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Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou 

Assumpte Resum d’acords 
Lloc Casal de Barri La Llacuna (Bolívia, 49) 
Data i hora 21 de setembre de 2022, de 18 a 20 h. 
 Sessió emesa per streaming: youtu.be/QbBPc82Lsyk 

Persones assistents 
 David Escudé, president del Consell de Barri i regidor del Districte 
 Silvia Casorran, consellera de barri 
 F. Xavier Bañón, conseller tècnic 
 Fernando Gómez, conseller de JxC 
 Lourdes Arrando, consellera d'ERC 
 Fernando Alcalde, conseller de CS 
 Jordi Rallo, conseller d’ERC 
 Imma Bajo, consellera de PSC 
 Josep Garcia Puga, gerent 
 Maria Carme Méndez, secretària del consell i tècnica de barri 

Entitats i equipaments 
 AVV del Parc i la Llacuna 
 Col·lectiu Superilla 

Ciutadania a títol individual: 25 

Ordre del dia 
1.- Obres de la central de recollida pneumàtica del carrer Zamora. 
2.- Urbanització del carrer Almogàvers, de Roc Boronat a Badajoz. 
3.- Seguiment d'actuacions al Triangle Lúdic. 
4.- Obertura de l'Escola Auditori. 
5.- Actualització de l’estat de les obres de la Gran Via/pl. Glòries. 
6.- Torn obert de paraules. 

Els documents presentats durant la sessió es poden consultar al següent enllaç: 
ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

La consellera de barri Sílvia Casorran obre la sessió informant que el barri està de Festa 
Major. Afegeix que s’ha inaugurat l’escola Auditori i que el dia anterior va tenir lloc la segona 
sessió del procés participatiu de l’Eix Verd de Pere IV. Comparteix un seguit de dades 
publicades a l’Observatori de barris referents al barri del Parc i la Llacuna: al barri hi ha uns 
16.000 habitants, hi ha 6.500 habitatges i hi ha gairebé tants cotxes com motos, en concret 
300 cotxes per cada 1.000 habitants i 236 motos per cada 1.000 habitants.  

El regidor comunica que de cara a pròxims Consells de Barri s’intentarà ampliar el temps 
destinat al punt del torn obert de paraules reduint el temps destinat a la resta de punts. 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/saltamartí 

https://youtu.be/QbBPc82Lsyk
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri
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Punt 1. Obres de la central de recollida neumàtica del carrer Zamora 

La consellera dóna la paraula a la Gemma Sánchez de l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU). 
El gerent apunta que s’intentarà que les exposicions siguin de 5 minuts màxim. 

La Gemma explica que la central de recollida neumàtica es troba entre el carrer Zamora i el 
carrer Pallars, serà semisoterrada, tindrà dues plantes i a sobre s’hi farà una zona verda. 
Disposarà d’ascensor i escales. Compartirà una rampa d’accés amb un edifici nou de 
promoció privada que s’hi està construint. La central farà la recollida de la zona que s’ha anat 
estenent des del 2007 entre els carrers Bolívia, Almogàvers, Pamplona i Badajoz, i contempla 
la recollida de 3 fraccions. Es preveu la finalització de les obres al maig del 2023. 

Pregunta: el Sr. Àngel pregunta pels horaris de pas dels camions que faran la recollida pel 
carrer Zamora, carrer que en principi serà per a vianants o pacificat. 

La Gemma explica que caldria preguntar al Departament de Neteja per la contracta que té 
adjudicada l’explotació. Pel que sap, no hi haurà molt de trànsit i estarà pautat. Afegeix que 
és un carrer que tot i ser de vianants està fet amb materials preparats per al trànsit. El 
regidor indica que es traslladarà la pregunta a Neteja i es farà la devolució amb la resposta. 

Punt 2. Urbanització del carrer Almogàvers, de Roc Boronat a Badajoz. 

La consellera dóna la paraula a Roberto Soto, que explica la urbanització del carrer 
Almogàvers, de Roc Boronat a Badajoz. El carrer està considerat eix verd i la zona entre 
Ciutat de Granada i els Almogàvers té una consideració de zona enjardinada, de parc. 

Pregunta: un veí pregunta per la previsió de l’actuació del tram del carrer Joan d’Àustria fins 
el carrer Marina, que està projectat però encara no està fet. Explica que sembla una 
autopista, no s’hi pot aparcar i hi ha un carril bus per on no hi passa cap bus. 

El gerent indica que s’espera que pel pròxim mandat es pugui projectar el tram que falta. 

Pregunta: el Sr. Leonardo proposa baixar a la calçada els contenidors que hi ha a la vorera 
perquè els orins de les persones que orinen allà vagin a les clavegueres i proposa pintar 
zones d’aparcament de motos. Afegeix que a la cruïlla que hi ha entre el carrer Zamora amb 
el carrer dels Almogàvers hi ha un senyal trencat i hi ha gent que no circula fent el gir a la 
rotonda. Demana una actuació amb pintura per fer carrils i aparcaments per a motos. 

El regidor diu que ho traslladaran per resoldre-ho. 

Pregunta: un veí pregunta si quedaran afectades les entrades i sortides de les ambulàncies 
del nou hospital que hi ha al carrer Ciutat de Granada, entre Sancho de Ávila i Almogàvers, 
atès que hi ha la superilla i, a més, resta pendent l’arranjament que es farà a Almogàvers. 

La consellera indica que sempre es respecten els 3,5 metres d’amplada que marquen els 
bombers pel pas dels vehicles i l’entrada es faria per Sancho de Ávila. El gerent explica que 
es tracta d’un sociosanitari i, per tant, no rebrà urgències ni trànsit a alta velocitat. 

Punt 3. Seguiment d'actuacions al Triangle Lúdic. 

El gerent informa que el 20 de juny va tenir lloc una reunió al Districte, convocada pel 
regidor del Districte, i es van plantejar sis punts: 

1. Continuar amb la presència policial i les inspeccions de locals: durant l’últim semestre 
s’han iniciat 29 expedients sancionadors a establiments de 24 h i 22 expedients 
sancionadors o ordres de restitució a bars o bars musicals. 
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2. Reforçar la neteja: durant l’últim semestre hi ha dos serveis (un a les 3 h i un altre a les 
7 h). 

3. Limitar els sorolls produïts pels supermercats de 24 h: des de fa una setmana ha entrat 
en vigor el decret que regula els horaris dels supermercats de 24 h. Els dimecres, dijous, 
divendres i dissabtes han de tancar a les 22 h i poden obrir a les 7h. 

4. Sol·licitar un increment de les sancions per consum de begudes alcohòliques a la via 
pública o per desordre a l’espai públic. 

5. Iniciar els tràmits per limitar els horaris nocturns de bars que generen gran concentració 
de persones incrementant el soroll a la nit: en el tram del carrer Pere IV amb carrer 
Pamplona i Àlaba, s’estan fent unes sonometries que acabaran el 4 d’octubre i amb les 
dades que es recullin es parlarà amb Serveis Jurídics per veure quines passes caldrà 
seguir a continuació. 

6. Iniciar una campanya de comunicació sol·licitant respecte als veïns i veïnes durant 
l’horari nocturn. El regidor explica que s’ha parlat amb les residències d’estudiants i 
albergs i diu que les residències d’estudiants treballaran amb la possibilitat de sancionar 
directament a l’alumnat incomplidor. 

Respecte el tema de la presència policial, l’intendent explica que estan fent un reforç policial 
aquestes tres setmanes d’inici de curs universitari i estan seguint fórmules d’equips mixtes 
amb els Mossos d’Esquadra. Respecte el rang de cobrament de les denúncies lleus, explica 
que ara s’està cobrant el rang més alt que permet l’ordenança per consum de begudes 
alcohòliques a la via pública i per desordre a l’espai públic. Diu que ara existeix l’opció 
d’emparar-se, no només en l’Ordenança Municipal, sinó en la Llei Orgànica de Protecció de la 
Seguretat Ciutadana 4/2015. És per això que es treballa conjuntament amb els Mossos 
d’Esquadra, que tenen la competència per aplicar-la. 

Pregunta: una veïna de l’AV del Parc diu que parla en nom de l’associació SOS Triángulo 
Golfo, la qual no ha vingut al Consell de Barri com a protesta. Explica que el divendres passat 
va haver persones begudes que feien aldarulls amb unes tanques a la boca del metro de la 
parada Bogatell i també hi havia persones esnifant cola al carrer. Afegeix que ara els 
supermercats de 24 h no poden obrir com ho feien fins ara, però que hi ha persones que 
porten les begudes al cotxe i les venen. Un altre veí afegeix que els supermercats de 24 h, si 
tenen dos finestrals, en tanquen un, i deixen l’altre a la meitat amb una persona vigilant 
perquè segueixin entrant a comprar. Un altre veí se suma a l’aportació feta sobre la 
impunitat amb què es ven alcohol al voltant de vehicles privats. Des de l’AV també volen 
agrair l’esforç que s’està fent per abordar aquest tema i demana perseguir aquests punts de 
venda invisibles. 

L’intendent explica que en sis o set mesos s’han fet 7.000 denúncies, cosa que implica que la 
presència policial hi és. Explica que les sancions d’aquestes característiques estan regulades 
a l’Ordenança Municipal i l’import màxim que s’aplicava abans era de 60€ i amb la reducció 
quedava per 15€. Ara apliquen l’import de 100€ i amb la reducció queda per 25€. Per poder 
apujar l’import de la sanció cal veure si s’hi sumen altres variables com, per exemple, si 
estan tallant el carrer, si estan amb altaveus amb música reproduïda, etc. Amb aquests altres 
factors estan mirant d’aplicar la Llei 4/2015 que permet un import de sanció superior. D’altra 
banda, els dispositius de reforç que s’estaven aplicant durant aquestes tres setmanes 
patrullaven els dimecres i els dijous, per tant, el divendres no es veia afectat per aquest 
reforç, hi havia només el dispositiu que normalment hi ha. Afegeix que el Districte de Sant 
Martí rebrà 33 nous i noves alumnes de l’escola de policia per reforçar els equips, dels quals 
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12 formaran part de la unitat nocturna. Respecte l’obertura parcial dels supermercats, la 
setmana anterior es va revisar el tancament i no es va detectar aquesta situació. En quant 
als cotxes que venen alcohol, es pot trucar al 112 i indicar la posició del vehicle perquè hi 
vagi una unitat. En cas que no hi hagi unitats disponibles, es té la instrucció d’avisar al servei 
de mediació perquè vagin al lloc per indicar al jovent que marxi. 

Punt 4. Obertura de l'escola Auditori. 

El regidor dóna la paraula al gerent, que explica que l’escola Auditori va iniciar el curs a 
l’escola La Flor de Maig durant una setmana degut a un desajust en el calendari d’obres 
d’ampliació de l’escola per part de l’empresa que havia guanyat la licitació d’ampliació del 
Consorci d’Educació. Durant aquest estiu, l’escola Auditori ha crescut una planta més. Ha 
incorporat dues aules més, una tercera aula de taller i un petit espai de magatzem. Han 
reparat uns aires condicionats i n’han demanat la substitució dels que no s’han pogut 
reparar. Al pati s’han ampliat les proteccions solars. A finals d’any està previst que comenci 
la instal·lació dels mòduls que donaran la forma definitiva de l’escola nova de l’Auditori que 
podria estar enllestida el curs vinent. 

Punt 5. Actualització de l’estat de les obres de Gran Via i Glòries. 

La consellera Sílvia Casorran explica que actualment s’està executant la intervenció tàctica. 
Durant el mes de novembre arribaran els jocs infantils, una tirolina accessible i una tirolina 
ordinària, i les barres de calistènia. S’instal·laran també els bancs i els arbres i unes 
estructures per fer ombra. Qui tingui interès pot participar en el grup de Glòries com a veïnat 
directament afectat. Al desembre finalitzaran les obres de l’entorn de l’escola Casas i a partir 
d’aleshores començarà el funcionament de les càmeres que controlaran l’accés dels laterals 
de la Gran Via. 

Punt 6. Torn obert de paraules. 

Pregunta: el Sr. Àngel Ruiz demana que es faci seguiment i control de l’ocupació de l’espai 
públic que es fa amb les terrasses amb tendals. També demana que es faci manteniment del 
barri. Posa com a exemple el paviment que hi ha a l’inici de l’avinguda Bogatell, que està 
aixecat i ha causat accidents, i baixant en direcció mar hi ha mobiliari de fusta deformat, ple 
d’excrements de coloms, que dona sensació de deixadesa. Respecte a la teulada de la 
Letona, que està trencada, seguiran insistint en el tema tot i que el gerent ja els va informar 
que estaven pendents de la resposta del propietari. Finalment, vol comentar que és 
important que s’instal·li una tanca a la zona del carrer Bolívia, Àlaba, Pamplona, per evitar 
que la gent hi faci botellot. 

El regidor explica que el tema de la Letona, en no ser propietat de l’Ajuntament, cal que 
segueixi amb el procediment habitual. S’ha fet un requeriment al propietari i ara tocaria 
incoar l’expedient sancionador pertinent. Respecte la tanca, primer cal canviar la porta, que 
ja està encarregada per l’IMU. En quant al manteniment de l’av. Bogatell, ho traslladaran al 
Departament d’Estructures Vials. Pel que fa a les terrasses, demana que si es troben amb 
algun cas que no compleix la normativa se’ls hi comuniqui per sancionar si correspon. 

Pregunta: el Sr. Ventura pregunta si es farà alguna campanya al barri recordant les normes 
de circulació a les persones que circulen en patinet i bicicletes. Explica que al carrer Pujades 
hi circulen per la vorera i és un perill anar a peu. Pregunta per què no serveix com a 
denúncia la publicació al twitter de la fotografia de la persona que està transgredint la norma 
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si hi apareix tot el necessari, inclòs el núm. de Bicing. Diu que el circuït establert és trucar al 
112 però, fent-ho així, la persona transgressora ja farà estona que haurà marxat quan vingui 
la patrulla. Demana que expliquin millor aquest circuït tenint en compte aquesta casuística. 

L’intendent respon que a la ciutat fan campanyes cícliques de temàtiques diverses, una 
d’elles referent als vehicles de mobilitat personal, que precisament l’estan fent aquesta 
setmana. Explica que el dia 20 de setembre, al districte es van fer d’ofici 38 denúncies a 
conductors de vehicles de mobilitat personal i 4 d’aquests vehicles els van ingressar a 
dipòsit. Explica que les xarxes socials són canals que no són immediats i, en canvi, el 112 sí 
que és immediat, tot i que està pensat per emergències i reben moltes tipologies de 
trucades. La consellera afegeix que sí que cal fer més conscienciació i educació mitjançant 
campanyes sobre aquest tema però cal tenir en compte que de vegades la percepció que es 
té varia una mica de les dades reals. Les dades d’accidents d’enguany a nivell de ciutat són: 
19 víctimes mortals, de les quals gairebé totes són motoristes, excepte 2 que són vianants i 
1 que és conductor de vehicle privat. El regidor explica que l’auge del vehicle de mobilitat 
personal ha estat degut a la manca de normativa al respecte. També diu que a Barcelona, a 
diferència d’altres ciutats de l’Estat i del món, s’ha prohibit que s’instal·lessin empreses que 
fan negoci del lloguer de patinets. La consellera Sílvia Casorran afegeix que a nivell estatal la 
circulació en patinet per la vorera està prohibida i només hi poden circular per carrils bici o 
per carrils 30. També diu que el límit de velocitat a la ciutat és més un desig que un 
compliment, per això s’hi instal·laran més radars. Finalment, en resposta a la pregunta del 
Sr. Ventura, diu que es poden fer denúncies a requeriment si es té la foto. 

Pregunta: la Sra. Mònica explica que és veïna del tram entre el carrer Irena Sendler i el 
carrer Bolívia. Aquest tram fa un any no era de vianants i hi havia només un bar amb un 
parell de taules. En qüestió de mesos, el tram s’ha fet de vianants i ara el bar té 14 taules, 
amb para-sols i amb aglomeració de persones i han obert 3 bars-restaurants més al mateix 
carrer. Un d’aquests nous bars té una terrassa i acull ciclistes de Glovo que venen a fer la 
recollida. Al carrer Bolívia entre Badajoz i Àlaba també hi ha molts bars i restaurants. En total 
sumen 14 negocis de restauració, sense cap fleca, ni supermercat, ni servei, excepte una 
farmàcia. Els preocupa el soroll, sobretot del bar que ha augmentat les taules, i no saben si 
compleixen la normativa. A aquest soroll també s’hi suma la càrrega i descàrrega relacionada 
amb aquests negocis i altres vehicles en una zona que és de vianants. A més, el soroll de 
l’hotel també és molt alt i han fet denúncies, instàncies i queixes. Explica que no tenen el 
triangle lúdic però comença a formar-se un triangle hostel-hub-Glòries amb esdeveniments 
de grans empreses. Afegeix que aquest tram no està inclòs en la planificació del 22@ i tem 
que no hi hagi una regulació pel que fa al nombre d’establiments d’aquests tipus que es 
poden obrir. D’altra banda vol preguntar en què consisteix l’eix verd del carrer Bolívia perquè 
tant en aquest carrer com el de Badajoz hi ha molta circulació. 

El gerent explica que s’estan revisant i fent control de les llicències de bars i vetlladors que 
porten anys sol·licitant-les. Com a Administració Pública no poden negar les llicències de 
nous negocis si compleixen l’ordenament jurídic. Tot i així les activitats han de respectar els 
horaris establerts i no han d’extralimitar-se amb el nombre de taules i cadires que 
s’especifica a la llicència. Respecte el soroll provinent de l’hotel, no es tenia constància i es 
posarà en coneixement de serveis tècnics per contactar amb l’hotel. Respecte el carrer 
Bolívia fins el tram de Badajoz és un tram que permet la circulació ordenada de vehicles i a 
partir de Badajoz cap a Besòs està pràcticament tot pacificat i no patirà pràcticament cap 
altra variació. 

Pregunta: la Sra. Sílvia ve com a portaveu de tres comunitats de veïnes del carrer Badajoz, 
entre el carrer Pallars i el carrer Pujades. Vol exposar la problemàtica relacionada amb una 
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marquesina on només hi passa el B23. Diu que a banda del soroll relacionat amb el pas 
d’aquest vehicle cada 15 o 20 minuts, sobretot a l’estiu quan les finestres dels habitatges 
estan obertes, hi ha el gran problema que se’n deriva de l’ús de la marquesina com a 
terrassa improvisada del bar que hi ha al costat. Pregunta si es podria traslladar aquesta 
marquesina a un altre tram del carrer que no hi hagi tants habitatges i quin seria el 
procediment formal per fer aquesta petició. 

La consellera diu que es va fer aquesta petició al Departament de Mobilitat i els van 
comunicar que tot i que la vorera no arriba als 5 m (en fa 4,5), compleix els requeriments 
pel que fa l’accessibilitat perquè el pas lliure que deixa és de 2,1 metres i treure la 
marquesina i posar un pal de parada seria empitjorar el servei d’autobús. Tot i així, comenta 
que tornaran a traslladar la problemàtica explicant bé que la petició de canvi d’ubicació de la 
marquesina no es tracta d’un tema d’accessibilitat sinó d’un mal ús de la marquesina. 

Pregunta: el Sr. Raül Ourense pregunta per la data de tancament de l’illa del carrer de 
Sancho de Ávila, Pamplona i Zamora, que està pendent el tancament de la cantonada de 
Tànger amb Pamplona. També pregunta pel tancament del solar del carrer Pamplona, 121, 
que creu que és municipal. Un altre tema que comparteix és si es pot mirar de reduir el 
soroll de les vies del tren de Tànger amb Zamora. En concret, el soroll que fan alguns trens 
en concret a certa velocitat quan circulen per la corba fa un xerric molt estrident. Finalment, 
pregunta per la data de finalització de la urbanització de la Meridiana entre Glòries i 
Ciutadella perquè les voreres del costat del tanatori, a la banda del mar, són molt estretes i 
no permeten el pas amb cotxet. 

En quant al tancament de l’illa del carrer de Sancho de Ávila, Pamplona y Zamora, el regidor 
explica que en haver un canvi de reixat la porta que hi havia abans no es pot tornar a posar i 
està feta la petició d’una de nova però no tenen una data en concret. Respecte les vies del 
tren, a dia d’avui, té difícil solució i no se sap si Adif podria esmorteir el so o si seria viable 
un tancament que impedís la sortida del so. En tot cas, ho anoten per veure si poden trobar 
alguna resposta. En quant a la vorera, durant aquest mandat no hi ha previst entomar cap 
modificació de la vorera. Pel que fa al tema del solar prenen nota. 

Pregunta: el Sr. Patrick Kappert parla en nom del Col·lectiu Superilla. Explica que van fer 
diverses propostes per a la superilla, una de les quals la creació d’un espai de reunió per a 
joves en una ubicació sense habitatges. Recentment estava programada una reunió de 
seguiment per al pressupost participatiu d’aquesta proposta però el dia anterior va ser 
anul·lada per la necessitat d’estudiar millor la proposta atès que no es considera adient 
afegir més mobiliari urbà susceptible que els joves en facin un mal ús, donat que aquest 
estiu s’ha patit la presència de joves que hi feien botellots a les nits. Pregunta com és que 
els bancs en aquesta ubicació poden suposar un problema quan en altres indrets no es 
valora la retirada de bancs i també pregunta pel calendari de les pròximes reunions. També 
comunica que van fer un queixa per un panot que es va treure al carrer Roc Boronat i en lloc 
de fer-ne la reposició, l’han tapat amb material i els han dit que no poden fer-ne la reposició 
per falta de recursos. 

El regidor explica que certament el tema dels bancs és complex donat que de vegades el 
veïnat demana la retirada de bancs per evitar un mal ús i d’altres no hi estan d’acord amb la 
retirada. Diu que aquest espai per a joves de la proposta s’ha d’estudiar i també s’ha de 
mirar com encaixa amb un altre projecte que tindrà lloc a la mateixa ubicació, relacionat amb 
un equipament esportiu. El conseller afegeix que rebran convocatòria per a la pròxima reunió 
en breu. Respecte el panot, el gerent diu que si els facilita la ubicació miraran de fer la 
reposició. 
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Pregunta: una veïna exposa que al barri també està la zona de Marina cap a mar i hi falta 
manteniment, hi ha voreres aixecades i a l’avinguda Meridiana amb Buenaventura Muñoz 
han tallat tres arbres que estaven perfectes. 

El regidor diu que estudiaran el tema. 

Pregunta: un veí pregunta fins quan estarà tallat el tram de carrer Almogàvers davant el 
Razzmatazz. També diu que el carrer Joan d’Àustria entre el carrer Almogàvers i Pallars hi ha 
una obra que està parada que dificulta el pas pels vianants. Finalment recorda que resta 
pendent la reubicació dels contenidors del carrer dels Almogàvers. 

El regidor explica que no s’obrirà perquè es va tallar per protegir els infants de l’escola, però 
que quan es faci l’eix verd s’hi podrà circular. Respecte l’obra del carrer Joan d’Àustria s’ho 
anoten per revisar-ho, així com el tema dels contenidors. 

Maria Carme Méndez Bota 
Secretaria del Consell de Barri del Parc i la Llacuna del Poblenou 

Barcelona, 21 de setembre de 2022 


