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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE BARO DE VIVER  

 
Identificació de la sessió 
 
Data:  Dimecres, 11 de novembre de 2015 
 
Caràcter: Sessió ordinària 
Horari:  De 18,30 hores a 21,15 hores. 
Lloc:   Centre Cívic de Baró de Viver 
 

Assistents: 

Presidenta: 

Laia Ortiz 

Consellers/res: 

José Maria Fanlo , BComú-E 
Ximena Gadea, CiU. 
Marcos Rodríguez, C’s 
Carlos Rodríguez, ERC-AM 
Enric Fernández, PSC 
Carmen Santana, PP 
 

Secretari de la sessió: 

Suso López (Conseller Tècnic del Districte) 

Hi és present el tècnic municipal següent : 

Joan Manel de Homdedeu, Tècnic de barri del Bon Pastor 

 
Assisteixen al Consell, veïns i representants de les següents entitats:  
 

 Centro Cultural Andaluz  

 AAVV de Baró 

 Casal de Gent Gran 

 Club de Futbol Barón de Viver 

 Asociación Deportiva Barón de Viver 
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Total assistents: El nombre total d’assistents és aproximadament d’unes 60 
persones inclosos els membres de la taula, els representants polítics i d’entitats 
i els veïns i veïnes que assisteixen a nivell individual. 
 
Ordre del dia:  
 

 
 

1. Benvinguda al Consell de Barri 
2. Repensem els Consells de Barri. Com podem fer entre totes un 

Consell de Barri més obert i participatiu ? 
3. Procés explicatiu del Pla d’Actuació Municipal i el Pla d’Actuació d 

Districte ( incidència en camp de futbol i pla d’ascensors) 
4. Cessió dels locals de l’antic centre cívic 

5. Possibilitats per moure la muntanya de terra 
6. Precs i preguntes. 

 
 

1. Benvinguda  
 
Sense incidents a l’hora prevista. La regidora del districte, Laiua Ortiz, presenta 
l’equip de govern, amb Suso López i Chema Fanlo. 

 
 

2. Repensem els Consells de Barri. Com podem fer entre totes un 
Consell de Barri més obert i participatiu ? 

 

A càrrec de Suso López 

 

Pedro  Elhombre vol fer un club d’escacs. Dóna les gràcies. 

 

Manolo creu que s’han de fer més consells de barri.  

 

Manuel, comenta que la gent ho ha de saber. Cal posar informació a les 

escales de veïns. 

 

Jose Luis, diu que al centre no sabien que hi havia un consell. 

 

Teresa demana de consultar abans si hi ha ball. 

 

Es proposa posar informació a les escoles. 

 

Omar, demana més informació 

 

Jesús, proposa més espais de treball, i a partir d’aquests es pot ampliar la 

participació a la comissió de seguiment. 
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Es comenta que les vies d’enllaç són el conseller de barri i el tècnic de barri. 

 

Lluís, diu que les reunions del Pla de Barris, no hi havia resposta. 

 

Manoli demana un pivot per l’entrada al centre de sevillanes. 

 

Serrano, demana un pas de vianants davant de la instal·lació. 

 

 

3. Procés explicatiu del Pla d’Actuació Municipal i el Pla d’Actuació d 
Districte ( incidència en camp de futbol i pla d’ascensors) 

 
 
Fins al mes de maig, hi haurà diferents vies de participació. 
Ara es tanca el pressupost del 2016. 
 
Serrano demana cobriment de la Llosa 
 
Manolo reconeix que abans van els ascensors que el camp de futbol, però 
igualment el demana. 
 
Es comenta els baixos que s’arreglaran al barri, per instal·lar empreses de caire 
ecològic. 
 
Hi haurà educadors socials al centre de Serveis Socials. 
 
Es comenta l’ampliació de la dinamització de joves. 
 
Es comenta el programa de suport educatiu, èxit escolar 
 
Hi haurà una ampliació del programa “Salut als barris” 
 
 
 
 

4. Cessió dels locals de l’antic centre cívic 

 
J Manel de Homdedeu fa una explicació sobre quin serà el procés de cessió 
dels locals de l’antic centre cívic i de la sala jove. 
 
L’aula de reunions del centre queda com ampliació del casal infantil 
La zona de despatxos, futura ampliació del casal. Mentrestant, hi anirà la sra 
Amàlia, que ensenya a cosir a senyores grans del barri 
Antiga cuina, hi anirà el club de futbol 
Antiga sala jove, hi anirà la Deportiva. 

 
5. Possibilitats per moure la muntanya de terra 
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Jesús Imbernon, explica que la muntanya de terra es netejarà. Es pot fer zona 
de gossos. S’implementarà la zona de gossos de Districte.  
 
Es demana sobre les despeses del Pla de Barris. Pot venir l’Enric Cremades 
 
 

6. Precs i preguntes. 
 
 
Es demana ràtio de GU i de neteja al barri 
S’insisteix en els ascensors 
Es comenta que els pisos blancs, per a joves, ara està entrant gent poc 
adequada. 
Hi ha molts pisos socials a Baró de Viver 
Al barri hi ha gent jove que ha de marxar, perquè no ha entrat en el sorteig del 
Patronat. 
Es parla de l’edifici Q18 (Quito núm. 18) és un focus de conflicte., caldria 
intervenció social. 
Una senyora ha tingut problemes amb els ascensors. 
Es planteja el problema dels espais privats d’ús públic. Es demana neteja 
 

 
 
I essent les 21:15 hores, i sense haver-hi més temes que tractar, es dóna per 
finalitzat el consell de barri de Baró de Viver, de tot el què s’estén de forma 
succinta la present acta. 


