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Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de l’Eixample 
València, 307,  3r 1a 
08009 Barcelona 
www.bcn.cat/eixample 

Resum de la Comissió de seguiment del Consell de Barri del Fort Pienc 
Sessió ordinària 
 
 
Lloc: Edifici Transformadors. Sala d'actes 

https://meet.jit.si/CdS-FortPienc211102 
Data: 02/11/2021 
Hora inici: 18:30 h 
Hora final: 19:25 h 
 
Assistents: 
 
Jordi Casanovas Associació de Veïns i Veïnes Fort Pienc 
Estrella Portavella Associació de Veïns i Veïnes Fort Pienc 
Jordi Ribó Associació de Veïns i Veïnes Fort Pienc 
Óscar Escudero La Cabrònica i Els Cabronets del Nord 
M Àngels Carvajal Units per Avançar Eixample 
Isabel Pallejà Consellera adscrita al barri. Grup Municipal PSC 
Fidel González Tècnic. Direcció de Democràcia Activa i Participació 
Teresa Gómez Coordinadora territorial DSPiT Eixample 
 
En línia: 
 
Sergi Clemente Associació venedors Mercat Fort Pienc 
Xavier Viñes Club Bàsquet Roser 
Pau Campderrós Conseller grup Municipal BeComu 
 
S’excusa: 
 
Antoni E. Estopiñà Tècnic de barri – Fort Pienc. Secretari del consell de barri 

Actua com secretària accidental la Sra. Teresa Gómez. 
 
Ordre del dia: 
 

1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de barri 
2. Planificació temes a debatre als Consells de barri 
3. Valoració de les propostes d’ordre del dia 
4. Preparació de l’ordre del dia del Consell de barri 
5. Torn obert de paraules 

 
Benvinguda. No s’han fet aportacions prèvies per escrit. 
 
1. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de barri: 
 
S'ha fet una revisió prèvia a la sessió i no s'ha detectat cap tema pendent de resposta. Es pregunta als assistents si 
tenen alguna qüestió pendent però no n'hi han. 
 
2. Planificació temes a debatre als Consells de barri 
3. Valoració de les propostes d’ordre del dia: 
 

https://meet.jit.si/CdS-FortPienc211102
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Es proposa tractar els punts segon i tercer conjuntament atès que la planificació de temes i la valoració de propostes 
comparteixen una sèrie de requisits que cal considerar. 
 
Prèviament, per contextualitzar, es recorda: 
 

 El Consell de barri no és un espai on l'equip de govern hagi de rendir comptes. N'hi ha d'altres com el 
plenari o l'Audiència Pública. 

 Tampoc és l'espai on la ciutadania interpel·la l'equip de govern. Ho és l'Audiència Pública. 
 El Consell no és l'Audiència Pública del barri. 
 El Consell és un espai on debatre, en què la ciutadania identifica i prioritza les problemàtiques del barri i on 

es poden fer propostes per afrontar-les. 
 S'hi revisen les polítiques públiques al barri però això no significa demanar rendició de comptes. La revisió 

es fa mitjançant el debat. 
 El Consell ofereix un torn obert de paraules on es poden formular, preguntes, demandes, queixes, etc., però 

aquest no pot ser l'eix central de les sessions. Per això ja hi ha els diferents processos participatius i el 
sistema IRIS de comunicació amb la ciutadania. 

 La comissió de seguiment és un òrgan executiu del Consell de barri. Els seus components s'escullen al 
principi del mandat. També hi poden assistir persones no escollides, amb veu però sense vot. 

 La comissió de seguiment és un òrgan col·legiat, amb igualtat entre els seus components, i presidit per la 
consellera de barri per delegació de regidoria. 

 S'encarrega de definir l'ordre del dia de les sessions del Consell i de fer el seguiment dels acords i 
compromisos resultat dels debats. 

 
Dit això, per treballar els dos punts de l'ordre del dia que s'estan considerant, cal tenir en compte l'estructura 
general d'una sessió de Consell de barri: 
 

a. Seguiment dels compromisos dels anteriors Consells de barri (si s'escau). 
b. Informació dels processos participatius i iniciatives ciutadanes vinculats al barri (si s'escau). 
c. Debat d'un tema a proposta de la comissió de seguiment. 
d. Torn obert de paraules. 

 
L'objectiu en la sessió d'avui és (punt 2 OD) planificar els temes a debatre en properes sessions del Consell de barri 
evitant així la necessitat de cercar-los en cada comissió de seguiment. 
Cal identificar temes d'interès pel barri i s'han de procurar les condicions necessàries per un bon debat: un sol tema 
per sessió, temps suficient, etc. Es proposa fer una llista de temes amb enfocament de com hauria de ser el debat i 
establir un ordre de prioritat dels mateixos. Es tindran en compte també les propostes fetes per la ciutadania a 
Decidim Barcelona (punt 3 OD). 
 
En primer lloc es valoren les quatre propostes que han entrat via Decidim: 
 

o Aumentar la seguridad y reducir la contaminación acústica y del aire (reducir velocidad máxima de 50 km/h 
a 30 km/h). 
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrifortpienc/f/2890/proposals/29474 
 
Es desestima. Es derivarà a l'IRIS o a l'Audiència Pública. 
 

o Estat del projecte del nou CAP del Fort Pienc. 
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrifortpienc/f/2890/proposals/29470 
 
S'accepta com a possible tema a debatre. 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrifortpienc/f/2890/proposals/29474
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrifortpienc/f/2890/proposals/29470
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o Línia autobús 54 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrifortpienc/f/2890/proposals/29477 
 
Es desestima. És un tema ja resolt. 
 

o Parada autobusos Sagalés 
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrifortpienc/f/2890/proposals/29478 
 
Es desestima. Es derivarà a l'IRIS o a l'Audiència Pública. 

 
A continuació es valoren les propostes dels assistents: 
 

o Problemàtiques en la gestió dels espais urbans:  
 

- Ordenació de les terrasses com a retorn a la normalitat postpandèmica. 
- Carrils bici: carrils de doble sentit i carrils sobre vorera. Perillositat i conflicte amb vianants. 
- Valoració de les plataformes úniques. 
- Ocupació de l'espai públic per part d'algunes empreses i supermercats (supermercats fantasma, 

tallers de motos, etc.). 
- Impediments físics a circulació d'invidents vora façana. Bàsicament ocupació per negocis de 

restauració. 
 

o Neteja: 
 

- Experiència d'agrupació de contenidors: positiva però insuficient. Incivisme i altres causes. 
- Incompliment dels terminis de neteja (per exemple en passatges). 
- Incivisme de propietaris de gossos. Possibilitat de gravar fiscalment. 

Es debat l'ordre de prioritats i resulta: 
 

I. Estat del projecte del nou CAP del Fort Pienc (en l'àmbit de competències municipals). 
II. Problemàtiques en la gestió dels espais urbans. 

III. Neteja. 
 
Atès que el primer punt es considera més informatiu que de debat es proposa que en el proper Consell de barri es 
tractin els dos primers punts. 
 
Es considera que per 2022 és suficient celebrar dos sessions del Consell de barri. Aproximadament abril i novembre. 
 
4. Preparació de l’ordre del dia del Consell de barri: 
 
D'acord amb el tractat en els punts anteriors s'acorda el següent ordre del dia: 
 

1. Informe de govern. 
2. Estat del projecte del nou CAP del Fort Pienc. 
3. Problemàtiques en la gestió dels espais urbans. 
4. Torn obert de paraules. 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrifortpienc/f/2890/proposals/29477
https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrifortpienc/f/2890/proposals/29478
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5. Torn obert de paraules: 
 
Des de la Cabrònica i els Cabronets del Nord es manifesta que estan tenint problemes amb l'entitat gestora de la 
Casa Groga. Hi ha programada una reunió amb tècnics del districte per tractar la situació. 
 
Es pregunta sobre la finalització de les obres de Glòries: Aquesta setmana s'obren els túnels en sentit sortida de 
Barcelona, al desembre o gener s'han d'obrir els d'entrada. Després d'això es podran abordar les obres pendents del 
parc i completar-lo. A banda queden els equipaments i les promocions d'habitatge. En aquest particular s'han rebut 
informacions indicant que la construcció prevista d'un poliesportiu no avançarà en aquest mandat més enllà de la 
redacció del projecte. 
 
 
 
Barcelona, 12 de novembre de 2021 
 
 
 
 
 
Teresa Gómez Núñez 
Secretària accidental del consell de barri – Fort Pienc 

 

 


