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Nombre de ciutadans a títol individual: 45 persones aproximadament 
 
Ordre del dia: temes tractats i acords. 

1) Presentació del projecte normatiu: Reglament de Participació Ciutadana. 

2) Xarxa d’autobusos. 

3) Estat actual Plaça de les Glòries Catalanes. 

4) Torn obert de paraules. 
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Regidor explica que el Gerent també explicarà les gestions fetes a partir de l’anterior 

consell en relació a la residència per a gent gran Alchemika. Convida a la participació 

divendres 9 i dilluns 12 de juny a sessions sobre habitatge a l’entorn de Glòries. 

 

Punt 1. Presentació del projecte normatiu: Reglament de Participació Ciutadana 

El Conseller Jordi Martín explica la proposta de reglament, aprovada inicialment el 19 

abril i actualment en fase d’al·legacions fins el 22 de juliol. Recorda que el 28 de juny 

se celebrarà una sessió de debat a les 18:30h a la Seu del Districte i que les 

al·legacions s’han de fer mitjançant instància presentada al Registre d’Entrada. 

 

El treball s’inicia l’any 2015 a petició de les entitats, que demanaven una revisió de la 

normativa. L’any 2016 es va iniciar el procés participatiu amb impuls de tots els grups 

municipals i entitats, també del Clot i Camp de l’Arpa, per elaborar un reglament 

consensuat. 

 

Objectius: 

1. Descentralització i impuls a la iniciativa ciutadana. 

2. Clarificació de canals de participació: processos, òrgans, fòrums, consultes 

així com definició de què es considera procés participatiu, que queda definit 

com a una seqüència d’esdeveniments acotada en el temps (120 dies) amb 

part informativa, debat i retorn, proposta i presa de decisió, amb grup impulsor 

que inclou entitat promotora i comissió de seguiment i d’empara. 

3. Democràcia directa i impuls de les consultes ciutadanes: tot i que no 

vinculants, s’insta als grups municipals a posicionar-se sobre el resultat, es 

regula amb detall i no es posen mínims de participació. Es procurarà fixar 

processos que assegurin la participació de les parts i propiciar un espai de 

debat en un marc de garanties i comissions de supervisió i facilitació de 

recursos. 

4. Sistema de garanties (fiabilitat i transparència): existència de mecanismes de 

control i garantia de la qualitat a través d’òrgans externs i interns. 

5. Participació en el funcionalment dels serveis: recorda que ja hi ha 

experiències al Districte com la gestió cívica dels casals de barri. 
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6. S’aposta per una participació amb vessant digital i presencial. Es recorda 

que la plataforma Decidim.Barcelona es podrà fer servir per a recollida 

telemàtica de signatures a tots els processos participatius de la ciutat arribant a 

més gent i garantint alhora els espais físics de participació. En aquesta 

plataforma hi ha tota la informació relativa al reglament. 

7. Participació inclusiva i enfortiment comunitari: especial atenció a garantir 

una participació que tingui en compte la diversitat i necessitats de la població 

de Barcelona i reforci el teixit social i la gestió comunitària. 

8. Procés de revisió i avaluació: revisió del funcionament dels òrgans i 

avaluació global de la norma, amb existència d’una comissió d’empara. 

 

Entenem la participació ciutadana com un dret ciutadà que l’Ajuntament ha de garantir 

i promoure facilitant mecanismes i canals i eliminant obstacles. S’ha creat l’Àrea de 

Democràcia Activa i Descentralització per a gestionar els processos de participació i 

treballar el procés de descentralització cap als districtes gestionant, tramitant i facilitant 

recursos. 

El Conseller explica que es col·laborarà amb les entitats per tal que puguin participar 

del nou reglament i que se’n crearà una guia útil un cop aprovat el reglament. La 

participació es desenvoluparà en funció de: 

1. Actors impulsors: institucionals (Govern/Regidors i Regidores), iniciativa 

ciutadana (Consell de Ciutat, Comissions Promotores). 

2. Canals: 

o Processos Participatius amb seqüència i mecanismes: Grup Impulsor, 

Òrgan gestor, Comissió de seguiment, Comissió assessora dels 

processos. 

o Òrgans de participació: territorials, sectorials, Consell de Ciutat, 

Pactes/acords 

o Puntuals: fòrums, audiències públiques, grups de treball 

o Consultes Ciutadanes  

 

La iniciativa ciutadana s’estableix com una manera reglada d’incidir a l’agenda política 

mitjançant la recollida de signatures, sobre els següents àmbits: 

 Punts d’ordre del dia a plenaris i comissions. 
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 Posada en marxa d’un procés participatiu o creació d’òrgan de participació. 

 Aprovació o modificació d’una norma municipal. 

 Sol·licitud de realització d’una consulta. 

 Convocatòria d’un consell de barri, fòrum o audiència. 

 

Signatures necessàries a nivell ciutat/districte/barri: 

 Consulta 

Ciutadana/ 

Aprov-Modif. norma 

Procés Participatiu/ 

Creació d’òrgan 

Incloure punts a 

ordre del dia 

Ciutat 15.000 10.000 9.000 

Sant Martí 7.000 4.600 2.300 

 

S’estableixen un mínim de signatures necessàries a nivell de ciutat, districte i barri, per 

a cada tipus de procés participatiu o per a convocar i afegir punts a l’ordre del dia de 

cada òrgan. També queda especificat com crear o invocar òrgans que queden dins el 

reglament de Districte: 

 Consell Ciutadà: s’amplien i es clarifiquen les funcions del consell ciutadà, 

amb més presència de ciutadà. 

 Consells de Barri: mínim un cop l’any, màxim de 4 a convocar des del 

Govern, consellers o per unes 300 signatures. 

 Hi haurà un màxim de 3 consultes anuals, no vinculants. 

 

Sistema de garanties (fiabilitat i transparència): hi hauran mecanismes de control i 

garantia de la qualitat a través d’òrgans externs i interns, com ara una comissió 

d’empara. 

 

Torn de preguntes sobre 1er punt 

 Queixa de que la recollida de signatures és difícil d’efectuar i la gent gran 

quedarà fora per no tenir accés a la tecnologia.// El Conseller explica que la 

participació es pot fer a la manera tradicional i online. El web és un mitjà de 

recolzament per a la recollida de signatures. 
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 Demanda de rebre per correu electrònic la presentació exposada al Consell. 

Queixa perquè el reglamenta regula massa tots els processos, cosa que per una 

banda va bé, ofereix garanties, però per l’altra no és vinculant. Es pregunta si és 

un afegit als canals existents o aquests se suprimiran. Es demana garantir 

audiències públiques i queixa perquè hi hagi només 1 consell de barri 

obligatori. S’assenyala que la tramitació de les consultes és complicada, sobre 

tot les de ciutat. Com a reforç d’entitats es demanen subvencions raonables i 

no només 1 euro per signatura.// El Conseller ressalta que Barcelona en Comú 

està fent 3 o 4 consells cada any i informa que les audiències es tractaran amb 

el reglament dels districtes i no en el de participació ciutadana. També informa 

que al proper mandat es farà PAM i PIM amb procés participatiu i manifesta no 

conèixer la proposta de l’euro per signatura. 

 Queixa d’haver anat enrere en participació per perdre consells de barri, l’òrgan 

més ben considerat per la ciutadania. Assegura que el dia a dia portarà a 

mínims i que la veu del ciutadà se sentirà menys encara. 

 

Punt 2.Xarxa d’autobusos 

1.Context 

El Gerent mostra plànol de finalització d’implantació de la xarxa ortogonal que es farà 

a octubre de 2018 i sintetitza els objectius de la seva implantació: 

 Es busca un mitjà massiu i ràpid, similar al metro, en el que es pugui arribar al 

90 per cent de les destinacions amb un sol transbordament. 

 Descongestió en superfície en una xarxa amb poques variacions en els  darrers 

35 anys. 

 S’implanten 28 línies: 3 Diagonals, 17 Verticals i 8 Horitzontals i es mantenen 

les línies convencionals no redundants així com els busos de barri. 

 Guany de velocitat comercial, amb parades cada 3 illes, esforços en 

accessibilitat (tant en bus com en metro) i freqüència de pas dels vehicles entre 

5 i 8 minuts.  
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2.Actuacions fetes fins l’actualitat i objectius a futur: 

 El canvi de model de xarxa inicia la seva implementació l’any 2012 en diferents 

fases. Les línies V29 i V31 s’implementaran a octubre de 2017 i  les línies V23, 

V25 i V33 a octubre de 2018. Aquest nou model destaca per la seva versatilitat 

i eficiència. 

 El Pla de Mobilitat Urbana de 2013 al 2018 te l’objectiu de reduir el transport 

privat, que ocupa molt espai en calçada i aparcament, del 25% actual al 21% al 

2018. 

 Es mantenen 3 busos de barri 117, 126 i el 191 que enllaçarà l’Hospital de Sant 

Pau amb el CAP Maragall i absorbirà el 40% dels usuaris del 192. El Gerent 

manifesta conèixer la posició de l’AVV del Clot i Camp de l’Arpa en contra de 

l’eliminació de la línia 192, que el canvi és necessari a nivell de ciutat i que la 

freqüència de pas del 191 serà molt millor. i explica que la situació a nivell de 

ciutat assenyala que el canvi és necessari. Explica que s’ha estudiat els 

desplaçaments dels usuaris del 192 i el 191 tindrà una freqüència el doble de 

ràpida. Explica que s’assumeix la pèrdua de parada davant l’Hospital de Sant 

Pau però que actualment no hi ha una altra opció plantejada i possible. 

 També es manté la línia 7 fins la construcció del tramvia fins al Fòrum. 

 

Torn de paraules del punt 2 

 S’assenyala que avui els transbordaments no són ràpids i no es guanya en 

velocitat i es demana obrir la xarxa nova quan hi hagi bona coordinació 

semafòrica. S’han fet al·legacions perquè V23 o V25 facilitin l’accés a Hospital 

del Mar com ho fa el V27. 

 Queixa per eliminació del 192 i petició de tenir en compte l’especificitat del 

barri, amb molta gent gran a av. Meridiana, carrer Muntanya, etc. 

  Queixa per necessitat que la gent gran hagi de fer 2 o 3 transbordaments per 

anar als equipaments sanitaris. Preocupació perquè si es treu el 192 el tram 

central del Clot i Camp de l’Arpa quedaran sense servei proper. Es demana que 

s’elimini el 192 quan ja no l’utilitzi ningú. 
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 Demanda de mantenir freqüència de pas els dissabtes, ja que els comerços sí 

que treballen. Demanda d’augmentar distància entre parades a 200/250 

metres. 

 Demanda de potenciar la línia 7 i no invertir en tramvia. Demana 

responsabilitats per tocar el dèficit de TMB. Si els recursos econòmics són 

reduïts, s’hauria d’invalidar la inversió en tramvia, que la Unió Europea ja va 

apuntar fa 10 anys que no era solució reimplantar el tramvia a ciutats que no 

en tenen.// El Conseller Carmona assenyala que els darrers estudis de la UPC 

assenyalen que el tramvia és la solució. 

 Demanda de previsió d’accés a l’Hospital del Mar 

 Sobre 192: hi ha punt emocional que no es té en compte i demana si hi ha cap 

altre barri que perdi el seu bus. 

 Petició de tenir en compte la tipologia d’usuaris que fan servir els busos. Tema 

costos és relatiu perquè a d’altres barris guanyen bus. Recorda que el 192 

també serveix per unir els barris de Clot i de Camp de l’Arpa. 

 Demanda per la situació de persones amb dificultats de mobilitat.// Carmona 

recorda que hi ha un servei de taxi limitat, són de nou recursos. Demanda d’un 

transport públic eficient a base de busos, no de taxis. 

 Demanda d’ampliar i arranjar la vorera de Mas de Casanovas per tal que passin 

les cadires de rodes i proposta de canvi de parada de V23 vora Sant Pau.// El 

Conseller Carmona respon que consultaran un possible canvi de parada per fer 

transbordament a V23. 

 

Respon el Gerent: 

 Els transbordaments i freqüència milloraran quan s’acabi d’implementar el 

projecte a octubre 2018. 
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 Sobre 192 es va dir que Barcelona transformava tota la xarxa sense augmentar 

nombre d’autobusos. Per no incrementar el dèficit, els busos de les línies que 

desapareixen es traslladen a les línies noves. 

 La freqüència en dissabtes és qüestió de costos. Cita que es va assolir per 

reivindicació l’obertura del metro la nit de dissabte, i que cal valorar que els 

dissabtes ja són molt actius. 

 Sobre distància entre parades la nova xarxa busca incrementar una mica les 

distàncies. Les parades properes responen a reivindicacions puntuals.  

 Amb V23 i V25 caldrà un transbordament per anar a l’Hospital del Mar. Informa 

que la línia V23 serà capaç de transportar molta més gent fins l’entrada de 

Cartagena de l’Hospital de Sant Pau. 

 

Respon el Conseller Francesc Carmona 

 Indica alternatives al V23 per Sant Pau: H6 i H8, per sobre i per sota. Les línies 

V23 i V25 donen més cobertura que el 192 perquè tenen major freqüència de 

pas. L’inconvenient és que no passen pel centre del barri. 

 El Conseller recorda que no es va fer inversió en busos i s’han congelat tarifes i 

s’aboquen recursos a millorar la xarxa. Assegura que des de districte s’ha 

demanat el 192 però la gestió de recursos, limitats, no permet. El 191, que és 

d’un altre Districte, es manté perquè s’ha vist que no hi havia alternativa per 

accedir a Sant Pau de forma raonable mentre que el 192 sí que en té.  

 Assenyala que tots els estudis diuen que el tramvia millora en eficiència a la 

xarxa de bus i que és una aposta de l’actual govern, així com la sensibilitat amb 

els accessos als hospitals. 

 

Punt 3. Estat actual Plaça de les Glòries Catalanes 

El Gerent del Districte informa de la situació actual del projecte i comparteix el nou 

calendari d’obres: 
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1) S’acumula un endarreriment proper als 18 mesos, tal i com es va explicar al 

setembre al grup de treball i al consell d’administració de BIMSA. 

2) S’ha fet un debat sobre la situació a la Comissió d’Ecologia Urbana de 

l’Ajuntament de 19 d’octubre de 2016 que ha derivat en una auditoria tècnica 

(23 de març de 2017) i posterior roda de premsa. 

3) L’auditoria plantejava endarreriment i sobre costos. 

4) El 24 d’abril es rescindeix el contracte i s’inicia nova licitació del túnel 1, actuant 

per no comprometre elements de seguretat. 

 

Calendari actual: 

 Maig 2017 aturada de l’obra. 

 Actualització projecte i inici dels tràmits de licitació previst a finals de juny. La 

licitació comença al juliol i fins el setembre es presenten ofertes. 

 Obertura d’ofertes tècniques a principi d’octubre, d’ofertes econòmiques a 

principi de novembre i adjudicació a finals de desembre. 

 Un cop signats els nous contractes, es preveu l’inici de les obres a finals de 

gener o primers de febrer. 

 

Torn de preguntes 

 Es demana què implica a nivell de medi ambient i problemes respiratoris el 

desviament de trànsit per carrer Independència fins carrer Aragó. Es proposen 

solucions amb arbrat. Queixa pel gir a Independència - Aragó i es demanen 

mesures per pacificar el trànsit en aquest gir (ja ho va demanar l’Associació de 

Veïns). Es recorda que encara no s’ha posat una unitat de mesura ambiental, tal 

com es  va acordar.// El Gerent assenyala que farà la consulta, perquè potser 

no és senzilla la instal·lació. 

 Una representació de l’Escola Casas diu que s’ha produït un augment de la 

contaminació a nivell de partícules. Demana que s’incloguin mesures pel 
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control i minimització de la contaminació atmosfèrica. S’ha de saber quina és la 

qualitat de l’aire que els infants respiren per preveure l’impacte en una segona 

fase i explica que el Consell Escolar del centre prepara un escrit per demanar 

una reunió amb el Districte. 

 Es demana no fer una licitació en 2 parts. Es demanen responsabilitats per 

sobre costos i pel projecte constructiu. 

 Demana, a llarg termini, la reducció a 2 carrils del carrer Independència i que 

els carrils VAO passin pel túnel. 

 Queixa pel recorregut de la línia 7 de bus, que abandona la Diagonal per tornar-

hi més endavant. 

 

El Regidor respon: 

 S’està treballant per licitar conjuntament els 2 túnels, per considerar que té 

avantatges, com ara amortitzar una part del retard del projecte. 

 Mentrestant: una part de canòpia es farà durant el mandat. Cal mesurar què 

queda afectat. La resta, com els projectes d’habitatge, segueix el seu ritme. 

 Aragó/ Independència: cal treballar-hi els problemes de fricció i contaminació. 

S’insistirà en la instal·lació d’una unitat de mesura de qualitat de l’aire i millorar 

els efectes negatius de la contaminació. Assegura que millorar el transport i 

reduir el tràfic és lent. 

 Escola Casas: caldria mesurar, no hauria d’haver augmentat, però és cert que la 

sortida de ventilació estarà a prop de l’Escola. El Regidor es compromet a una 

reunió amb presència d’Ecologia Urbana. 

 

Gerent trasllada: 

 El 19 de maig es va fer el consell de seguiment de la residència Alchemika 

forçat per l’AVV Clot i Camp de l’Arpa amb el recolzament de Districte, amb la 

Generalitat, que ha fet 4 inspeccions als darrers mesos. S’assenyala que 
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l’empresa concessionària hi va aportar elements de canvi pel que fa a la 

direcció, afegint horaris de metge amb nous torns de. Es farà seguiment de 

l’evolució i hi haurà una altra comissió abans de l’estiu. 

 Masia de can Miralletes: es volia obrir al setembre un espai - ludoteca per 

infants de 0 a 12 anys. Els estudis encarregats no revelen inseguretats però sí 

feblesa de materials i manca d’adaptabilitat a vibracions i adaptacions 

tèrmiques. Es faran adaptacions a murs forjats i esquerdes. Es posposa la data 

d’obertura i el pressupost ampliat, obrint planta baixa i primera ascendirà a uns 

250.000 euros. 

 

Punt 4.Torn obert de paraules 

 Demana seguir vigilant Alchemika i manifestar queixa a la Generalitat per la 

gestió de recursos. Es convida a la ruptura de dejuni de ramadà per l’entitat 

islàmica dins la federació d’entitats. 

 Queixa per la lentitud d’actuació sobre una fuita d’aigua al Parc del Clot durant 

el Mercat Solidari del 13 de maig. S’indica que Aigües de Barcelona va declinar 

actuar i Parcs i Jardins no responia.// El Gerent aclareix que ho va arreglar el 

servei de manteniment del Districte. 

 S’assenyala que el cas de l’Alchemika no és l’únic cas. Explica l’existència d’una 

coordinadora de 6 residències amb afectacions. Queixa per tractar els nostres 

avis com qualsevol tipus de recurs a gestionar i petició de permís per assistir a 

la reunió com a convidats. Demana exercir la participació com demana la llei de 

participació a serveis socials. Demanda de suport per participació a 

l’Ajuntament. 

 Es recorden les millores que també calen als entorns de Can Miralletes. 

 

El consell de barri acaba a les 21h 

 


