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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE TORRE BARÓ 
 
Data: 12 de juny del 2017 
Horari: 19:00-21:30 
Lloc: Casal de Barri de Torre Baró 
Assistents: 

 Taula: Carolina Recio (Consellera portaveu) 
Carlos Izquierdo (Conseller tècnic) 
Manuel Cubero (Conseller de barri) 
Sr Gonzalez Fenoll (Inspector GU UT8) 
Guillem Encabo (tècnic de barri Tore Baró) 
Marta Gonzalez (tècnica de gestió DSPiT) 

 Consellers:  Felix Cogolludo i Juan del Olmo (C’s) 
Xavier Barreña (PPC) 
Joaquim Sangrá (ERC) 

 Entitats: 
AAVV Torre Baró 
AAVV Plaça Els Eucaliptus 
AAVV C/ Martorelles 
Associació de Gent Gran Torre Baró 
Club Deportivo de Torre Baró 
Club Petanca Torre Baró 

Total assistents: 33 veïnes i veïns 
 
Ordre del dia: 

1. Nova normativa de participació 
2. Finalització obres al Casal de barri 
3. Varis: policia de barri, obres, mobilitat 
4. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Abans de tractar els punts de l’ordre del dia es fa la presentació de la nova tècnica 
de barri de Torre Baró i Ciutat Meridiana, Marta Gonzalez. 
 

1. Nova normativa de participació 
Es presenten les noves normes de participació ciutadana. Es destaca de la nova 
normativa la iniciativa ciutadana que recull diferents aspectes: 

 Que veïns individuals o agrupats puguin demanar aportar un punt a l’ordre 
del dia d’un consell 

 Que es pugui demanat el poser en marxa un procés participatiu 



 

 

 Que es pugui demanar la creació d’ un òrgan de participació nou 
 Que es pugui demanar l’aprovació o modificació d’una norma municipal 
 Que es pugui demanar la realització d’una consulta 
 Que es pugui demanar la convocatòria d’un consell de barri, fòrum o 

audiència 
Cadascuna d’ aquestes iniciatives tenen un procediment que cal seguir. 
Les noves normes recullen i defensen la garantia de la ciutadania a forçar un 
procés participatiu. 
Està obert el període d’al•legacions fins el mes de juliol, al setembre es preveu 
presentació al Plenari de ciutat per la seva aprovació. Si algú vol revisar-ho se li 
farà arribar el document i els passos a seguir per presentar al·legacions. 
Preguntes d’aquest punt: 

 Julio demana que en el cas de demanar una convocatòria de consell de 
barri es pugui incorporar un termini de resposta a aquesta petició. 
Des de la taula es contesta que es revisarà si aquest matís està incorporant 
en la normativa, si no ho està se’ls explicarà com fer aquesta al·legació. 

 Antonio comenta que davant d’una actuació a l’espai públic com pot ser un 
parc infantil on els veïns no estan d’acord pregunten què fer. Se’ls explica 
que abans pot ser-se un procés participatiu per saber què volen els veïns i 
desprès es podria demanar un consell de barri 
 

2. Finalització obres al casal de barri 
S’explica que la obra física està quasi acabada i que el mobiliari està pendent de 
licitació. Es preveu que es pugui inaugurar al setembre – octubre propers. 
El casal incorpora un espai per entitats, uns espais polivalents i uns espais 
d’oficines / serveis. 
Es poden realitzar visites i si cal ajustar quelcom a posteriori es podrà fer. 
 

3. Varis: policia de barri, obres i mobilitat 
a) Policia de barri. 
L’Inspector Gonzalez Fenoll presenta a Francisco Rivero nova figura de policia de 
barri. 
Es tracta d’una prova pilot en procés d’implantació a Nou Barris en què agents de 
la guàrdia urbana s’han presentat voluntaris per dur a terme aquesta feina que té 
dues vessants: el contacte amb la comunitat veïns, entitats, comerciants; i el 
treball de carrer amb recollida d’informació, temes de civisme, seguretat, 
prevenció, qualitat de l’espai públic... 
Han rebut formació específica, tenen un horari que podrà ajustar-se a les 
problemàtiques, les urgències s’han de gestionar com sempre a través del 092, i 
està previst que treballin per parelles amb l’agent de proximitat del barri veí. 
b)Ajuts per la rehabilitació per a famílies vulnerables 
A partir del Pla d’Habitatge que es va presentar a l’anterior consell de barri es 
desplega aquesta línia d’ajuts que es gestiona a través de l’Oficina d’habitatge i 
que estarà oberta fins a finals d’any. 
Estan fixats els imports màxims, els ingressos màxims per demanar-la i el 
procediment per fer-ho. 



 

 

El Conseller de barri comenta que es podrà realitzar una sessió monogràfica amb 
habitatge per explicar-ho amb més detall. 
Preguntes d’aquest punt: 

 Julio planteja la problemàtica del seu pis de promoció del PMH del C/ 
Martorelles i la reclamació que ha fet perquè el PMH sigui qui li repari l’estat 
de l’habitatge, es comenta que segons el PMH aquest veí no té raó legal de 
reclamar aquesta reparació tot i que moralment la taula si que li reconeix la 
raó i s’explica que en diferents reunions amb el PMH s’ha tractat aquesta 
situació tot i  no tenir una resposta positiva. 

c) Desbrossament. 
En aquest 2017 la licitació per aquesta feina s’ha endarrerit i s’ha començat a 
realitzar el desbrossament més tard que l’any passat., s’afegeix que aquest any no 
es pot comptar amb la col·laboració del consorci de Collserola.  
Aquest mes s’ha començat a treballar a Vallbona i s’anirà avançant en els 
diferents barris d’actuació, es prioritza via públics i si hi ha més temps es podrà 
entrar en altres coses. 
Preguntes d’aquest punt: 

 Rafael demana que es faci desbrossament de la Plaça de l’autobús 
(C/Castellví /Lliçà). 

d) Asfaltat C/Martorelles. 
S’explica que el projecte executiu està aprovat i que està pendent de licitació en 
principi en tres mesos ha d’estar l’obra feta i es preveu una durada de 2 dies. 
e) Mobilitat 
En el desplegament de la següent fase de la xarxa ortogonal de bus el 50 i el 51 
passaran a ser el D50. 
TMB està estudiant aquest desplegament així com millorar l’eficiència tant de les 
línies convencionals com de Sagalés, en aquest cas inclús de les possibilitats de 
remunicipalització, en principi a finals d’any es podrà conèixer el resultat. 
Referent a la connectivitat a la part alta i la part baixa del barri es preveu que 
abans de l’estiu es puguin presentar al veïnat les propostes per poder-les valorar. 
Preguntes d’aquest punt: 

 Antonio demana que el 80 i el 81 entrin a Ciutat Meridiana per acostar als 
veïns als comerços  

 Revisió dels semàfors a la zona dels Plça Eucaliptus que endarrereixen 
sense necessatat els temps dels busos 

 Julio demana la instal·lació d’algunes marquesines al barri 
 

4. Precs i preguntes 
 Isidro de l’AAVV de Torre Baró repassa un llistat de temes: 

 Es demana un pla de futur pel barri 
 El pla de barris recull poc del que es va plantejar a la sessió participativa pel 

veïnat 
 En quin punt es troba la modificació del PGM? 
 Temes de mobilitat pendents: millors en el transport públic, marquesines, 

que el 80 i el 81 arribin a ciutat meridiana, connexió sector 3 amb la resta 
del barri. 



 

 

 Pla d’equipaments 
 Adequació del Parc Central 
 En quin moment es troba el Campillo de la Virgen 
 Creació d’unes brigades per desbrossar amb veïns del barri i que treballin 

tot l’any 
 Nous parcs infantils i millora dels vells: C/Castellví - C/Lliçà segona fase 

pendent 
Es comenta que es realitzen reunions periòdiques entre districte i AAVV per temes 
d’espai públic. 
 

 Luis pregunta quants kilòmetres de cable d’enllumenat públic s’han robat 
els darrers 4 anys? Està previst el soterrament de l’enllumenat públic? 
Es comenta que el C/ Sant Quirze Safaja porta un mes sense llum per 
un robatori de cable. 

S’explica des de la taula que cal denúncia per tenir constància del robatori, des del 
cos dels mossos d’esquadra treballen en la línia de buscar a qui comercialitza amb 
el cable. 
No existeix un pressupost específic pel soterrament de línies, si per actuacions 
puntuals que entren en el pressupost ordinari de manteniment de districte. 
Pel que fa als metros de cable robat es comenta que es traspassarà la informació 
de què es disposi tot i que  és un tema centralitzat a nivell d’enllumenat i que no ho 
tenen desglossat per barris; és un tema que es pot tractar a les reunions 
periòdiques amb l’AAVV de Torre Barró. 

 Luis pregunta com està l’expropiació del C/Escolapi Cancer, 150? 
S’explica des de la taula que és una situació complexa que s’està mirant de 
treballar amb la família 

 Luis demana si està previst l’eixamplament dels carrers Escopali Càncer 
i Llerona per millorar les entrades al barri? 

 Paco comenta que s’han presentat un parell d’instàncies una a títol 
individual i l’altre que agrupa un grup de veïns referides a reclamacions 
sobre l’import de l’IBI. Es reclama resposta a la instància presentada 
col·lectivament. 

Des de la taula s’explica que aquest 2017 s’ha iniciat una revisió cadastral a tota la 
ciutat, existeix un document explicatiu que es pot enviar al veïnat i s’estan fent ls 
gestions per tenir una reunió amb el gerent d’economia per tractar aquest tema, en 
aquest i altres barris. 

 Jesús reclama la presència de la regidora als consells de Torre Baró 
S’explica que la no assistència avui es deu a motius d’agenda i al fet d’haver de 
prioritzar i repartir al seva presència a tots els barris del districte. 
 
 
 
 

Barcelona, 19 de juny 2017  
 

Marta Gonzalez 
Tècnica de gestió 



 

 

 
 


