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AUDIÈNCIA PÚBLICA de 21 d’octubre de 2020 
Respostes a les peticions dels veïns i veïnes 
 
 
Previsió de la pacificació del carrer 
Muntanya i de la senyalització de 
prohibit aparcar per obres entre 
Mallorca i Vidiella. 
 

Les obres consisteixen en la retirada de 
les places d’aparcament i dels 
contenidors instal·ats en aquest tram. 
Aquest tram ja està pacificat, i 
s’incrementarà la vigilància per evitar els 
comportaments incívics. 
 

Petició de: Màrius Comorera 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Mesures que s’adoptaran per disminuir 
la contaminació atmosfèrica i acústica al 
Districte de Sant Martí i, en concret al 
barri del Clot i el Camp de l'Arpa, i quan 
es pacificaran els entorns escolars. 
 

Durant aquest trimestre de l’any s’actua 
per facilitar les entrades i sortides a les 
escoles, amb suport de la Guàrdia 
Urbana i amb urbanització tàctica. 
 

Petició: Laia Pardo (AMPA escola Dovella) 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
S’hauria de prohibir immediatament la 
circulació de vehicles contaminants. 
 

Barcelona treballa per reduir la circulació 
de vehicles contaminants. Això implica la 

posada en marxa de la zona de baixes 
emissions, les àrees de 30 km/h i la 
pacificació de carrers allà on és possible. 
 

Petició: Carlos Cmarvin 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Desitja saber en quin punt són les obres 
del c. Alfons el Magnànim. Alhora, 
mostra la seva queixa per la priorització 
del projecte del 22@ sobre altres 
actuacions. 
 

El projecte d’Alfons el Magnànim estarà 
en licitació de les obres les primeres 
setmanes de desembre. La modificació 
del 22@ és una modificació de 
planejament, que no comporta despesa 
a l’Ajuntament, i s’ha realitzat en 
paral·lel a les altres actuacions. En cap 
cas hi ha hagut una priorització d’aquest 
tema sobre d’altres. 
 

Petició: Antonio Peña Gómez 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Vol saber quan s’implantarà l’Àrea Verda 
al barri de la Pau i on es poden veure 
les etapes i terminis. Inquireix sobre les 
mesures dissuasives a la calçada per 
reduir la velocitat. I també vol saber si 
es replantaran els arbres de la rbla. 
Guipúscoa 168. 
 

Districte de Sant Martí 

Pl. Valentí Almirall, 1 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
barcelona.cat/santmarti 
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La implantació de l’Àrea Verda és 
progressiva; en aquests moments se 
n’està instal·lant la zona 27, i està en 
redacció el projecte per la resta del 
districte. A la fi d’aquest mandat totes 
les places d’aparcament del districte 
seran regulades. A finals d’any s’inicia la 
campanya de replantació per part 
d’Espais Verds i Biodiversitat. 
 

Petició: Juan Carlos Arias 
Resposta: a la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Expressa la seva queixa per la mala 
il·luminació de la via pública al barri del 
Besós i proposa que se substitueixi 
l’actual per llums leds. Sol·licita que 
sigui zona 30 tota la rambla Prim i que 
en la confluència amb Ferrer Bassa, 
Veneçuela i ptge. Prim es posin coixins 
berlinesos. 
 

L’Ajuntament està revisant la 
il·luminació de tots els carrers de la 
ciutat per tal d’adequar-la i que sigui 
suficient sense excedir els límits 
normatius sobre contaminació lumínica. 
La rbla. Prim és una via bàsica de 
circulació; es consultarà amb Mobilitat la 
possibilitat de semaforització de la 
cruïlla i la instal·lació de coixins 
berlinesos. 
 

Petició: Francesc Abad. AVV Besos 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Pregunta si es podrien fer més llocs 
lúdics de menors de 12 anys i més. 
 

Barcelona disposa d’una extensa xarxa 
d’espais infantils als diferents parcs dels 
barris, així com de Casals Infantils i 
Ludoteques, dissenyats per aquestes 
franges d’edat. El Districte compta amb 
7 equipaments d’aquest tipus. 
 

Petició: Margarita Ribas 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Accions que està fent l’Ajuntament per 
aconseguir l'ampliació del CAP La Pau, la 
contractació de més personal sanitari, i 
el retorn d'especialitats com la pediatria. 
 

Des del Districte, i com a part activa del 
Consorci Sanitari de Barcelona, s’està 
tractant aquesta situació del CAP La Pau 
i el servei de pediatria. 
 

Petició: AVV Verneda Alta 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Que es faci del Pont del Treball Digne 
una connexió menys hostil i perillosa per 
a vianants i bicicletes, la connexió amb 
carril bici des del carrer del Pont del 
Treball Digne fins a la rbla. Prim, i fer 
les actuacions oportunes per disminuir 
el trànsit en aquest tram. 
 

A mig termini, tots els carrils bici que 
són estan a vorera baixaran a calçada 
per no ocupar espai propi del vianant, i 
se seguirà ampliant la xarxa de bici. 
 

Petició: AVV Verneda Alta 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 
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Demana sobre el Pla de Reactivació del 
22@ i quines mesures tenen previstes 
per mitigar els efectes sobre un 
hipotètic augment de la mobilitat del 
cotxe i la moto. Quan està previst un 
carril bici al c. Badajoz. Quan es preveu 
la baixada a calçada dels carrils bici de 
la Diagonal. Quan es farà complir la 
norma sobre la prohibició d’aparcament 
de motos sobre vorera. 
 

La modificació del PGM de 22@ inclou, 
tal i como és preceptiu, l’estudi de 
mobilitat amb totes les mesures 
necessàries per què la mobilitat sigui 
sostenible. Encara no està establert el 
calendari per al carril bici de Badajoz. El 
carril bici de Diagonal està pendent de 
redacció del projecte. Ja s’han realitzat 
accions per eliminar les motos en vorera 
i se segueix treballant en aquesta línia. 
 

Petició de: Prou Trànsit 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Proposen que per solucionar diversos 
problemes de mobilitat, el Districte creï 
un carril bici al c. Independència des de 
Diagonal fins al c. València. 
 

Es recorda que es va eliminar un dels 
carrils del c. Independència, tal i com 
s’havia demanat feia temps, i que ara 
només hi ha un carril de bus i dos d’ús 
privat que no es podran reduir almenys 
fins que no s’acabin les obres de Glòries 
per no provocar un col·lapse a tot el 
Districte. Cal acabar primer l’obra gran i 
després es podrà parlar d’altres 
actuacions. 
 

Petició: Prou Trànsit 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Voldria saber si hi ha alguna acció 
prevista per reduir la velocitat i 
augmentar l’espai per al vianant al c. 
Freser, i si s’hi ha previst la creació d’un 
carril bici. 
 

En aquests moments, el marc econòmic 
derivat de la pandèmia no permet la 
dotació necessària per a la 
reurbanització del c. Freser. 
 

Petició: Joancg 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Mostren preocupació per la situació del 
Mercat setmanal del Besós, on creuen 
que s’incompleixen les mesures de 
seguretat, distància i higiene anti covid-
19 i demanen saber si se seguirà 
autoritzant. 
 

Es respon que els Mercats ambulants 
estan actualment regulats pel 
Departament de Salut de la Generalitat. 
S’està incrementant la vigilància de la 
zona per a vetllar pel compliment de les 
normes anti covid-19. 
 

Petició: AVV Besós. 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Reclamen la poda de la palmera de la 
rbla. Prim amb Xavier Nogués. 
 

Les podes de les diferents menes 
d’arbre de la ciutat corresponen a un 
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calendari fixat amb criteris biològics i 
mediambientals. 
 

Petició: AVV Besós. 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Demanen il·luminar la pl. Emília 
Coranty, , ja que fa un any que hi fan 
activitat els dissabtes a la tarda els 
infants del nou Agrup. Escolta L'Avenc, i 
també reparar el terra de la plaça, força 
malmès, per evitar accidents. 
 

S’informa que el c. Emília Coranty és un 
carrer pendent d’urbanització. Un cop el 
projecte d’urbanització estigui aprovat, 
es realitzarà la urbanització i la millora 
de la il·luminació de l’espai serà un dels 
aspectes Provisionalment es procurarà 
realitzar alguns treballs de reforç. 
 

Petició: Mont. Sureda i Teresriu 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Desitja saber l’estat de la proposta que 
va realitzar a títol individual de 
remodelació del c. Lllull (entre Josep Pla 
i rbla. Prim) per a la pacificació i 
augment de seguretat. 
 

S’ha incorporat a les propostes del Pla 
d’Actuació de Districte, però donada la 
incidència de la pandèmia sobre el 
pressupost, no es pot garantir. 
 

Petició: Manuel Augusto García Ocaña 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Accions que té previst de fer aquest 
Ajuntament contra l’okupació de pisos. 

 

Els Mossos d’Esquadra com a policia 
autonòmica i amb el suport de Guàrdia 
Urbana, realitzen una feina continuada 
per aturar les ocupacions a habitatges 
privats. Segons la situació es pot 
realitzar una actuació immediata de 
desallotjament o s’ha de remetre 
informe al jutge per tal que determini. 
 

Petició: Manuel Augusto García Ocaña 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Manifesta que la zona del Fòrum està 
infrautilitzada i es podrien posar carpes 
amb diferents activitats els caps de 
setmana. 
 

L’actual pandèmia ha aturat propostes 
esportives i culturals que començaven a 
dissenyar-se en aquest entorn. 
 

Petició de: Manuel Augusto García Ocaña 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Vol saber si es farà un edifici per a 
“menas” a l’edifici del Fòrum o en algun 
altre lloc de la ciutat. 
 

Es respon que cal treballar per crear un 
espai on aquestes persones (joves 
migrants sols, com s’haurien 
d’anomenar) puguin acabar integrant-se 
i siguin ciutadans i ciutadanes com tots 
nosaltres, i que s’ha vist que el Fòrum 
no és la millor opció. 
 

Petició: Manuel Augusto García Ocaña 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 
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Considera que la zona final de la riera 
de la rbla. Prim està abandonada i 
proposa que es converteixi en una zona 
humida per a refugi de les aus. 
 

Es respon que, per ara, la situació 
pressupostària no fa possible pensar en 
aquesta mena de propostes. 
 

Petició de: Manuel Augusto García Ocaña 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Desitja saber que es farà amb la 
plataforma guanyada al mar per 
construir un zoo aquàtic i proposa que 
s’ofereixi a inversors estrangers. 
 

El que es faci amb aquest espai públic 
serà un projecte de ciutat. 
 

Petició: Manuel Augusto García Ocaña 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Proposa que el llac de Diagonal Mar no 
es buidi per netejar-lo sinó que es 
converteixi en autosostenible. 
 

Aquest canvi implicaria una modificació 
profunda del llac, i actualment no es 
disposa de la dotació econòmica per fer-
lo, però es remetrà la proposta a Espais 
Verds per a la seva consideració. 
 

Petició: Manuel Augusto García Ocaña 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Mostra la seva inquietud per l’elevat cost 
de remodelació del tram de Diagonal 
entre Josep Pla i rbla. Prim per a l’única 
finalitat que es pugui creuar per una 

rotonda i no haver-la de rodejar per 
anar al Fòrum. 
 

Es respon que l’obra està aturada pel 
seu elevat import, però que la solució va 
ser acordada fruit d’una anàlisi que es 
va fer en el mandat anterior. 
 

Petició de: Manuel Augusto García Ocaña 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Es faran les obres del Dic de Recer i 
s’emmagatzemaran els més de 2000 
blocs de formigó davant les platges de 
la Nova Mar Bella i Llevant. Proposa que 
els blocs provinguin de la cimentera de 
Vallcarca via marítima. 
 

S’ha adjudicat l’execució del projecte. En 
la proposta els blocs es faran al Garraf i 
seran traslladats per vaixell fins al dic, 
pel que no serà necessari l’acopi de 
blocs ni el trasllat en camions. 
 

Petició de: Mireia Soler Botella. AVV Front Marítim 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Del projecte de rehabilitació del Port 
Olímpic, es demana l’"Autorizació 
d’obres" i el "Pla de vigilància ambiental" 
del pàrquing de la Mar Bella. 
 

Donat que l’adjudicatari del projecte no 
farà servir l’espai situat a la platja de la 
Mar Bella, no existeix cap autorització 
d’obres ni cap pla de vigilància 
ambiental per aquest espai. 
 

Petició: José Manuel Franganillo (AVV Front Marítim) 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 
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Desitja saber quina finalitat té l’actuació 
que s’està duent a terme al parc lineal 
de pg. Garcia Faria, entre Bac de Roda i 
Provençals. 
 

S’hi estan duent a terme accions de 
manteniment dels espais enjardinats. No 
hi ha cap canvi en la configuració de 
l’espai. 
 

Petició: José Manuel Franganillo (AVV Front Marítim) 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Pregunta en relació al Programa 
electoral de BCN En Comú del 2015 i el 
seu compromís amb la reforma del pg. 
Marítim i la construcció de ponts sobre 
la ronda Litoral. 
 

A l’anterior mandat es van començar els 
estudis a què feia referència. Quan 
s’acabi la part executiva es passarà a la 
part més participativa. Admet que 
dependrà de la dotació pressupostària 
disponible que s’hi pugui donar forma 
com desitgen, però garanteix que és 
voluntat del Govern veure el Front 
Litoral acabat, després de tants anys. 
 

Petició: Sergio Carrillo 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Pregunta quan s’urbanitzarà el tram 
entre els ponts de Bac de Roda i Selva 
de Mar i si s’emprarà com a dipòsit de 
blocs de formigó. 
 

Segons la proposta adjudicada, els blocs 
es faran a la pedrera del Garraf i seran 
traslladats amb vaixell fins al dic. 
Conclou, per tant, que no caldrà fer 

apilaments de blocs ni traslladar-los en 
camions per la ciutat. 
 

Petició de: Sergio Carrillo 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Quan es complirà amb el presentat en 
campanya i es deixarà decidir a la gent 
dels barris i els seus carrers sobre les 
actuacions que s'hi hagin de fer? 
 

L’Ajuntament fa des d’anys enrere 
nombrosos processos de participació 
respecte les actuacions urbanístiques. 
Complementàriament, les actuacions 
urbanístiques es presenten i es debaten 
als Consells de Barri. 
 

Petició: Karl 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Vol saber com està el diagnòstic i estat 
dels edificis del S.O. del Besòs, ja que es 
va parlar de la creació d’una mesa de 
treball o oficina d’habitatge del barri per 
abordar aquesta problemàtica. 
 

Es respon que s’estava a l’espera de 
conèixer els recursos econòmics 
destinats al Pla de Barris per tal 
d’impulsar definitivament l’Oficina de 
suport a les comunitats d’escala, i que 
servirà per informar i assessorar a totes 
les comunitats d’escala per a tot allò 
que fa referència al manteniment i la 
rehabilitació dels edificis. 
 

Petició: AVV Maresme Bcn 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 
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Voldria saber què impedeix fer complir 
la normativa d'aparcament sancionant, 
si s'escau, a la zona pacificada de Can 
Saladrigas o del c. Joncar entre Marià 
Aguiló i rbla. Poblenou, on s’hi acumulen 
motos aparcades en una zona on està 
prohibit fer-ho i, fins ara, només reben 
advertiments. 
 

La presència de la Guàrdia Urbana a la 
zona de Can Saladrigas és permanent, i 
han estat avisant i informant. Un cop 
acabada aquesta fase, han començat a 
sancionar quan malauradament s’ha 
hagut de fer. La feina de la Guàrdia 
Urbana ha estat diària. 
 

Petició: César Ochoa 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Es prega a l'Ajuntament que acabi 
d'urbanitzar el pg. Marítim entre Bac de 
Roda i Josep Pla, davant de les platges 
de la Nova Mar Bella i Llevant. 
 

Es dona resposta en el sentit que, si 
acompanya el pressupost, es pensarà la 
millor forma de dignificar i consolidar 
l’ús pacífic de l’espai. 
 

Petició: AVV Front Marítim 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Mostren preocupació pel mal estat 
actual de l'edifici de l'espigó de Bac de 
Roda, i demanen que, almenys, es 
recullin els vidres i s’hi posin tanques. 
 

Aquest edifici va finalitzar la seva 
concessió, i ara s’està treballant per tal 
de gestionar aquesta incidència. 

 

Petició: AVV Front Marítim 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Demanen informació sobre la iniciativa 
del decidim.barcelona "pressupostos 
participatius” i què es pensa fer amb els 
75 milions d'euros destinats. 
 

La pandèmia ha fet canviar l’escenari i 
no es pot concretar quina serà finalment 
la quantitat reservada al pressupost 
participatiu. 
 

Petició: Pere Serrasolses. Biciclot. 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
L'Escola Voramar i l'AMPA prega que 
s’ampliï l'espai de la vorera davant 
l'escola, doncs les tanques de plàstic 
temporals en els moments d'entrada i 
sortida no eviten que al xamfrà hi 
aparquin cotxes, i que s’elimini l'actual 
tanca metàl·lica davant la porta per tal 
d'evitar aglomeracions de famílies. 
 

S’ha posat en marxa «Protegim les 
escoles», un programa pensat per 
pacificar els espais d’entrada i sortida de 
les escoles. Hi ha programades setanta-
tres actuacions. 
 

Petició: AMPA Escola Voramar 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Demanen trobades presencials de 5 o 6 
persones (amb distància, espai, 
projector, intercanvi d'informació prèvia, 
etc) per fer reunions deliberatives per 
aprofundir en les prioritats del barri pel 
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PAD-PAM, així com conèixer l'esborrany 
actual del PAD per treballar-lo en 
conjunt  abans de l'aprovació inicial. 
 

El regidor respon que tant per a ell com 
per a la presidenta no hi ha cap 
problema per fer aquestes reunions, 
però que donada la pandèmia, cal tenir 
molta cura i esperar per fer aquests 
contactes presencials. 
 

Petició de: AVV Clot-Camp de l’Arpa 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Manifesten que, de l’última reunió amb 
el regidor van quedar força temes 
pendents: - local AVV, millora parc del 
Clot, reunió amb Parcs i Jardins, 
equipaments entorn La Farinera, visita 
Fàbrica del Plom,  convocatòria de la 
Taula Oberta d'Habitatge del Districte, 
reunió sobre nova contracta de residus i 
neteja (porta a porta?), reunió obres 
pou emergència AVE... i volen saber 
quan n’obtindran resposta. 
 

Es respon que la nova contracta de 
residus no contempla la recollida porta a 
porta, tot i que obre la possibilitat que 
aquesta opció es pugui desenvolupar 
durant la vigència del contracte. De la 
reunió sobre les obres del pou de l’AVE, 
es convocarà de nou el veïnat. La resta 
de qüestions, totes importants, 

corresponen a la configuració final del 
PAD i el seu pressupost d’inversions. 
 

Petició de: AVV Clot-Camp de l’Arpa 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Desitgen saber en quin punt està la 
tramitació a Disciplina d’habitatge de 
l'expedient de l’edifici de pisos buits de 
Lorenzale 9 i 11. 
 

Es respon que no consta cap expedient 
per aquesta adreça. 
 

Petició: AVV Clot-Camp de l’Arpa 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 
Reiteren la invitació al regidor de 
passejar amb l’Assoc. per la Superilla i 
demanen resposta a la seva proposta de 
gestió de l'hort a la pl. Dolors Piera. 
 

El regidor agraeix la feinada feta i els 
felicita, però per motius obvis no es va 
poder fer la taula rodona que es volia 
fer. La taula rodona i la passejada 
queden pendents i queda a la seva 
disposició. La gestió de l’hort l’està 
tramitant Parcs i Jardins i s’espera que 
les concessions siguin efectives a 
començaments de l’any que ve. 
 

Petició: Col•lectiu Superilla 
Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 
 
 
 
Barcelona, 27 de novembre de 2020 


