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AUDIÈNCIA PÚBLICA de 16 de juliol de 2020 

Respostes a les peticions dels veïns i veïnes 

 

 

Demana previsió de la zona verda al 

barri de la Pau. 
 

S’estan redactant els avantprojectes. 

Aquest entorn estarà regularitzat al llarg 

del 2021, i de cara a final de mandat ho 

estarà tota la ciutat. 
 

Petició de: Juan C. Arias Estévez 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Proposa fer i patrocinar un mercat de 

segona mà a la rbla. Guipúscoa. 
 

El nombre de mercats d’aquest tipus 

està regulat i limitat, i aquest 

emplaçament és un espai de molta 

afluència de veïns i veïnes. 
 

Petició de: Juan C. Arias Estévez 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Pregunta sobre la reforestació d’arbres 

caiguts i no substituïts al barri. 
 

Està previst per al proper mes d’octubre. 
 

Petició de: Juan C. Arias Estévez 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Demanen quan s’implantarà un carril 

bus a la rbla Guipúscoa. 
 

Es segueix millorant la xarxa de bus 

ortogonal, però no hi ha data per aquest 

carril. 
 

Petició de: Juan C. Arias Estévez 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Preocupació al Centre Estudis Montseny 

per les obres a l’antic solar esportiu de 

La Caixa, molt a la vora, pel que fa a la 

seguretat i la protecció de l’alumnat. 
 

Les obres compten amb la preceptiva 

llicència i s’exigeix a la constructora tots 

els requisits normatius en matèria de 

seguretat. 
 

Petició de: Ricard Albalat 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Vol saber si hi ha projecte per unir el 

Districte de Sant Martí amb el de Sant 

Andreu en bicicleta pel carrer del Pont 

del Treball i quan es baixarà el carril bici 

de rambla Prim a calçada. 
 

De moment no hi ha cap projecte 

previst per unir els dos Districtes per 

carril bici però sí que en breu es 

traslladarà el carril bici de la rambla 

Prim a la calçada. 
 

Petició de: @apareja 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 
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Mostren el seu malestar pel mal estat 

del verd del barri (arbres malalts, manca 

de fumigació i poda, aparició d’insectes 

que fan picades, parterres bruts...). 
 

Es deriva la queixa a Espais Verds, i 

s’exposa que els tractaments químics 

estan prohibits per normativa europea. 
 

Petició de: AVV El Besós 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Demanen la intervenció de l’Ajuntament 

respecte l’actual rehabilitació de l’edifici 

del Grup Civit, aturant les obres actuals i 

licitant-ho a favor d’una constructora 

especialitzada. 
 

L’edifici disposa dels permisos sol·licitats 

per la Comunitat de Propietaris per tal 

de fer les actuacions provisionals 

necessàries que, segons visita dels 

Bombers, són correctes i adients. En cas 

de voler renunciar als permisos actuals, 

ho hauria de demanar la Comunitat i 

assumir la responsabilitat de no fer el 

manteniment adequat. 
 

Petició de: Ana Ramírez Doblaco 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

La finca contigua al CF Maresme, que en 

Consells de Districte anteriors ja s’havia 

decidit d’iniciar-ne l’expropiació i 

recuperació per al veïnat com a àrea 

verda, està ocupada irregularment i és 

font de problemes de convivència i 

d’insalubritat. 
 

Es respon que es tramitarà el 

desallotjament d’aquesta nau així com 

l’expropiació de la finca amb el nou 

Pressupost d’Inversions Municipa. 
 

Petició de: AVV Maresme 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Manifesten que és necessària l’obertura 

dels carrers Veneçuela, Bolívia i 

Cristóbal de Moura fins l’av. Diagonal. 
 

Es respon que aquestes obertures no es 

poden desenvolupar fins que les illes 

afectades desenvolupin el planejament. 
 

Petició de: AVV Maresme 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Demanen recuperar la freqüència de pas 

del bus 136 i la reubicació de la seva 

parada a l’arribada a l’Hospital del Mar. 
 

Es respon que es continua apostant 

decididament pel transport públic. 

Millorar la freqüència del 136 implica 

incorporar un nou vehicle i ara per ara 

es mantenen les dificultats de 

pressupost des de TMB. 
 

Petició de: AVV Maresme 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Completar la urbanització del c. Marroc. 
 

S’està treballant amb la Direcció de 

Mobilitat de suprimir el doble sentit del 

tram situat entre la rambla de Prim i el 

c. Maresme. 
 

Petició de: AVV Maresme 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 
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Sol·liciten posar un semàfor a la cruïlla 

del c. Veneçuela amb rambla Prim. 
 

S’informa que aquesta cruïlla disposa 

d’un pas de vianants al cantó muntanya, 

segons normativa, i que es voluntat de 

trobar el pressupost per a la instal·lació 

d’un semàfor. 
 

Petició de: AVV Maresme 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Demanen resposta sobre la recollida de 

signatures per “Por un barrio digno”. 
 

La resposta està donada des d’inicis de 

mandat, i és que la seguretat dels veïns 

i les veïnes és prioritària, i tant la 

Guàrdia Urbana com els Mossos 

d’Esquadra hi treballen coordinadament. 
 

Petició de: Silvia Pérez. AVV La Pau 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Com pot ajudar l’Ajuntament a 

pressionar la Generalitat de Catalunya 

per a l’ampliació del CAP La Pau. 
 

Es respon que aquestes dues 

administracions configuren el Consorci 

Sanitari de Barcelona, que és l’òrgan 

encarregat de la planificació i la gestió 

del sistema de salut de la ciutat, i de 

valorar la situació concreta del de la 

Pau. 
 

Petició de: Silvia Pérez. AVV La Pau 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Demanen que se’ls informin sobre les 

ajudes per a la rehabilitació d’edificis, i 

quina opinió tenen del projecte 

presentat pel president de l’AVV. 
 

S’informa que existeix tota una xarxa 

d’Oficines d’Habitatge on es dona 

informació sobre subvencions, i que al 

Casal de Barri La Pau hi ha hagut durant 

els darrers anys un tècnic desplaçat de 

l’Oficina que donava aquesta informació. 
 

Petició de: Silvia Pérez. AVV La Pau 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Respecte al Centre Esportiu Mpal. Vintró 

- Joan Alentorn, demanen reunió amb el 

regidor i  amb l’IM de Serveis Socials i, 

alhora, potenciar la participació en els 

canvis que es fan el barri. 
 

Es respon que ja s’ha concretat el dia i 

hora per a la reunió amb el regidor, que 

la reunió amb IMSS serà la següent 

trobada i, alhora, que aquest Govern ha 

estat, i seguirà estant per la informació i 

la participació. 
 

Petició de: Miquel Catasús (AVV Clot-camps de l’Arpa) 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

En la darrera Audiència Pública va 

preguntar sobre l’estudi d’impacte 

ambiental de les obres del Port Olímpic 

al Front Marítim, que considera que, pel 

volum de l’obra, hauria de tenir. Així 

mateix pregunta si ja s’ha licitat l’obra 

del Port Olímpic. 
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Es respon que, segons normativa, 

aquestes obres no requereixen d’estudi 

d’impacte ambiental. L’obra de millora 

del Port Olímpic, i en concret el reforç 

del Dic de Recer, ja ha estat licitada. 
 

Petició de: José Manuel Franganillo (AVV Front Marítim) 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Plantegen la necessitat d’instal·lar una 

oficina de la Guàrdia Urbana on s’ubica 

l’oficina del Pla de Barris, donat que 

tenen la sensació que els petits furts 

s’han incrementat substancialment. 
 

Es respon que no és possible la 

instal·lació d’una nova caserna ja que el 

seu desplegament està regulat i definit i 

en correspon una per Districte. Així 

mateix la coordinació entre la Guàrdia 

Urbana i els Mossos d’Esquadra ha 

permès augmentar la presència policial 

en la zona, i és en aquesta línia que se 

seguirà treballant. 
 

Petició de: AVV Besós 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Insisteixen en una demanda feta altres 

cops respecte al manteniment dels 

parterres del c. Llull, entre rbla. Prim i c. 

Josep Pla. També demanen per la 

problemàtica de la vorera de la rbla. 

Prim, cantonada Cristóbal de Moura, 

costat Llobregat, ja que cada cop que 

plou s’inunden les botigues del costat. 
 

Al llarg del darrer trimestre de l’any es 

faran les actuacions de condicionament 

dels parterres del c. Llull. L’actuació per 

corregir el desplaçament de la sorra 

quan plou es programarà més endavant. 
 

Petició de: AVV Maresme 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Desitgen saber en quina fase es troba el 

22@ que afecta al barri de Provençals, i 

la seva intenció de participar activament 

en la taula de presa de decisions. 
 

Està previst que les dues properes 

setmanes es convoqui la Comissió de 

participació del 22@ i es pugui informar 

i debatre sobre els treball d’elaboració 

de la MPGM d’aquest espai. 
 

Petició de: AVV Provençals 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Desitgen tenir coneixement sobre el 

Projecte de Can Ricart i que la gestió 

sigui liderada per les AVV de Provençals 

del Poblenou. 
 

Està en marxa la rehabilitació de la nau 

municipal annexa al Casal de Joves. S’ha 

presentat a la Comissió de Patrimoni del 

Poblenou els criteris per a la 

urbanització de l’interior de carrers i 

places del conjunt de les quatre illes que 

configuren Can Ricart. La proposta 

d’urbanització es presentarà al proper 

Consell de Barri de Provençals. 
 

Petició de: AVV Provençals 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

Respecte a la situació de Palo Alto, 

proposen que es faci una licitació per a 
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la seva gestió amb els corresponents 

plecs. 
 

A mitjans de juny es va constituir el 

Consell de Direcció de la nova etapa de  

palo Alto, i serà aquest òrgan on estaran 

representades les Entitats veïnals i del 

futur Espai Creatiu, segons queda 

recollit reglamentàriament. 
 

Petició de: AVV Provençals 

Resposta: A la mateixa Audiència Pública 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 21 d’octubre de 2020 


