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 AFA Escola Bressol Cobi Centre de La Vila 

Nombre de ciutadans a títol individual: 90 persones 

Ordre del dia: temes tractats i acords 

1) Estiu i platges: dispositius de neteja i Guàrdia Urbana 

2) Regulació de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dos rodes. 

3) Plantejament urbanístic C/Badajoz-Av Icària 

4) Les persones sense llar. 

5) Torn obert de paraules. 

 

El vicepresident del consell de barri, el Sr. Jordi Giró, dóna la benvinguda al Consell de Barri 

(CB) i en recorda l’ordre del dia. Tanmateix, fora de l’ordre del dia presenta a la Sra. Sofia 

Ferrer del Consorci Sanitari de Barcelona en relació a la manca de personal al servei de 

pediatria del CAP Vila Olímpica. 

La Sra. Sofia Ferrer explica que el CAP Vila Olímpica canviarà, en breu, la gestió a l’empresa 

pública Parc Sanitari Pere Virgili. En relació al servei de pediatria d’aquest CAP, informa que a 

hores d’ara hi ha 4 pediatres i 3 infermers pediàtrics en plantilla i en actiu. En relació a l’atenció 

sexual i reproductiva, s’està treballant per tal de reduir la llista d’espera. En relació al servei de 

rehabilitació, aquest canviarà a gestió pública tant aviat ho permeti la relació contractual actual. 

Manifesta, també, que és probable que l’equipament estigui tancat un parell de mesos per tal 

de fer arranjaments pendents per a la millora i adequació d’aquest. Es desconeix el calendari 

d’obres. 

 

Punt 1. Estiu i platges: dispositius de neteja i Guàrdia Urbana 

 

El Vicepresident del Consell de Barri presenta al Sr. Xavier Amat del Departament del Cicle de 

l’Aigua per a l’explicació del dispositiu de platges. 

El Sr. Amat explica que la temporada de bany enguany ha començat el 24 març fins al mes 

d’octubre. La temporada alta es considera del 26 de maig fins al 16 de setembre. L’afluència de 

l’any passat va ser gairebé 5 milions de banyistes. 

Els serveis de temporada que s’ofereixen són: 117 WC (29 adaptats), 97 Dutxes (8 adaptades), 

3 punts d’ajut al bany: Nou punt a la platja de Llevant, Barceloneta i Nova Icària, Informació al 

ciutadà per mitjà de: Panells Informatius ubicats a la Mar Bella, Bogatell i Sant Miquel, 15 punts 

de WIFI, Servei de megafonia, Web municipal (www.bcn.cat/platges) i l’App Platgescat i 

Infoplatges. 

http://www.bcn.cat/platges
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Com a novetat, aquest any ha hagut un nou concurs per a guinguetes, para-sols i gandules i 

s’ha fet un esforç en alliberar espai públic a la platja. En relació a les guinguetes, s’ha reduït de 

20 unitats al 2017 a 16 unitats al 2018, en relació a les gandules, s’han reduït de 2.300 al 2017 

a 1.200 unitats al 2018 i en relació als para-sols, s’han reduït de 2.300 unitats al 2017 a 600 

unitats al 2018. 

Informa que es realitzen tasques de neteja de la sorra amb mitjans mecànics i buidat de 274 

papereres. També es realitza la neteja de l’aigua amb tres embarcacions. El personal operatiu 

és el següent: 26 equips de treball (43 operaris) en tres torns i 17 màquines.  

En relació a la seguretat, la Guàrdia Urbana actua bàsicament en la zona de sorra, la Policia 

Portuària en la zona portuària, els Mossos d’Esquadra en el passeig i la Guardia Civil en el mar. 

En relació a salvament i socorrisme, es realitzen tasques de vigilància, informació, assistències, 

rescats i evacuacions dels banyistes. Es disposen de 28 fins a 80 socorristes depenent de la 

temporada així com d’ambulància i metge/infermers. 

Es realitzen analítiques setmanals d’aigua (ACA i ASPB) i quinzenals de  la sorra. 

El manteniment i reparació de les infraestructures de la platja i zones properes, així com la 

neteja dels locals de servei es fa conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. També 

es realitzen tasques d’informació ambiental als usuaris, atenció en els punts d’informació i 

rondes per les platges, així com el suport a la coordinació de platges. 

La informació actualitzada per als usuaris dels serveis i activitats que es realitzen a les platges 

de Barcelona es pot trobar a través de: http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-

plat 

 

El Sr. Giró, dóna la paraula a la sergent Mercè Carballo per a l’explicació de la tasca del grup 

de platges de la GUB. 

L’objectiu d’aquest grup és prevenir i actuar sobre conductes incíviques e il·lícites al litoral 

barceloní per garantir la seguretat i la convivència. La temporada de platges comença el 24 

març fins al mes d’octubre. La temporada alta es considera del 26 de maig fins al 16 de 

setembre. 

Els recursos humans disponibles són 90 agents i 8 comandaments. 

Les seus estan ubicades als mòduls de platja a la sorra de la Barceloneta, del Bogatell, de la 

Mar Bella i la Nova Mar Bella. 

 

Les tasques principals del grup de platges de la GUB són:  

 Correcció d’activitats contràries a l’ordenança de convivència i civisme 

o Venda ambulant (begudes, aliments, roba i complements) 

o Activitats i serveis no autoritzats (massatges i tarot) 

o No respectar les indicacions de bany (banderes, espigons) 

o Consum d’alcohol, sorolls, embrutiment, necessitats fisiològiques 

http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-plat
http://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-plat
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 Policia assistencial 

o Faciliten bossa – kit a víctimes de robatoris i furts (contenen samarreta, xancles,  

pantalons i bitllet de metro) 

o Menors extraviats, persones indisposades a la sorra i gestió de troballes 

personals. 

 Policia administrativa 

o Inspeccions a locals i guinguetes 

 Control infraccions Llei de Ports R.D. 2/2011 

o Embarcacions d’esbarjo en zones de bany 

 Policia de seguretat ciutadana 
o Furts, robatoris i consum de substàncies estupefaents. 

Els resultats obtinguts al 2017 a tot el front litoral barcelonès són: 202.730 begudes 

intervingudes, 20.697 denúncies per venda ambulant, 85 persones auxiliades a la mar,  

10.043 actuacions als espigons, avisos per la prohibició de banyar-se en aquesta zona per la 

perillositat que comporta i 82 fets denunciats per no respectar les indicacions de bany i 120 kits 

entregats a víctimes de furts. 

 

Torn de paraules del punt 1 

 Sra. que pregunta si la GUB contempla intervenir en la zona dels voltants del metro de 

Ciutadella i Jardins d’Atlanta per molèsties de sorolls i consum al carrer. / GUB respon que 

és una zona prioritària d’intervenció des de fa uns anys. Estan assignats 10 agents cada 

dijous i divendres nit. 

 Sra. que pregunta quina intervenció es farà a les platges davant l’increment de meduses./ 

El Sr. Amat respon que es treballa coordinadament amb la GUB,  el CSIC i els equips de 

socorristes per tal de poder preveure l’arribada de meduses. 

 Sra. que demana informació en relació a la tasca de la GUB en la venda de marihuana a 

adolescents a la platja./ GUB respon que el servei és des de les 9h a les 00h en patrulles 

uniformades i de paisà. En aquest cas concret el contacte és per mitjà de patrulles de paisà 

i informa que es fan una mitjana de 15-20 denúncies/dia. 

 Sra. que es queixa de les molèsties ocasionades pels jugadors de volei-platja de les pistes 

ubicades a platja Nova Icària/ El Sr. Amat informa que estan treballant conjuntament amb la 

GUB el control i regulació d’aquestes activitats per tal de que no ocasionin molèsties. 

 

El Sr. Giró informa que al passeig Marítim hi ha 5 papereres pneumàtiques, des de fa anys, 

encara que molts veïns i veïnes ho desconeixen. 

També, dóna les gràcies a la col·laboració del veïnat i de la GUB pel treball conjunt en la 

detecció de cultiu de plantes de marihuana al barri. 
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Punt 2. Regulació de vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dos rodes 

 

El Sr. Giró, presenta a la Sra. Adriana Malé de la Gerència Adjunta de Mobilitat i 

Infraestructures de l’Ajuntament de Barcelona per a l’explicació d’aquest punt de l’ordre del dia. 

 

La Sra. Adriana Malé manifesta que el principal objectiu d’aquesta nova ordenança és baixar 

de la vorera aquests tipus de vehicles. 

Exposa els diferents tipus de vehicles de mobilitat personal i cicles que es defineixen a la nova 

regulació: 

 Vehicles de mobilitat personal 

o Tipus A: Rodes, plataformes i patinets elèctrics de mida més petita i més 

lleugers. 

o Tipus B: Plataformes i patinets elèctrics de mida més gran. 

 Cicles de més de dues rodes 

o Tipus C1: Destinats al transport de passatgers 

o Tipus C2: Destinats al transport de mercaderies. 

Els vehicles tipus A han de circular per carrers en plataforma única, en parcs i en carrils bici en 

vorera i en calçada. 

Els vehicles tipus B han de circular pels carrils bici en vorera i en calçada, en calçades zona 30 

i en parcs. 

Els cicles tipus C1 han de circular per carrils bici en vorera i en calçada (sempre que l’amplada 

del carril ho permeti), en calçada zona 30 i en calçades. 

I els cicles tipus C2 han de circular per carrils bici en vorera i en calçada (sempre que l’amplada 

del carril ho permeti), en calçada zona 30 i en calçades i en carrers en plataforma única. 

 

Els elements que es requereixen són: 

 Utilització del casc: 

o Tipus A: Ús obligatori en cas d’activitat d’explotació econòmica. Recomanat per 

a la resta de casos. 

o Tipus B: Ús obligatori 

o Tipus C1 i C2: Ús recomanat. 

 Elements reflectants, llums i timbres: 

o Tipus A: Ús recomanat. 

o Tipus B: Ús obligatori 

o Tipus C1 i C2: Ús obligatori. 

 Edat mínima permesa: 

o Tipus A, B i C2: 16 anys. 
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o Tipus C1: En cas que es transportin persones, els conductors han de ser majors 

d’edat. 

 Assegurança: 

o La contractació d’una assegurança civil és obligatòria davant de tercers i davant 

els passatgers dels vehicles tipus C1. Si l’ús del vehicle és personal, 

l’assegurança no és obligatòria però sí recomanada. 

 Règim sancionador: S’estableixen multes de fins a 100 euros per les infraccions de 

caràcter lleu, de fins a 200 euros per les de caràcter greu i de fins a 500 euros per les 

de caràcter molt greu. 

 

S’exposen les condicions especials de circulació per activitats d’explotació econòmica: 

 Els vehicles de tipus A i B, amb un màxim de 2 persones acompanyats per un guia 

obligatòriament i els de tipus C1, amb un màxim d’un vehicle per persona, han de 

complir amb les condicions generals de circulació pròpies del tipus de vehicle i l’àmbit 

per on es desplacin.  

 Els grups, formats per entre 3 i 6 persones amb vehicles de tipus A o B, hauran d’anar 

obligatòriament acompanyats d’un guia i només podran circular per les rutes 

assenyalades. S’ha de mantenir una distància entre els grups de més de 50 metres. 

Per tal de poder controlar el parc de vehicles, s’ha creat un registre on consta el titular i la 

documentació requerida: assegurança de responsabilitat civil, declaració responsable, ... El 

registre és obligatori per als que realitzen activitats d’explotació econòmica. És recomanable 

per als vehicles personals. 

 

Actualment, s’està realitzant una campanya d’inspeccions del correcte compliment de 

l’ordenança de circulació de vianants i vehicles i del registre així com el desenvolupament de 

normativa sobre les característiques tècniques dels Vehicles de Mobilitat Personal amb la 

Dirección General de Tráfico. 

 

Torn de paraules del punt 2 

 Queixa de l’excés de circulació de bicicletes per la vorera al C/Marina 23-25-27-29// El 

Sr. Giró informa que és coneixedor de la situació i planteja fer una visita conjunta per tal 

de valorar quina és la millor solució per tal de no facilitar la conducció per la vorera. 

 Queixa per la conducció de grups de bicicletes de lloguer d’entre 10 i 15 persones// Es 

respon que també està tipificat a l’ordenança i en aquest cas estan permesos els grups 

de 9 a 15 persones en funció de tenir 1 o 2 guies. 

 Queixa per la multiplicació de taxis-bicis i la no circulació per les zones requerides// 

S’insisteix en que si per les característiques del vehicle no pot circular pel carril bici, en 

cap cas poden circular per la vorera. Cal que circulin per la calçada. 
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 Proposta de matricular tots els vehicles de mobilitat personal independentment de l’ús 

que es faci: personal o activitat econòmica.// S’està treballant per a que les bicicletes 

que fan activitat econòmica hagin d’estar matriculades i registrades. 

 Demanen on es pot accedir a la informació relativa a l’ordenança.// Es facilita el següent 

link http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/07/01/entra-en-vigor-la-nova-regulacio-

dels-vehicles-de-mobilitat-personal-i-els-cicles-de-mes-de-dues-rodes/ i mitjançant 

tríptics de difusió. 

 

El conseller tècnic manifesta que s’està sancionant les conductes incíviques dels ciclistes i 

presenta les dades d’infraccions de ciclistes al districte: al 2017 es van sancionar un total de 

468 de ciclistes i en el primer trimestre del 2018 s’han sancionat 307 ciclistes. 

 

Punt 3. Planejament urbanístic C/Badajoz-Av Icària 

El Gerent del districte detalla i fa un recordatori del Pla de millora urbana de l’illa delimitada pels 

carrers d’Àvila, del Doctor Trueta, de Badajoz i Avinguda Icària, aprovat al novembre del 2008. 

 

 

 

 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/07/01/entra-en-vigor-la-nova-regulacio-dels-vehicles-de-mobilitat-personal-i-els-cicles-de-mes-de-dues-rodes/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/07/01/entra-en-vigor-la-nova-regulacio-dels-vehicles-de-mobilitat-personal-i-els-cicles-de-mes-de-dues-rodes/
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Segons el plànol i la llegenda: 

 FC: Front consolidat de l’edifici 

 6b: Espai Lliure 

 7@: Destinat a equipament municipal. 

 22@HS: Habitatge Social 

 22@T1: Habitatge no convencional 

 22@T: Destinat a oficines 

 

Torn de paraules del punt 3 

 Es pregunta si es mantindran les alçades dels edificis.// El Gerent respon que es 

respectarà el que es va aprovar al 2008, tanmateix informa que per al proper consell de 

barri pot aportar la comparativa d’alçades dels edificis. 

 Es pregunta pel solar de Passatge General Bassols.// El Sr. Jordi Giró informa que 

aquesta parcel·la té dificultats per a la seva transformació donat que part del veïnat, al 

2001, no van acceptar incorporar-se al 22@ i llavors es va respectar. Demana que es 

requereixi el desenvolupament de la parcel·la per a la seva transformació. 

 Es pregunta si la informació està accessible per al veïnat.// El Gerent respon que està 

penjada al web d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona. Tanmateix, informa que 

facilitarà el document a l’AV Vila Olímpica per a futures consultes del veïnat. El Sr. Giró 

complementa que també es pot accedir a la informació al web del 22@. 

 

Punt 4. Les persones sense llar. 

El Gerent del districte presenta el següent punt de l’ordre del dia. 

Al 2001, l'Ajuntament de Barcelona amb el projecte 22@Barcelona volia transformar les 

antigues àrees industrials del Poblenou en zones per a equipaments, zones verdes i habitatges 

de protecció oficial. Al 2008, arrel de la crisi, molts dels solars es queden sense activitat 

econòmica i es transformen en assentaments on resideixen persones amb dificultats socials, 

econòmiques,... 

Al 2012, arrel d’un incendi en un dels assentaments del districte de Sant Martí, l’Ajuntament de 

Barcelona potencia el seguiment individual així com el seguiment dels assentaments, fent un 

mapatge a nivell de ciutat i la creació de l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI). Al 

2017, s’incorporen en aquest mapatge, les persones que resideixen en les antigues oficines 

bancàries que en el seu moment estaven sense activitat econòmica. 

El districte de Sant Martí per les seves característiques urbanístiques i històriques és el districte 

amb més assentaments de la ciutat. 

Al 2012, es comptabilitzen 62 punts d’assentaments a Barcelona. Al 2013, es comptabilitzen 28 

a la ciutat i 16 al districte de Sant Martí i al 2017, d’un total de 73 assentaments a la ciutat, 43 

són al districte Sant Martí (d’un total de 444 persones, 259 persones resideixen al Sant Martí). 
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De les 444 persones que viuen en assentaments, 195 fan seguiment amb professionals dels 

serveis socials especialitzats. 

El Gerent del districte expressa que cal tenir present que al darrera de cadascuna d’aquestes 

situacions hi ha persones, famílies,... i que cal respectar-les a elles i llurs decisions. Assumeix 

els fracassos d’aquestes situacions de manera col·lectiva. Com a districte, es segueix treballant 

les situacions dels 43 assentaments a la Taula d’Assentaments mensual on s’estan prioritzant 

les famílies amb menors així com l’assentament del C/Bolívia amb C/Selva de Mar on residien 

8 famílies amb 22 menors. Durant un any, s’ha treballat per a recercar allotjament a aquestes 8 

famílies en concret i els resultats han estat: 2 de les 8 famílies es van acollir a 

l’acompanyament que va oferir l’Ajuntament de Barcelona i el tancament de l’assentament 

abans citat. 

 

Torn de paraules del punt 4 

 Queixa per l’augment de persones sense sostre a l’espai urbà i en concret, de les 

persones sense sostre ubicades a l’edifici de Fecsa del C/Jaume Vicens Vives.// El 

Gerent respon que aquest augment ve derivat de situacions d’extrema pobresa i de la 

llibertat individual. En relació al C/Jaume Vicens Vives, des del districte s’ha iniciat 

procediment judicial per tal dur a terme el desallotjament. 

El conseller tècnic manifesta que aquest augment de persones sense sostre a la ciutat té a 

veure en que l’Ajuntament de Barcelona està treballant per tal de donar sortida a les dificultats 

d’aquests col·lectius i per tant les persones amb situacions similars d’altres municipis de 

Catalunya com d’altres països europeus es traslladen a Barcelona. 

 

Punt 5. Torn obert de paraules 

 Queixa per l’últim tram de la reurbanització de l’Avinguda Icària on s’informa que no s’ha 

col·locat el paviment especial per a persones amb discapacitat visual.// El Sr. Jordi Giró 

pren nota per al seguiment de l’obra. 

 Queixa per la mala sincronització dels semàfors del C/Salvador Espriu i Av. Icària.// Es 

pren nota. 

 Queixa per l’augment de clubs de cànnabis al barri i les molèsties que ocasionen: males 

olors, vòmits,...// El Sr. Jordi Giró respon que des de l’AV Vila Olímpica estan fent 

seguiment de les molèsties que ocasionen. Tanmateix, la normativa contempla que la 

instal·lació sigui correcta per tal de concedir la llicència. Demana que l’ajuntament ampliï 

la distància entre ells a un mínim de 300 metres (actualment la distància mínima és de 

150 metres) i opina que amb 3 clubs de cànnabis al barri ja està coberta l’oferta. 

 Es pregunta sobre on està ubicat el carril bici a l’Av Icària.// El Sr. Jordi Giró respon que 

estarà al passeig i no a la vorera. 



 

 

 

Consell del Consell de Barri de la Vila Olímpica del Poblenou 
 

Pàg: 10 
 

 Es demana que puguin haver altres idiomes als parquímetres del barri per tal de que 

facin un bon ús els turistes// El Sr. Jordi Giró resta d’acord i ho traslladaran a BSM. 

 Es demana que al carrer Joan Miró 119 es puguin treure els blocs de formigó i posar 
pilones per tal d’evitar el botellot.// El Sr. Jordi Giró proposa fer una visita conjunta amb 
el districte per tal de recercar solucions alternatives als blocs de formigó. 

El Sr. Jordi Giró informa que la Guàrdia Urbana està fent el seguiment de diferents robatoris 

amb motos a les persones que transiten les voreres. Demana que el veïnat faci denúncia i que 

ho posin en coneixement de l’AV Vila Olímpica per tal de poder fer els seguiment. 

 
 

Hora de finalització: 21’45h 

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

Barcelona, 8 de maig de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


