banda de les enquestes presencials i els 

altres espais de diagnosi compartida. 

 

El conseller tècnic informa que aquest procés participatiu està regulat per les Normes 

Reguladores de la Participació Ciutadana aprovades el 6 d’octubre del 2017. 

 

 

Punt 3. Informació sobre l’Alberg juvenil 

 

El regidor el districte fa esmen de l’informe d’Ecologia, Mobilitat i Urbanisme de l’Ajuntament de 

Barcelona amb data 23/11/2017 on conclou que no hi ha raons per a la suspensió immediata ni 

definitiva de les obres. 

 

Torn de paraules del punt 3 

 Es pregunta si s’està pendent d’un informe realitzat pels Bombers de Barcelona i si és així 

es pregunta si l’AV Vila Olímpica en pot tenir una còpia// El Regidor informa que els 

Bombers es ratifiquen en els dos informes i el Gerent del districte informa que l’AV Vila 

Olímpica pot tenir còpia de l’informe. 

 Queixa per la perillositat de les obres donat que circulen vianants, bicicletes,..  

 Queixa per no poder endollar els cotxes elèctrics ja que hi ha una tanca que ho impedeix.  

 Queixa per estar treballant en horari nocturn provocant molèsties per soroll. 
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 Es pregunta si les sortides d’evacuació estan garantides// El Gerent exposa que en 

l’informe de la Direcció General de Joventut, que és la qui valorarà la llicència d’activitats, 

que aquestes sortides d’evacuació han de ser corregides. Si es corregeixen podran optar a 

la llicència d’activitats. 

 Es pregunta si s’ha estudiat en canvi d’usos a residència estudiantil. 

 Es pregunta pel calendari d’obres. 

 Demanen si l’Ajuntament demanarà polítiques preventives en seguretat a la propietat 

privada. 

 Es pregunta pel nou aforament de l’alberg. 

 Queixa per les accions incíviques als voltants del triangle lúdic manifestant que la voluntat 

política hi és encara que no arriben els efectius. 

 Es demana un pla d’usos preveient l’obertura de nous supermercats, clubs de cànnabis,... 

 

El conseller tècnic agraeix el to del debat d’aquest consell de barri, a continuació respon a 

diferents temes: 

 Recorda que tot aquest procés s’inicia a l’abril del 2015. Tanmateix, aquest govern ha 

valorat totes les opcions possibles per a la suspensió de la llicència d’obres. 

 Pren nota de les queixes de perillositat de les obres i del treball en horari nocturn. 

 Manifesta que cal esperar la finalització de les obres per tal de veure si la Direcció General 

de Joventut concedeix la llicència d’activitats. 

 Respecte a les polítiques preventives manifesta que, entre d’altres, el canvi d’usos del Port 

Olímpic i el treball de control del triangle lúdic revertiran en aquestes polítiques. 

 Informa que amb la propietat es van reunir a finals del 2017. Aquests no tenen cap 

intenció de canvi més enllà de la llicència d’obra i interessos privats. 

 

El regidor, Jose Maria Montaner, manifesta que si les tanques dificulten l’accessibilitat i es 

supera els metres concedits a la llicència, s’intervindrà. 

 

El gerent respon a diferents temes: 

 En relació a les queixes de les tanques, horaris, perillositat... insisteix que es truqui al 112 o 

al 092 així com exposa les diferents aturades d’obra i sancions econòmiques per a la 

propietat que s’han dut a terme des de l’Ajuntament. 

 Respecte el canvi d’usos a residència estudiantil informa que per pocs mesos no estava 

activat el PEUAT. 

 En relació a la data de finalització no la té actualitzada. Pendent de consultar. 

 Respecte les polítiques preventives preveient les futures molèsties, l’Ajuntament els ha 

advertit del tarannà del veïnat i del govern del districte i de la ciutat per fer que aquesta 

activitat estigui dintre dels paràmetres de la normalitat. 
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 Respecte al nou aforament informa que la Direcció General de Joventut és qui valorarà la 

concessió de la llicència i és a qui li correspon modificar o no l’aforament. 

 

El president de l’AV Vila Olímpica, el Sr. Jordi Giró, insisteix en diferenciar entre llicència d’obres 

i llicència d’activitats. En relació a la llicència d’activitats comenta que hi ha tres elements a 

esmenar, després d’estudiar l’informe, que ja han comunicat a la Generalitat. 

 

En relació a la llicència d’obres demana a l’Ajuntament que doni resposta a la petició de nul·litat 

de la llicència d’obres actual que com a AV Vila Olímpica van cursar i demana que es torni a 

convocar la comissió de seguiment per a una valoració política. 

 

L’AV Vila Olímpica vol esgotar totes les vies abans d’anar a la via judicial, considera que no 

s’han acabat els recursos i s’han d’aprofitar totes les vies. Manifesta que el PEUAT protegeix al 

barri de noves construccions al barri. 

 

 

Punt 4. Torn obert de paraules 

 Queixa per robatoris als voltants d’Arquitecte Sert// Es pren nota. 

 Queixa relativa al carrer Ramon Trias Fargas i el carril bici i l’increment de motos a les 

voreres. 

 Pregunta en relació a l’estanc de l’avinguda Icària si la llicència contempla la venda 

d’alcohol. 

 Pregunta quines intervencions s’estan duent a terme en relació a les persones sense sostre 

ubicades al pont del costat del Mc Donald’s 

 Queixa perquè al carrer Arquitecte Sert als voltants del cementiri del Poblenou hi ha illes 

que es queden sense il·luminació sovint. 

 Es fa referència a l’increment de persones sense sostre al barri i a l’increment del 

barraquisme a la ciutat. 

 Es demana que al carrer Joan Miró 119 es puguin treure els blocs de formigó i posar 

pilones per tal d’evitar el botellot. 

 Queixa per la neteja de pintades al barri i a la ciutat i demana es mantingui el patrimoni. 

Manifesta que hi ha pintades sense netejar i la disparitat en els criteris d’actuació. 

 Es manifesta que en relació al projecte de reurbanització d’avinguda Icària: mobiliari urbà, 

il·luminació... demana es tingui present que es va oferir la possibilitat de parlar-ho en un 

consell de barri. Demana respectar la il·luminació original de la pèrgola de Miralles. 

Pregunta per la desaparició de l’obra escultòrica i per l’estat del llac dessecat del barri. 
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 S’informa que a avinguda Icària 151 hi ha un forn de treball que treballa fins les 2.30 de la 

matinada i fa venda d’alcohol. Activitat que va ser precintada i que en l’actualitat no està 

precintada. 

 Queixa per la brutícia excessiva per orins al barri// Cal concretar on es requereix l’actuació. 

 Es demana la col·locació d’un semàfor al c/Doctor Trueta amb c/Alaba.//Es pren nota per 

estudiar. 

 

El conseller tècnic respon a diferents qüestions: 

 En relació a la venda d’alcohol en establiments, la normativa de la Generalitat permet la 

venda d’alcohol en algunes tipologies de negocis. Tanmateix, s’estarà a sobre via inspecció 

i Guàrdia Urbana. 

 En relació a les persones sense sostre als voltants del Mac Donald’s informa que estan 

treballant els serveis especialitzats. Situació coneguda pel districte i es fa seguiment. 

 En relació a la neteja de pintades, pren nota. 

 En relació al carrer Ramon Trias Fargas amb Ramon Turró explica que la GUB del Districte 

ha fet una proposta de millora relacionada amb la reubicació de les motos que actualment 

estan estacionades en vorera perquè baixin a la calçada, amb l’objectiu d’alliberar espai 

pels vianants. Aquesta proposta s’emmarca dins del projecte de l’Ajuntament, per a tota la 

Ciutat,  de cercar espais en calçada per les motos que actualment estan fent un ús abusiu 

de les voreres. Des de Mobilitat, estan preparant el projecte per licitar i executar aquestes 

obres de manera global, que es realitzaran a tots els districtes de Barcelona conjuntament.  

 L’espai entre el carrer Wellington i Ramon Turró s’ha alliberat de trànsit donat que aquest 

espai comunica diferents mòduls de l’UPF per poder pacificar la zona, i permetre realitzar 

activitats relacionades amb la universitat en aquest espai i al veïnat. 

 

El regidor respon: 

 En relació als assentaments informa que hi ha una Taula de seguiment que fa anys que 

funciona. Les xifres van fluctuant i tot depèn de la mirada. 

 En el desgast del barri es prioritza reurbanització de l’Avinguda Icària i el Port Olímpic i 

s’anirà intervenint en la mesura del possible. 

 

El gerent respon: 

 En relació a les deficiències de l’enllumenat d’Arquitecte Sert. Pren nota. 

 En relació a la proposta del canvi dels blocs de formigó a pilones al c/Joan Miró. Pren nota i 

es valorarà. 

 En relació al mobiliari, enllumenat de l’av Icària respon que demanarà que BIMSA es posi 

en contacte amb l’AV Vila Olímpica per al contrast. 



 

 

 

Consell del Consell de Barri de la Vila Olímpica del Poblenou 
 

Pàg: 9 
 

 En relació a l’obra escultòrica desapareguda, informa que ha estat un furt com a la plaça 

Campions i com a la Rambla del Poblenou. Els cossos policials estan treballant. 

 En relació al precinte del forn d’Avinguda Icària 151, ho consultarà amb el director de 

Llicències del districte, Sr. Altamirano. 

 

El president de l’AV Vila Olímpica manifesta: 

 S’ha demanat la reposició dels elements que han estat furtats estudiant alternatives 

d’instal·lació. 

 Confirma que s’està intervenint en l’assentament dels voltants del Mac Donalds 

 En relació al pla d’usos, informa que al barri hi ha 3 clubs de cànnabis. Demana que 

l’ajuntament ampliï la distància entre ells a un mínim de 300 metres (actualment la 

distància mínima és de 150 metres) 

 Informa que com a Associació de veïns fan el seguiment del PERI des de 2008. 

 En relació als autobusos que passen pel c/Sardenya informa que en un futur estaran 

desviats pel c/Marina. 

 

El conseller tècnic informa: 

 En relació al llac dessecat informa que és un punt de recollida d’aigües fluvials i per 

aquesta raó està buit. S’està estudiant les possibilitats d’ús com a zona esportiva. Recull el 

tema. 

 

Hora de finalització: 21.45 h 

Sra. Vanessa Garcia 
Secretària del consell de barri Vila Olímpica del Poblenou 

Barcelona, 20 de febrer de 2018 


