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CONSELL DE BARRI VALLBONA 

RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

Data: 24 de novembre de 2021 Hora: 19:00h 

Lloc: Casal de Barri Vallbona  

Persones assistents 

 

Composició de la taula:  

Presideix la taula el Sr. Francesc Xavier Marcé Carol Regidor del Districte, Sra. Carolina 

Recio  Consellera del barri de Vallbona, Sr. Gabriel Duarte Gerent del Districte de Nou 

Barris, i Sra. Marisa Basco Secretària del Consell i Tècnica de Gestió de Projectes del 

Districte de Nou Barris.  

 

Assistents:  

Entitats representades : AVV Rec Comtal, Club futbol Racing Vallbona. 

Consellers municipals Dte Nou Barris: Javier Barreña PPC, Noemi Martí Ciutadans 

Assistència total en el moment de màxima afluència de públic: 24 persones. 

 

Ordre del dia 

1. pla de xoc de neteja 

2. temes d'interès pel barri 

3. torn obert de preguntes 

 
 
Síntesi  
 
A l’inici del Consell, el Regidor del Dte posa de manifest l’absència de la Sra Carina 
Garcia, vicepresidenta del Consell de Barri de Vallbona que no ha justificat la seva 
absència al Consell. 
 
 
1. pla de xoc de neteja 
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El Regidor del Dte, Sr Francesc Xavier Marcé, explica que la mala percepció de la neteja 
a la ciutat de Barcelona ha estat objecte de debat Municipal i es per això que s’ha 
treballat amb un nou contracte que incorpora molts elements de millora.  
El nou contracte s’iniciarà al maç del 2022 i contempla incorporar una millor integració 
en la neteja de parcs i jardins, reforçar el pla de control de plagues, netejar amb aigua 
a pressió, èmfasi en diagnòstic de punts negres, actuacions en pavimentació, canvis en 
maquinaria de neteja, contenidors , papereres i  neteja de pintades entre d’altres. 
El nou contracte s’anirà incorporant paulatinament des del mes de març degut a que 
en alguns Districte el contracte anterior va ser objecte d impugnació.  Aquí  al Districte 
de Nou Barris la incorporació es preveu al setembre del 2022. 
S’ha elaborat un pla de xoc especial que va començar a l’octubre i que es preveu fins al 
febrer del 2022. El pla de xoc compta amb una inversió de 270.000.000 € per a tota la 
ciutat i la intervenció en 350 punts crítics detectats als 10 Districtes de Barcelona amb 
neteja intensiva de 100 punts negres ( 10 a cada Districte). 
A alguns barris del Districte, s estan duent a terme seguiment periòdic de la neteja per 
part de l empresa i els veïns i això fa que la intervenció sigui més eficaç i acurada. 
 En el cas de Vallbona s’incorporen, dins dels 250 punts crítics d’intervenció, 
l’emplaçament del C/ Oristà al voltant del nº 19 i la Plaça 1er de maig. 
El Regidor del Districte insisteix en la importància que els veïns puguin identificar i 
suggerir punts concrets d’intervenció on hi ha acumulació sistemàtica o males 
practiques per incivisme persistent. El pla de xoc no substitueix la neteja habitual que 
es a càrrec de l’empresa responsable de la neteja sinó que fa un reforç dels punts 
foscos, d’aquí la importància que els veïns puguin identificar els punts més foscos per 
tal que puguin ser reforçats. A varis barris del Dte que llinda amb la muntanya s’han 
iniciat unes taules on hi participa l empresa de neteja, tècnics Municipals i veïns per tal 
de fer un seguiment periòdic de la situació de la neteja al barri. 
 
 
 
2.  temes d'interès pel barri. 

Desbrossament 

La Consellera de Barri, Carol Recio, explica que a la reunió de la Comissió de Seguiment 

es va demanar informació sobre el desbrossament que periòdicament es fa al barri 

( intervenció feta i previsió). Explica que la intervenció es concentra especialment a la 

primavera i a l’estiu. Aquest any s’ha dut a terme des del 2 de maig fins al 30 de 

novembre amb un equip de 2 operaris a la tardor i un de 3 operaris a l’estiu.  

Es fa tres tipus de desbrossament:  

1.-  marges vials ( 1 cop cada 2 mesos) 

2.- solars ( 1 cop cada 3 mesos)  
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3.- actuacions especials en solars ( 1 cop cada 2 mesos en :entrada i sortida C-17, 

voltants del Camp de Futbol Racing, Plaça 1er de maig...) 

A l’any 2022 esta previst també intervencions previ i posterior a l’estiu.  

 

Habitatge 
 
En resposta a la demanda que es va fer a la comissió de seguiment en relació a la 
percepció d una bona part dels veïns i veïnes de Vallbona de que al barri hi ha molt 
habitatge pública en situació d’ocupació, la Consellera de Barri contrasta les dades 
amb l’IMH i explica que segons l informe de IMH i tenint en compte que el Parc Públic 
al barri esta composat tant per habitatges de lloguer i de compra, el 99,98% de l 
habitatge públic esta en ús regular i que per tant no consten situacions d ocupació així 
com tampoc consten problemes greu de convivència.  
 
Festes de Nadal 
 
La Consellera de Barri explica que en motiu de les festes nadalenques s instal·laran 
llums de Nadal a la entrada del barri que seran finançades amb col·laboració dels 
comerciants i l Ajuntament de Barcelona. 
Es preveuen també dues activitats de calendari festiu una el 17 de desembre amb 
format de dinamització familiar i el 4 de gener el Patge Reial. Totes dues s’emplaçaran 
a la Plaça Primer de Maig. 
 
Camp de futbol Racing 
 
El regidor explica que amb motiu del soterrament de les vies del tren cal reubicar el 
camp de futbol del Racing Vallbona en un altre emplaçament. Posa en valor la funció 
aglutinadora, dinamitzadora, socio cultural i esportiva del Club de futbol del Racing i es 
per aquest motiu i tenint en compte el valor que representa pel barri  que s’ha fet una 
amplia prospecció en diversos espais del barri per valorar el seu trasllat de manera 
provisional fins a la finalització de les obres. Les propostes però més pròximes a l 
emplaçament actual no son possibles perquè segons els informes de l ACA ( agencia 
catalana de l aigua) son terrenys inundables i no es permet la seva construcció. Donat i 
que al barri no es disposa d’un espai suficientment gran, descartant els espais 
inundables, per construir un camp de futbol 11 , es proposa la construcció d’un camp 
d’entrenament al barri i  fer la competició en d altres camps de futbol del Dte.  
Es planteja com a proposta d emplaçament del camp de futbol provisional el solar que 
hi ha davant de l’antiga granja del Ritz 
Els veïns ho veuen viable sempre i quan la proposta tingui les mesures d’un camp de 
futbol 11 i no només com a camp d’entrenament que es la proposta que actualment 
esta formulada. 
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Torn obert de preguntes 

Els veïns i les veïnes fan les següents preguntes, comentaris o expressen les següents 

queixes o peticions, que es remetran als Departaments Municipals corresponents: 

 

 

Preguntes/Comentaris Respostes 

 

Queixes de veïns del barri en relació al 

manteniment del C/ Bosc. 

Des de la taula s’explica que s han traspassat les 

queixes d aquest tram al Consorci del Besos que 

son qui tenen la responsabilitat del seu 

manteniment. Tan bon punt tinguem resposta es 

comunicarà als veïns.  

Demandes en relació a  incorporar contenidors de 

deixalles a la rotonda del final del C/ Oristà. 

Segons diuen alguns veïns del barri son 

compatibles les places d aparcament amb la 

incorporació de contenidor de deixalles. 

 

El regidor explica que s havia de decidir entre 

generar places d’aparcament o incorporar 

contenidor i finalment es va decidir places d 

aparcament. Es va estudiar en el seu moment per 

veure si era compatible i es va veure que el camió 

de deixalles no podia fer el gir. Es tornarà però a 

contrastar si es compatible places d aparcament i 

contenidor de deixalles davant la insistència dels 

veïns que valoren que si es possible. 

Des de l’AV Vallbona es fa demanda de  2 punts 

de carrega per cotxes elèctrics. 

El Regidor exposa que a  Barcelona es desplegarà 

un pla per incorporar 2000 punts de carrega 

elèctrica per vehicles a tota la ciutat. Cal veure si 

Vallbona esta inclòs dins el mapeig i sinó caldrà 

incorporar lo. 

Una veïna del barri posa en valor les inversions i 

accions que es fan al barri però manifesta un greu 

problema d incivisme per part de molts veïns i un 

manteniment insuficient que no ajuda a que el 

barri estigui en bones condicions. 

.Regidor explica que el manteniment es essencial i 

cal revisar ho però cal també coresponsabilitzar en 

la cura de l espai públic per part de la ciutadania.  

Es demana des del veïnat que quan es faci el 

derrocament al barri es contempli fer  ho també al 

voltant de les cases. 

S’explica que no es pot intervenir en espais privats 

I que si hi ha algun espai públic on no s ha 

intervingut cal averi guar la raó perquè 

possiblement hi ha alguna explicació. 

S acorda que s enviarà un mapa d’emplaçament de 

les intervencions  i veurem les zones que no es fan 

i perquè. 

 

Des del Club de futbol Racing expliquen que el 

pàrquing de cotxes ubicat al davant del camp de 

futbol no es neteja. Diuen que han fet arribar la 

demanda varies cops però la situació no canvia. 

Es pren nota i es farà seguiment del tema. 

Queixes en relació a la intervenció feta al C/ Oristà 

( part nova). Diuen que s ha fet un mur massa dens 

i mal acabat pel cost econòmic que ha representat.  

Es pren nota des de la taula. 

Demanes en relació a trobar un emplaçament al 

propi barri per a la construcció d’un camp de 

futbol 11per al club de futbol Racing mentre durin 

les obres del soterrament de les vies del tren per 

part d’ADIF 

Des de la taula es planteja com a proposta d 
emplaçament del camp de futbol provisional el 
solar que hi ha davant de l’antiga granja del Ritz. 
Sembla que per mesures ( cal acabar ho 
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d’estudiar) no es possible la construcció d’un 
camp de futbol 11, només un camp de futbol 
d’entrenament. La construcció d’un camp de 
futbol 11  requeriria la expropiació de solars 
colindants que actualment pertanyen a privats i 
això no es possible que pugui materialitzar se de 
manera immediata. 

 

Es dona per acabat el Consell de Barri de Vallbona. 
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