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CONSELL DE BARRI DE TRES TORRES 
RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

Data: 27/04/2021 Hora: 18:30 
Lloc: Sala de Plens del Districte de Sarrià Sant Gervasi 
Retransmissió en streaming: 
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrilestrestorres/f/2833/ 
 
Persones assistents 

Presidència: Sr. Albert Batlle 
Vice-presidència: Sr. Josep Mentruit 
Conseller/a: Sra. Celia Martínez 
 
Altres representants polítics: 4 
 
Tècnics o tècniques  municipals:  6 
 
Assistents: 
Nombre d’assistents en el moment de màxima assistència: 39 
Nombre d’assistents per gènere 

Dones: 
Homes: 

 
Ordre del dia 

1. Presentació del projecte de pacificació dels entorns del mercat. 
2. Conclusió de les obres del Torrent del Pomaret 
3. Millores al barri 2021-2023 
4. Precs i preguntes 
 

Resum 
 
1. Una representant de BIMSA explica el projecte que consistirà en la pacificació del c. Escoles 
Pies entre els carrers Carrencà i Alacant. Explica que es farà una plataforma única en aquest 
espai del c. Escoles Pies on els cotxes podran circular, però degut a la pavimentació i altres 
elements la velocitat serà molt més lenta. 
Les dates previstes pel projecte son: 
 Redacció projecte executiu – actualment 
 Previsió i aprovació inicial administrativa – juny del 2021 
 Previsió inici obres – setembre del 2021 
 Termini obres – 5 mesos  
 Cost – 320.000€ 

 
El president de l’associació de veïns mostra la seva satisfacció per aquest projecte, ja que va ser 
una demanda de l’associació des de fa temps i els agradaria que es pogués continuar amb la 
pacificació de tot el c. Carrencà. 
 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrilestrestorres/f/2833/


 
 
 
 
 
 
 
 

2. La consellera informa que les obres del Torrent del Pomaret han finalitzat, i que han tingut 
una temps de realització de 5 mesos, han estat a càrrec de BCASA i han suposat un cost de 
216.000€, ara sols falta posar 5 heures que  estaven als murs mitjaners. 
Es demana disculpes als veïns per tot el retard en començar aquestes obres i s’agraeix la 
paciència d’aquests davant tot l’enrenou, també es felicita a la gerent per la seva negociació 
per desbloquejar els inconvenients que no permetien el inici de les obres. 
Un dels veïns afectats per les obres informa que hi ha encara tres temes a resoldre: 

o L’arranjament d’uns petits desperfectes a les finques on es va fer l’obra 

o La neteja del solar on es van portar a terme les obres 

o Treure el punt de llum que es va posar per la realització d’aquestes per poder 

deixar d’utilitzar el motor que tant molestava al veïnat. Aquest punt de llum s’ha 

fet petició al Districte per si es pot deixar com a punt de càrrega de cotxes 

elèctrics.  

3. Com a punt més important de les millores del barri està : 
o El projecte presentat en el Consell de pacificació de l'entorn del mercat;  

o L’estudi de la redacció del projecte executiu per a la creació d’una escola bressol al c. 

Dalmasses, 63 

o La redacció del projecte executiu del soterrament de les línies elèctriques a diferents 

carrers del barri 

 
Precs i preguntes  / Torn obert de paraules  
Els veïns i les veïnes fan les següents preguntes, comentaris o expressen les següents demandes 
i/o suggeriments, que es remetran als departaments municipals corresponents: 
 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Obres i manteniment espai públic 

S’ha pensat seguir amb les obres de 
pacificació ampliant-les al c. Vergòs ? 

Es una proposta de futur. El Districte te 
vocació de continuïtat per ampliar aquesta 
obra. 

Es demana seguir amb el punt de llum que es 
va posar per les obres del Torrent del 
Pomaret per posar un punt de càrrega del 
cotxes elèctrics 

S’està estudiant 

Convivència/Civisme 
Prohibir totalment entrar gossos al jardí de la 
biblioteca Clarà 

 

Mobilitat 

Com portaran els queviures els paradistes del 
mercat? 

Hi ha haurà tres espais de carrega i 
descarrega, dos d’ells al c. Escoles Pies per 
sobre i per sota del c. Vergòs i un davant del 
mercat al mateix c. Vergòs. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mobilitat 

Al mateix c. Vergòs on es posarà la carrega i 
descarrega hi ha places d’aparcament 
reservades per els membres del mercat , s’ha 
pensat augmentar els aparcaments de motos 
que també hi ha en aquest espai? 

Les places reservades pel mercat passaran al 
c. Milanesat i això farà que hi hagi un 
augment de les places de motos i de zona 
blava. 

Si hi ha algun estudi semblant al de la 
pacificació del c. Escoles Pies pel c. Dr. Roux 

Es prega que es posi en contacte amb 
l’associació de veïns i fer una reunió amb els 
tècnics de mobilitat per estudiar el tema 

Altres  
No es veu quin projecte te el govern pel que 
queda de mandat, ja que sols parlen 
d’escriure projectes i això ja s’ha fet i desprès 
es queden en calaixos. 

Aquest mandat s’ha gastat 365.000€ per la 
pacificació del mercat i 216.000€ per les 
obres del Torrent del Pomaret, als dos anys 
que queden de mandat es veurà quin 
pressupost hi ha i s’estudiarà poder seguir 
amb els entorns del mercat. 

 


