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DECRET D’APROVACIÓ I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU PER 
L’URBANITZACIÓ DE L’EIX DE C. MARESME  

 
 

Atès que el Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat pel 
Plenari del Consell Municipal el 27 de maig de 2022, i publicat al BOPB el 28 de juny de 
2022, en el seu capítol 3 regula els processos de participació que es duen a terme a la ciutat 
de Barcelona. 
D’acord amb la resolució de l’Alcaldia, de 15 de novembre de 2021, mitjançant la qual es 
delega en els regidors/es de govern, gerents sectorials i gerents de districte la competència 
per aprovar i convocar processos participatius a l’empara d’allò establert a l’article 30 de la 
Carta municipal de Barcelona. 
 
Aquest procés participatiu s’observa vinculat, de manera anticipada, amb la tramitació i 
aprovació d’un projecte urbanístic d’ordenació de l’espai públic. 
 

 
DISPOSO 

 
Primer. APROVAR el procés participatiu per la urbanització de l’eix de carrer Maresme 
d’acord amb l’article 23 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Barcelona que fou iniciat el 14 de juny de 2022. 
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Barcelona a través del programa Superilla Barcelona vol construir un model 
de ciutat que disposi d’un espai públic més saludable, més segur, amb més verd, que 
afavoreix les relacions socials i l'economia de proximitat. 
L’estratègia Superilla Barcelona es converteix en el model de transformació dels carrers de 
tota la ciutat que permet definir un nou espai públic reorganitzant la mobilitat per generar 
nous eixos verds i noves places a les cruïlles. 
El districte de Sant Martí està experimentant una gran transformació, arran de les actuacions 
emmarcades en el procés de desenvolupament del 22@. L'objectiu en aquest sector és que 
la nova economia es barregi amb un urbanisme més amable, amb més espais d'estada per 
al veïnat i més verd. 
Ja s’han treballat les següents intervencions: 
Eix Almogàvers: l'octubre de 2021 s'estrena el primer tram d'aquest eix, entre el carrer Joan 
d'Àustria i Pamplona, on s'ha realitzat una nova urbanització, amb més verd i més espais 
d'estada. A més, s'ha creat una gran plaça en la confluència amb l'Eix Zamora. A més 
d'aquest espai, també es transformarà pròximament el tram Almogàvers entre els carrers 
Ciutat de Granada i Roc Boronat, a la zona de la Superilla del Poblenou.  
 
Eix Zamora: l'octubre de 2021 també s'estrena el tram d'aquest eix entre els carrers 
Almogàvers i Pere IV, on destaca la gran plaça a la confluència amb Almogàvers. Aquest 
eix, però, s'ampliarà pròximament des del carrer Sancho de Ávila fins a Llull. 
Eix Cristóbal de Moura: aquest eix anirà des del Parc Central del Poblenou fins a la Rambla 
Prim, transformant aquesta via al llarg de vuit illes de la trama Cerdà. A hores d'ara ja és una 
realitat als entorns de Ca l'Alier, entre els carrers de Fluvià i Provençals, on destaca una 
gran franja verda central de 26 metres d'amplada, amb nombrosos espais d'estada i de joc. 
El proper tram d'obres serà el que va dels carrers Josep Pla a Maresme, a la banda Besòs 
del 22@. 
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Eix Puigcerdà: les obres d'aquest eix afectaran el tram entre els carrers Perú i Pallars. Creua 
perpendicularment dos altres eixos: l'Eix Cristóbal de Moura i l'Eix Bolívia, i a més també 
inclou la pacificació del carrer Veneçuela, entre els carrers Josep Pla i Maresme. 
Eix Bolívia: la pacificació d'aquest eix continua amb nous trams, entre els carrers Fluvià i 
Selva de Mar; i entre Josep Pla i Maresme, on es creua també amb l'Eix Puigcerdà. 
És en aquest context que s’inicia aquest procés participatiu per tal d’elaborar conjuntament 
amb la ciutadania els criteris d’intervenció per l’eix de carrer Maresme i entorns. 
 
I) Objecte del procés participatiu 
 
Els objectius del procés participatiu són: 
 
- Donar informació rellevant als projectistes sobre les necessitats i demandes del veïnat, 
els equipaments i als agents socials clau del territori 
- Fer propostes als equips redactors amb relació a l’avantprojecte del tram. 
- Fer el seguiment de les actuacions d’urbanització. 
 
II) Àmbit territorial i perfil de les persones convocades al debat 
 
L’àmbit territorial del debat és el Districte de Sant Martí. 
El perfil de les persones i organitzacions cridades a participar, a banda de la ciutadania en 
general, és el teixit associatiu veïnal dels barris de l’àmbit, agents d’activitat econòmica i 
comercial, i col·lectius i entitats de vinculats a la mobilitat sostenible i la perspectiva de 
gènere. 
 
III)  Òrgan administratiu responsable del funcionament del procés participatiu 
 
L’òrgan responsable és la Direcció de Comunicació i Participació de la Gerència d'Ecologia 
Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
IV)  Nombre, característiques de les persones membres i funcions de la Comissió de 
Seguiment 
 
Inicialment, es proposarà que la Comissió de Seguiment d'aquest procés participatiu estigui 
integrada per persones representants de la pluralitat d'actors a implicar en el procés: 

- Associació Veïnal-Vecinal Provençals Mar 
- Associació de Veïns i Veïnes el Besos 
- AVV Maresme 
- Àmbar Prim 
- Associació de Veïns de Sant Martí de Provençals 
- AVV Paraguai-Perú 
- Fundació Pere Mitjans 
- Invia 
 

La Comissió de Seguiment exercirà les funcions següents: 
 
a) Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat 
proposats, suggerir les modificacions que consideri convenients i emetre informe. 
b) Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i 
recomanar millores. 
c) Emetre informe sobre les esmenes presentades per les persones participants 
en els instruments de debat respecte dels resums formalitzats en les actes de les sessions. 
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d) Conèixer i debatre l'informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o 
millores. 
e) Les altres que se li encomanin amb el decret d’aprovació del procés o 
posteriorment 
 
Segon. CONVOCAR el procés participatiu per la urbanització de l’eix de carrer Maresme 
d’acord amb l’article 24 del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
A) Període dels actes i debats 
 
Es preveu que el procés participatiu es desenvolupi durant els mesos de juny i setembre de 
2022. 
 
Aquesta planificació és susceptible de modificació per raons d’interès públic, per tal 
d’adaptar el procés de participació a la variabilitat que pugui derivar-se de l'evolució de la 
situació provocada per la incidència de la Covid-19, entre d'altres. 
 
B) Planificació general dels actes i debats a desenvolupar 
Es proposa un procés basat en diverses fases i espais de participació: 
 
1. Fase d’Informació i inici del procés participatiu: 
 
La fase d’informació i presentació del procés participatiu comprèn les accions següents: 
- Constitució de la Comissió de Seguiment del procés participatiu. 
- Posada en marxa de la pàgina del procés. 
 
2. Contrast i debat: 
 
Durant la fase de debat ciutadà es preveuen diverses accions participatives: 
- Marxa exploratòria de diagnosi. 
- Sessió de debat oberta a la ciutadania. 
- Enquesta on-line. 
 
3. Retorn: 
 
Durant aquesta fase es validen les conclusions del procés participatiu en el marc de la 
Comissió de Seguiment, i es comunicaran a totes les persones i organitzacions participants. 
 
El procés participatiu serà adaptable per tal que es pugui desenvolupar tant presencial com 
digitalment, en funció de l’evolució del context sanitari i de les recomanacions i directrius que 
estableixin les autoritats sanitàries. 
 
C) Documentació i informació necessàries 
La informació i documentació necessària per al desenvolupament del procés participatiu és 
la documentació de partida que presenti l’Ajuntament de Barcelona. 
 
D) Sistema d’informació i comunicació del procés participatiu 
El procés participatiu s'informarà i comunicarà mitjançant l’espai web de l’Àrea d’Ecologia 
Urbana, el Decidim.barcelona, butlletins municipals, les xarxes socials, correus electrònics 
específics i cartelleria als barris implicats. 
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E) Formes de retorn dels resultats del procés participatiu 
El retorn es realitzarà tant a nivell presencial, si la situació sanitària ho permet, com digital. 
L’informe de conclusions del procés participatiu (la memòria participativa) es presentarà en 
el marc de la Comissió de Seguiment del procés participatiu, i es farà arribar a totes les 
persones i organitzacions participants. 
 
F) Indicadors orientatius per a l’avaluació del procés participatiu 
 
L’avaluació del procés participatiu es realitzarà a partir de les fitxes d’avaluació i els 
indicadors establerts per la Direcció de Democràcia Activa per als processos participatius 
que es desenvolupen a la ciutat de Barcelona. 
 
Tercer. PUBLICAR aquest decret al web de l’Ajuntament i a la plataforma digital 
corresponent, d’acord amb allò establert als articles 69.1 i 70 bis de la llei 7/1985, reguladora 
de les bases del règim local i l’article 24.3 del Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
*Signat amb efectes retroactius a dia 1 de juny de 2022. 
 
 
En ús de les facultats delegades a aquesta Gerència i en virtut del nomenament efectuat pel 
Decret d’Alcaldia (número S1/D/2019-1918 de 5 de setembre de 2019) amb efectes 16 de 
setembre de 2019, dono la meva conformitat a la precedent proposta.  

 
La gerent d’Urbanisme, 

  
 

 
  

Laia Grau Balagueró  
  
  
D’acord amb la resolució de l’Alcaldia, de 15 de novembre de 2021, mitjançant la qual es 
delega en els regidors/es de govern, gerents sectorials i gerents de districte la competència 
per aprovar i convocar processos participatius a l’empara d’allò establert a l’article 30 de la 
Carta municipal de Barcelona, i de conformitat amb el nomenament Decret d'Alcaldia de 20 
d'abril de 2021, amb efectes a data 12 d'abril de 2021, dono la meva conformitat a la 
precedent proposta i la converteixo en resolució 

 
 
 

La gerent d’Ecologia Urbana, 
 
 
 
 

Sònia Frías Rollón 
 
 
 
 
 



  
 
Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana 
Departament de Participació 
 
 

5 de 5 

La Gerent d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, de conformitat amb les 
atribucions que li han estat conferides, ha adoptat la precedent proposta com a resolució i 
n'ha ordenat el seu compliment. La qual cosa certifico. 
 
 

La Secretària Delegada d’Urbanisme (P.D. 19/11/2018) 
 
 
 
 

Sra. Eva Redó i Verdaguer 
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