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AUDIÈNCIA PÚBLICA de 17 de setembre de 2018 

Respostes a les peticions dels veïns i veïnes 

 

 

 

Quan es preveu fer les obres de l'espai 

de gossos del barri de la Pau? 
 

A la zona de la Pau properament es 

crearà una Zona d'Ús Compartit per a 

l'esbarjo de gossos a la plaça Manuel 

Ainaud i, dins del barri de la Verneda i la 

Pau, un altre més ubicat a la plaça de la 

Palmera. 
 

Petició de: Assoc. Veïns La Pau 

Resposta: IRIS 3129SMJ 

 
 

 

 

Manca de seguretat al carrer. Demana 

esforços per controlar l'incivisme a tot el 

Districte. 
 

A més de les patrulles de sector, 

disposem d'un equip de control d'espais 

públics (parcs, places, jardins, etc.) on 

es fa aquest servei de control i correcció 

d'infraccions relacionades amb la manca 

de civisme. És possible que en el 

moment en què l'equip es troba a 

l'espai, no hi hagi molèsties. Els llistats 

d'espais a controlar s'elaboren a través 

de l'anàlisi de les trucades rebudes per 

part dels ciutadans al 092 i al 112 i dels 

contactes amb el veïnat i les persones 

representants dels comerços. 
 

Petició de: Sonia Rodríguez 

Resposta: IRIS 4380 SMJ-02 

 

 

 

 

Els ajuts sobre obres d'accessibilitat 

d'habitatges no es concedeixen si hi ha 

morosos a l'edifici. 
 

El Patronat Municipal d'Habitatge de 

Barcelona està treballant per facilitar al 

màxim els ajuts a la rehabilitació. En el 

cas del Districte de Sant Martí existeix 

un suport complementari en casos 

d'habitatges ocupats il·legalment dels 

quals no es pugui gestionar la liquidació 

privada a la rehabilitació. 
 

Petició de: Sonia Rodríguez 

Resposta: IRIS 4218 SMJ-02 

 
 

 

 

Demana actuar contra la plaga de 

rosegadors que hi ha al Districte. 
 

L'Agència de Salut Pública de Barcelona 

disposa d'un mapa de punts crítics on 

s'han produït episodis de presència de 

múrids, per tal de realitzar un control 

periòdic. D'altra banda, actua cada cop 

que accedeix a informació d'algun 

possible brot a d'altres espais. 
 

Petició de: Sonia Rodríguez 

Resposta: IRIS 4434 SMJ 

 
 

 

 

Demana dos semàfors sonors a Bac de 

Roda / Andrade i a l'av. Diagonal, 

Districte de Sant Martí 

Pl. Valentí Almirall, 1 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
barcelona.cat/santmarti 
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davant del Centre Comercial Diagonal 

Mar, per on passa el Tram. 
 

Des de Mobilitat de l'Ajuntament de 

Barcelona s'està fent un pla per afegir 

semàfors sonors per a persones amb 

diversitat funcional visual a diversos 

punts de la ciutat, que s'executarà 

properament. Des del Districte fem la 

petició d'incloure aquests dos punts 

(cruïlles de Bac de Roda / Andrade i 

d'av. Diagonal / Josep Pla). 
 

Petició de: Sonia Rodríguez 

Resposta: IRIS 4335 SMJ 

 
 

 

 

Demana millores d’accessibilitat a la Seu 

del Districte per a l’evacuació de 

persones amb mobilitat reduïda. 
 

Tal i com ja es va comunicar en les 

darreres sessions de l'Audiència Pública, 

el Districte disposa d'un projecte de 

millora de la seva accessibilitat que està 

previst executar en els propers mesos. 
 

Petició de: Sonia Rodríguez 

Resposta: IRIS 4299SMJ 

 
 

 

 

Les retallades pressupostàries 

comporten discriminació. Quines 

actuacions han comportat aquests 

"reajustaments econòmics"? 
 

Seguint l'acord unànime del plenari del 

Consell de Districte de Sant Martí, des 

del mes d'octubre s'està realitzant un 

seguiment barri a barri de totes les 

inversions planificades al període 2016-

2019. 
 

Petició de: Sonia Rodríguez 

Resposta: IRIS 4272SMJ 

 
 

 

 

Pregunta si la nova ordenança de 

terrasses es farà compatible amb la 

Taula d'Accessibilitat a les Activitats a 

Catalunya (TAAC), tenint en compte que 

el fet de tenir més mobiliari i més 

usuaris a les terrasses significa que els 

bars han de tenir urinaris i cambres 

higièniques 
 

El grau d'accessibilitat de la ciutat de 

Barcelona és molt alt i en aquest cas 

s'ha garantit l'accessibilitat exterior. 
 

Petició de: Sonia Rodríguez 

Resposta: IRIS 4164SMJ 

 
 

 

 

Al Parc del Clot hi ha incivisme durant el 

dia a causa dels gossos i les bicicletes, i 

durant la nit per botellot. Demana més 

presència de Guàrdia Urbana i que 

sancioni aquests fets. 
 

Guàrdia Urbana informa que, en 

referència a les molèsties en horari 

diürn, l'equip de vigilància d'espais 

públics i les patrulles del sector tenen 

coneixement de la situació i, quan el 

servei ho permet, s'adrecen per corregir 

les infraccions observades. En quant a 

les molèsties dels ciclistes, l'equip que 

presta servei en bicicleta té com a única 

missió la correcció d'aquest tipus 

d'infraccions i la zona del carrer dels 

Escultors Claperós i Glòries és una de 

les més freqüentades. Pel que fa a les 

molèsties provocades per consum de 
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begudes alcohòliques en via pública, els 

agents de la seguretat pública actuaran 

en conseqüència de l'exposat. 
 

Petició de: Josep Martí. 

Resposta: IRIS 3983 SMJ-02 

 
 

 

 

Hi ha increment de bactèries a la platja 

de Llevant per la presència de la platja 

de gossos. Comenta que hi ha una 

enquesta de GESOP, però demana les 

analítiques de la sorra i l'aigua i el 

trasllat de la platja de gossos a la 

plataforma del zoo marí. 
 

L'Agència de Salut Pública està a 

l'espera de rebre un anàlisi amb una 

mostra d'unes 800 persones. 
 

Petició de: Movimiento Diagonal Mar 

Resposta: IRIS 9509 SMJ-02 

 
 

 

 

Pregunta si es posaran de nou els 

monuments de la pl. Glòries que s'han 

retirat per fer les obres, un cop 

aquestes finalitzin. 
 

L’escultura "Meridià" va ser retirada, i 

actualment esta emmagatzemada. Es 

retornarà a la zona de la Canòpia durant 

la fase final de la seva urbanització. 
 

Petició de: Isidre Monferrer 

Resposta: IRIS 2885 SMJ-02 

 
 

 

 

El Bar Musical SET, de carrer 

Enamorats, 90 per indisciplina 

continuada. Quin seguiment d'ofici es fa 

d'aquest local? 
 

Habitualment es realitzen inspeccions a 

partir de trucades realitzades pels 

ciutadans, ja sigui per excés de soroll o 

per altres incidents. Fruit d'aquestes 

intervencions el passat 20 d'agost es va 

incoar un expedient sancionador per 

incompliment de normativa. 
 

Petició de: Jesús Pérez 

Resposta: IRIS 6135 SMJ 

 
 

 

 

Problemes que genera el pis social del 

carrer Almogàvers, 225. El veïnat pateix 

la problemàtica d'uns llogaters de pisos 

socials, com ara deixar gossos sense 

lligar a l'escala. Demana que aquests 

pisos passin a ser de lloguer social. 
 

S’ha realitzat una reunió amb els veïns i 

les veïnes d'aquesta comunitat de 

propietaris per explicar totes les 

actuacions que s'estan duent a terme 

per solucionar aquest problema. A la 

reunió van assistir els responsables 

d'habitatges d'inclusió de Drets Socials i 

un agent de la Guàrdia Urbana del 

Districte per informar del control que es 

realitza. També es va informar de la 

situació actual del tràmit judicial per al 

desallotjament dels actuals ocupants. 
 

Petició de: Margarita Ferrero. 

Resposta: IRIS 6090 SMJ i 6072 SMJ 

 
 

 

 

Queixa per les obres de manteniment de 

les rajoles del carrer Rogent. 
 

L'actuació realitzada al carrer Rogent 

durant l'estiu comportava uns treballs de 
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manteniment sobre les peces trencades. 

Aquests treballs es van fer 

correctament. Properament es realitzarà 

la següent intervenció de manteniment 

al carrer. 
 

Petició de: Núria Pueyo i Rosa Mallol. 

Resposta: IRIS 6000 SMJ i 5892 SMJ 

 
 

 

 

Pregunta si es farà el Pla d'Usos del 

carrer Rogent. 
 

El Districte de Sant Martí té previst 

iniciar properament els treballs per a la 

revisió del pla d'usos. 
 

Petició de: Assoc. Veïns Clot - Camp de l'Arpa 

Resposta: IRIS 5730 SMJ 

 
 

 

 

A la Residència Alchemika l'aire 

condicionat no funciona i no es fa 

manteniment correcte de les 

instal·lacions. 
 

Els aparells refredadors de la Residència 
Alchemika pertanyen a un projecte de 
2009 i es van instal·lar l'any 2012. La 
refredadora es va posar en marxa l'any 
2016, amb l'inici de l'activitat de la 
residència, sense cap incidència. Quan 
comencen a produir-se avaries es fa una 
reparació dels diferents circuits. Un cop 
el fabricant ha certificat que està 
plenament operativa, cal ajustar les 
bombes en detectar que no arriba prou 
cabal. Per resoldre aquest problema, es 
fa una trobada amb la Generalitat de 
Catalunya, el mantenidor, el fabricant i 
la constructora per analitzar el sistema i 
concretar la solució. Mentrestant, els 
aparells d'aire condicionat instal·lats 

provisionalment seguiran donant servei 
a la residència. 
 

Petició de: Rosa Maria Sancho 

Resposta: IRIS 5946 SMJ 

 
 

 

 

Pregunta com afectaran les retallades 

pressupostàries en les obres del carrer 

Sant Joan de Malta. 
 

S'iniciaran abans de finalitzar l'any 2018 

i d'acord amb el projecte ja aprovat. 
 

Petició de: Assoc. Veïns Clot - Camp de l'Arpa 

Resposta: IRIS 5775 SMJ 

 
 

 

 

Demana que no s'elimini la línia 192 de 

bus. 
 

S'ha acordat mantenir el traçat original 

d'aquesta línia d'autobús amb un únic 

possible canvi, que consistiria en no 

passar pel carrer Muntanya sinó per 

Trinxant, atesa l'amplada del carrer 

Muntanya. Properament es faran proves 

per concretar aquest punt del 

recorregut. 
 

Petició de: Magdalena Riusech i AVV Clot-Camp de l’Arpa 

Resposta: IRIS 6027 SMJ i 5766 SMJ 

 
 

 

 

L'edifici de la Torre del Fang està 

ocupada il·legalment, cosa que 

preocupa per possible manca de 

seguretat, així com el deteriorament de 

l'edifici. Encara que pertany a Sant 

Andreu, demana actuació per part del 

Districte de Sant Martí 
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Consultats els serveis municipals del 

Districte de Sant Andreu, ens confirmen 

que està ocupada i que s'està realitzant 

els tràmits administratius per a la 

recuperació d'ofici de la Torre del Fang. 
 

Petició de: Assoc. Veïns Clot - Camp de l'Arpa 

Resposta: IRIS 5694 SMJ 

 
 

 

 

Preocupació per uns blocs de ciment 

molt deteriorats que hi ha al costat de 

l'àrea de jocs infantils, perquè els nens 

rellisquen amb la sorra, així com brutícia 

i basses d’aigua quan plou. 
 

Aquesta problemàtica se solucionarà 

amb el projecte de rehabilitació de tot el 

parc del Clot que s'està redactant. 
 

Petició de: diversos ciutadans 

Resposta: IRIS 5622, SMJ 3911 SMJ i 3587 SMJ 

 
 

 

 

Manifesta deteriorament del paviment 

de la rambla de Poblenou per manca de 

manteniment. 
 

Realitzades inspeccions, considerem que 

el paviment de la rambla Poblenou no 

està en mal estat de conservació. 
 

Petició de: Isabel Gómez 

Resposta: IRIS 5559 SMJ 

 

 
 

 

 

Hi ha mancances de la xarxa de bus a la 

Superilla i demana increment de línies. 
 

S'està estudiant com solucionar la 

mancança d'una línia que vagi de mar a 

muntanya i la disfunció que hi ha en un 

encreuament d'una línia existent. 
 

Petició de: Isabel Gómez 

Resposta: IRIS 5523 SMJ 

 
 

 

 

Demana millores d'accessibilitat a 

l’entorn de la parada de metro de Besòs. 
 

Els serveis tècnics del Districte estan 

analitzant la possibilitat d'eixamplar la 

vorera costat muntanya a l'entorn de 

l'accés al Metro. 
 

Petició de: Assoc. Veïns Paraguai - Perú 

Resposta: IRIS 5469 SMJ i 5226 SMJ 

 
 

 

Pregunta quan es farà l'acte protocol·lari 

de lliurament de claus dels pisos de Ca 

l'Isidret. 
 

S'informa que no ens consta que es faci 

cap acte protocol·lari de lliurament de 

claus a les persones usuàries. 
 

Petició de: Assoc. Veïns Paraguai - Perú 

Resposta: IRIS 5433 SMJ 
 

 

 

Demana el tancament dels jocs infantils 

que hi ha a la plaça Puigcerdà. 
 

Al començament del present mandat es 

va mirar de fer una modificació dels jocs 

de la plaça Puigcerdà, però donat que 

part de la plaça està situada en espai 

privat d'ús públic, es va demanar 

l'autorització a la comunitat de 

propietaris i no va considerar necessari 

realitzar modificacions a la plaça. 
 

Petició de: Assoc. Veïns Paraguai - Perú 

Resposta: IRIS 5406 SMJ 
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Demana un estudi de centres on podrien 

treballar persones amb discapacitat, així 

com de quioscos tancats que podrien 

ser adjudicats a persones amb 

discapacitat. 
 

L'Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat està treballant que 10 

quioscos en via pública puguin ser 

objecte de convocatòria específica 

només per a persones amb diversitat 

funcional. 
 

Petició de: César León 

Resposta: IRIS 5037 SMJ 

 
 

 

 

Degradació de la plaça entre Trinxant, 

Meridiana i Degà Bahí per incivisme dels 

propietaris de gossos i per botellot 

durant les nits. 
 

S'està fent el seguiment oportú per part 

dels agents de la Guàrdia Urbana 
 

Petició de: Esperanza Rosich 

Resposta: IRIS 4821 SMJ 

 
 

 

 

Al carrer Degà Bahí des de Nació a 

Trinxant, hi ha uns bancs on els 

indigents dormen, mengen i alguns fan 

les seves necessitats. A fi de reduir la 

presència d'indigents, proposa substituir 

els bancs per cadires individuals. 
 

Ara per ara no està previst poder dur a 

terme aquesta substitució. 
 

Petició de: Esperanza Rosich 

Resposta: IRIS 5469 SMJ 

 
 

 

 

Acumulació d'amiant al solar dels carrers 

Pujades i Maresme. 
 

Inspeccionada la finca i analitzades les 

mostres recollides, el Districte de Sant 

Martí està tramitant una execució 

subsidiària de retirada del fibrociment. 
 

Petició de: Ramon Tur 

Resposta: IRIS 4704 SMJ 

 
 

 

 

Què farà el Districte quan el titular de 

l'obra de construcció de la benzinera de 

Veneçuela - Maresme demani renovació 

del permís d'obres. 
 

L’obra està aturada, actualment, a 

l'espera de la presentació a la 

Conselleria de Treball d'un projecte per 

a la retirada dels residus de fibrociment 

que hi pugui haver. 
 

Petició de: Ramon Tur 

Resposta: IRIS 4650 SMJ 

 
 

 

 

Sobre l'accessibilitat a l'Espai Pere 

Calafell, hi ha una rampa de ciment molt 

petita i el lavabo no està correctament 

adaptat. 
 

Aquest edifici actualment està en precari 

i la rampa és provisional, ja que 

properament es faran obres a tot 

l'edifici. Mentrestant s'intentarà fer una 

actuació de millora. 
 

Petició de: Miquel Figueres 

Resposta: IRIS 4109 SMJ 
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Demana informació sobre la situació 

actual i actuacions futures al parc de 

Sant Martí, concretament amb l'àrea 

d'esbarjo de gossos i la contaminació de 

terres. 
 

Es preveu disposar de l'autorització de 

l'Agència de Residus per iniciar les obres 

abans de finals d'any. 
 

Petició de: Rose Mary Urquizo 

Resposta: IRIS 4046 SMJ 

 
 

 

 

Queixa per les obres del túnel a Gran 

Via amb Sant Joan de Malta 

concretament, que s'esmeni al cartell la 

data final de les obres, que s'han 

endarrerit. 
 

Ja s'ha fet la petició per fer aquesta 

esmena. 
 

Petició de: Eduard Rodríguez 

Resposta: IRIS 3848 SMJ 

 
 

 

 

Queixa per la poca durada del semàfor 

per a vianants a Gran Via, 849, davant 

de Centre Comercial Glòries. Hauria de 

durar uns 20 segons més. 
 

És cert que la durada és una mica curta, 

degut a les obres dels túnels de Glòries. 

Quan finalitzin aquestes obres, es 

tornarà a canviar la freqüència. 
 

Petició de: Miquel Cervantes 

Resposta: IRIS 3524 SMJ 

 

 
 

 

 

Queixa per la degradació a l'illa situada 

a Meridiana - Tànger - Almogàvers - 

Pamplona, on hi ha botellot, presència 

d'indigents, prostitució, consum de 

drogues i demana informació sobre 

quines actuacions té previst fer 

l'Ajuntament. 
 

S'ha procedit a realitzar el 

desallotjament de tot l'assentament 

esmentat i es continua amb els treballs 

de control i neteja de la zona. 
 

Petició de: M. José Rodríguez 

Resposta: IRIS 3398 SMJ 

 

 
 

 

 

Queixa per l'increment de la despesa 

destinada a la Superilla de Poblenou, 

mostrant informació del grup municipal 

del Partit Popular del darrer Consell 

Plenari. 
 

Les despeses dutes a terme en l'espai 

de la Superilla han estat en relació a 

l'actuació tàctica a desenvolupar-hi 

(60.000,00 €), la instal·lació de jocs 

infantils (160.500,00 €) i la millora de 

les cruïlles (780.703,00 €). 
 

Petició de: Lluís Manzano 

Resposta: IRIS 3218 SMJ 

 

 
 

 

 

Demana engrandir i dignificar l'espai del 

Front Marítim. 
 

És d'interès del Districte continuar amb 

la retirada de vehicles de l'aparcament 

provisional i continuar eixamplant el 
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passeig del Litoral. Malauradament 

aquest estiu no ha estat possible 

continuar amb aquestes actuacions. 
 

Petició de: Carmen García 

Resposta: IRIS 3110 SMJ 

 
 

 

 

Manifesta diversos problemes al barri 

del Besòs: descàrrega del supermercat 

DIA, plaga de cucs a alguns arbres, 

rates, parterres abandonat, etc... 
 

A l'estiu totes les activitats a l'espai 

públic s'intensifiquen, però a la vegada 

es reforcen els dispositius de neteja, de 

Guàrdia Urbana i equips de prevenció. 
 

Petició de: Francisco Abad 

Resposta: IRIS 2597 SMJ 

 

 

 

 

Demana calendari actuacions sobre 

pudors al Fòrum. 
 

Les obres que l'Ajuntament té previst fer 

al dipòsit de retenció d'aigües, 

s'iniciaran abans de final de 2018. 
 

Petició de: Enrique Navarro 

Resposta: IRIS 2210 SMJ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 5 de novembre de 2018 


