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DOCUMENT DE RETORN CONSELL DE BARRI DE BARÓ DE VIVER 

 

 

El present document de retorn contempla en document annex l’acta provisional del Consell de 

Barri de Baró de Viver, pendent d’aprovació en el proper Consell, així com les respostes a les 

qüestions plantejades per les veïnes i veïns durant el propi consell.  

 

Els temes als quals es dona resposta són els següents: 
 

 Repensem els Consells de Barri. 
Entre les demandes més repetides en aquest punt figuren: incorporar l’ordre del dia als elements 
comunicatius del Consell de Barri, reforçar els canals de comunicació (cartelleria, xarxes socials, 
mailings...), fer un esforç per incorporar al jovent als consells, incorporar noves entitats a la Comissió de 
Seguiment,  renovació de les vicepresidències, fer un seguiment dels temes abordats als consells de 
barri... 

 

 Pel que fa a l’ordre del dia, des de la passada convocatòria ja s’incorporen els punts 
principals al cartell (els dos o tres més destacats) i a la web del Districte de Sant Andreu es 
podran trobar l’ordre del dia complert així com la informació relativa als diferents punts a 
tractar.  

 

 Els canals de comunicació: es mantindran les encartellades actuals i es reforçarà durant els 
dies previs la comunicació via xarxes socials i s’aprofitaran els canals de 
comunicació/informació dels que disposen els equipaments (mailing, taulells d’anuncis...). 
També s’ampliarà la difusió a espais d’elevada concurrència de persones com són les 
biblioteques, els centres d’atenció primària... 

 

 Ampliació de noves entitats a la Comissió de Seguiment: en el cas de Baró de Viver, la pròpia 
Comissió de Seguiment s’ha anat ampliant de facto i per tant no procedeix la proposta 
d’ampliació. Tot i així es farà una crida a ampliar la participació a la mateixa.  

 

 Renovació de les vicepresidències: si la Comissió de Seguiment dóna el seu vist i plau a 
aquest punt, es portarà a votació a mà alçada d’una nova proposta de vicepresidència que 
ha de recaure en un veí o veïna, membre d’una entitat del barri. En el proper Consell de 
Barri s’informarà de l’inici d’aquest procés.  

 

 Seguiment dels temes abordats al Consell de Barri: la comissió de seguiment rebrà, 
juntament amb l’acta del Consell de Barri, un document de retorn, a l’estil del que aquí es 
presenta amb la resposta als temes plantejats al consell i el seu estat. A cada convocatòria 
de la comissió de seguiment es farà actualització de la informació al respecte dels temes 
pendents.  

 
 

Districte de Sant Andreu 
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 Pla d’ascensors. 
S’està en contacte amb l’associació de veïnes, la comissió d’urbanisme de Baró de Viver, el Patronat 
Municipal de l’Habitatge i el Districte per veure com accelerar aquest procés. La idea és poder 
complementar d’alguna manera les ajudes a la rehabilitació que s’ofereixen de manera ordinària i 
que s’uneixen a les ajudes de cohesió social que rep Baró de Viver i que poden arribar al 100% de 
l’import. En aquells casos on això no sigui suficient per a propiciar la instal·lació dels ascensors 
s’estudiaran i es treballarà per adoptar mesures per part del Districte que permetin la seva 
col·locació.   
 

 Inversions Pla de Barris. 
Es demana informació sobre el grau d’execució de les inversions del pla de barris. Per poder donar 
resposta a aquesta qüestió es planteja a la Comissió de Seguiment la possibilitat que sigui un dels 
punts a tractar al proper Consell de Barri.   
 

 


