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Acta del Consell de barri de la Teixonera 

Data: 12 d’Abril de 2018 

Hora: 19:00 hores. 

Lloc: Centre Cívic Teixonera (C/ Arenys, 75) 

Assistents: 

Presideix la taula el Conseller Tècnic del Districte, Pau González, a qui acompanyen: 

Fernando Marín, Conseller del Barri de la Teixonera, Francesc Subirats, com a 

Vicepresident del Consell de Barri i l’ Eduard Vicente, Gerent del Districte. 

Grups polítics representats:5  

Entitats representades: 6 

Veïnes i veïns assistents: 40 

 

1.Informació i retorn del govern sobre actuacions realitzades i/o previstes al 
barri. 
 

L’Eduard Vicente explica les actuacions realitzades i/o previstes al barri: 

- Campanya serveis de neteja del 2017: Va haver-hi un equip de persones recorrent 

els barris, per treballar els temes de gossos, contenidors, en definitiva , de temes de 

civisme ,etc. Es repetirà la campanya el 2018 i es farà una prova pilot aquest mes 

d’Abril que consta d’una patrulla de Guàrdia Urbana ( patrulla canina : 3 agents durant 

matí i vespre ) que farà seguiment de les actuacions i vigilarà als propietaris de gossos 

amb la recollida d’excrements. També actuació a la brutícia al costat dels contenidors  

- Campanya habitatges buits: Es farà un llistat que posteriorment s’utilitzarà per 

contactar amb els propietaris per buscar solucions. ( es busca en funció dels rebuts del 

subministres ) ( es fa en tots els barris del districte ).Acabarà la campanya al maig  

- Desbrossades solar C/ Santa Gemma 13-15:es va fer una execució subsidiària per 

poder intervenir i a finals de Febrer es va fer desbrossada i neteja d’aquest solar.  

- Retard obres mercat Vall d’Hebron - Teixonera: Les obres segueixen el seu curs 

però es retardaran, es preveu que acabaran a finals d’any. 

- Àrea d’esbarjo de gossos al C/ Coll i Alentorn: La nova àrea d’esbarjo de gossos 

està previst que s’obrirà a principis de maig. 

- Festival Taxorfest: S’ha reactivat el festival de curtmetratges “Taxorfest”, es 

realitzarà 13 i 14 de juliol. (A instàncies del centre cívic i altres actors del barri )   
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2. Pla de barris, dates d’inici d’actuacions i pressupostos assignats . 

Pau González explica que el Pla de Barris es una inversió extraordinària que es 

realitza a Sant Genís i Teixonera. 

Es realitza un monogràfic per informar sobre calendari d’actuacions i els pressupostos 

assignats. ( s'exposa una graella amb les principals actuacions de les 4 dimensions del 

Pla de barris )  

S’obre un torn de paraules:  

- Maria Jose Colomo (AAVV Teixonera): Comenta que no ha pogut accedir a la 

documentació que han presentat( a la pàgina web) . Respecte a les inversions 

comenta que no quadra amb el pressupost inicial, pensa que molts han augmentat de 

forma desmesurada, per últim es queixa de diverses mancances del barri.  

- Rosa: Pregunta sobre el retard en les obres de les escales del C/Arenys. 

- Andreu (membre Grup Impulsor):Diu que hi ha dos projectes que s'han afegit i que no 

se sabia res: Projecte Baobab i Tecomate, també  explica que van demanar 

transparència, comenta sobre les escales mecàniques, que unes estan en contractació 

però no adjudicades i l’altre en contractació i adjudicada; comenta que van buscar 

l’import de l’adjudicació i amb data 13 de març era de set-cents vint-i-un mil euros iva 

exclòs, pregunta com hi ha tanta diferència en l' import final de realització . Per altra 

banda, l’altra escala va sortir a concurs amb un valor d’ un milió dos-cents seixanta-

vuit mil euros de pressupost base de licitació. No entén perquè s’està valorant en un 

import tant alt. (un milió sis-cents mil euros)  

- Veïna: Pregunta perquè no es va complir el calendari en les obres dels jardins de 

Santa Rosalia de començar el mes d'agost 2017. l'Alcaldessa també va prometre que 

es faria, i encara no s'ha fet res. Pregunta que ha passat ???  

Pau González respon a les qüestions  plantejades pels veïns del Pla de Barris:  

Sobre el tema de la documentació que no estava penjada,  informa que ho revisaran, 

perquè es pugui accedir . Per altra banda, explica que molts projectes, a analitzar-los i 

concretar-los sobre el terreny augmenten respecte als pressupostos inicials, ho hem 

anat explicant amb dues columnes ( previsió inicial i cost real desprès de l'anàlisi ). 

Els diners destinats a la Plaça Matías Guiu , s'ha passat a altres projectes , ja que no 

es considera degut a les característiques urbanístiques , per no ser terrenys de 

titularitat pública. 

Sobre el retard de 2 mesos de les obres de les escales mecàniques, explica després 

de l’aplicació d’una nova llei de contractes del sector públic, que busca millorar la 
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transparència i gestió eficient  i una llei d’arquitectura catalana , fa que el procés sigui 

més lent.  

Santa Rosalia al Juny Juliol que hi hagi el projecte executiu es farà una reunió per a 

seguiment  

Sobre els temes d’adjudicació i licitació, l’Eduard explica que la licitació és el que 

denominen l’obra civil, és a dir, fer l’escala mecànica, però a banda hi han altres 

despeses com per exemple, canalització de connexions de subministrament, suport de 

direcció d’obra, etc.  

Sobre l’adjudicació que comentava el veí, resulta que ha sigut per menys diners que el 

preu del concurs, ja que les empreses poden aportar projectes amb menys imports, 

explica que es guarda la resta per si en el procés hi ha imprevistos.  

3. Edifici històric de La Bòbila. 

 

Pau González explica la proposta de l’Associació de Veïns de recuperar l’espai per 

usos veïnals, comenta que els hi sembla una bona proposta i explica que està a 

l’espera de veure com es rehabilita l’edifici per adaptar-lo a ús per espai d’entitats. 

Comenta que s’ha analitzat l’estat de l’edifici i actualment s’està treballant en una 

proposta on s’intenta aprofitar al màxim els metres quadrats de la bòbila per l’ús veïnal 

però respectant l’exterior de l’edifici. L'equip de govern aposta per mantenir l'edifici 

històric  

Explica que a l’estiu s’obtindran els primers resultats de l’estudi i es compartiran amb 

el Grup Impulsor.  

S’obre un torn de paraules: 

- Veïna: Pregunta si la bòbila té materials contaminants. A part de la uralita d'abans, 

altres coses puguin ser materials contaminants  

- Veí: Comenta que no entén perquè el pressupost de l’escola bressol és menor que el 

pressupost de la bòbila, ja que considera que es un equipament molt important  

- Maria Jose Colomo (AAVV Teixonera):Comenta que segueixen sense saber com i 

quan es farà el projecte de la bòbila i demanen que es prioritzi l’avantprojecte perquè 

sigui més ràpida la gestió del projecte. Demana que s'agilitzin tots els procediments 

per iniciar l'execució de la Obra. 

- Andreu: Contesta al veí. S’ha creat una Federació on hi són representades 8 entitats  

del barri que ja estan organitzats per parlar sobre els usos a la bòbila, respecte als 

diners per aquesta, pensa que s’hauria de fer més inversió, i incrementar-lo en un 25 

% més, ja que hi ha un decalatge entre ara i quan es faci el diner actual quedarà 

devaluat, s'ha de pensar amb això. 

Pau Gonzalez respon a les qüestions plantejades pels veïns; 
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Donant resposta a la pregunta dels materials contaminants, explica que hi ha la 

coberta d’uralita, no hi ha cap altre material contaminant, si comenta que el projecte 

contemplarà la retirada d’aquesta coberta. 

Sobre el pressupost, explica que la previsió de l’escola bressol pot ser que més 

endavant augmenti però en tot cas es veurà amb l’evolució dels projectes, però explica 

que no són projectes comparables.  

La previsió és poder tenir els projectes tancats el febrer de 2019 i explica que en 

canviar la llei d’arquitectura catalana els obliga a fer una tramitació més lenta de la que 

hi havia anteriorment. Desmenteix el tema de la via ràpida, i les licitacions són més 

lentes , i la contractació del sector públic es més lenta. 

 

4. Ronda de Dalt. 

 

Pau González facilita les últimes informacions sobre l’estat de la cobertura de la Ronda 

de Dalt: 

- S’han començat les obres de l’estructura que suportarà la coberta, informa que a 

partir el mes de maig i juny notaran certes dificultats al trànsit a causa d’aquesta obra.  

- Posar la coberta primer tram (des del Mercat fins a l’ institut del Vall d’ Hebron). 

-Urbanització zona de la coberta: Explica que s’ha iniciat un procés amb les entitats del 

barri per definir els usos de la coberta, mostra unes diapositives amb les propostes. 

Aquesta definició d'usos , s'ha fet sobre tota la cobertura d'aquesta zona 500 metres, 

actualment estem a la primera fase (180 metres). S'ensenyen les imatges sobre arbrat 

i material urbà també material per usos socials . 

S’obre un torn de paraules: 

- Veïna: Explica que a la presentació veu molts arbres que creu no es podran plantar a 

la coberta, li fa por que les imatges que està veient sigui realment el que passi 

desprès.  

- Lluis Cairell(AAVV Teixonera): Comenta que no es sap quan es farà el que estaven 

mostrant a les diapositives, explica que no hi ha ni calendari ni pressupost per la 

continuació del cobriment de la Ronda de Dalt, mostra la seva disconformitat i explica 

que no s’està fent el que ells havien acordat ( els 5 barris que reivindiquen aquest 

cobriment) que ja havien pactat amb l’anterior mandat.  

- Joaquin Verges : Vol saber com quedaran les parades d’autobús pel lateral 

“Teixonera”, en referència al V15 .Es podria traslladar la parada una mica més enllà , 

ja que molesten els motors oberts dels autobusos perquè no els apaguen  

- Veïna: Pregunta que hi haurà a la Llosa? quan no estigui l'Heliport ; hi haurà les 

consultes obertes de l'hospital Vall Hebron   

Pau González respon a les qüestions plantejades pels veïns: 



   
 

5 
 

Responen al tema de l’arbrat, explica que la intenció és acumular en el tros on pot 

haver-hi més gruix de terra, tot el verd. Per això la proposta és posar tot el verd cap al 

tros muntanya. Però seran arbres de mida reduïda  

Sobre el tema econòmic, recorda que hi ha quinze milions d’euros per la cobertura de 

la Ronda de Dalt,( es van fer pactes polítics) que justament donen per cobrir 180 

metres, a més, recorda que és el primer govern municipal que fa una intervenció de 

cobertura de la Ronda de Dalt des de fa dècades. A finals d'any , es farà la cobertura  i 

desprès s'urbanitzarà .Rebat l'aportació veïnal , de que no s'havia fet res fins ara .Hem 

començat per aquí però això no condicionarà per res la continuació del projecte, i s'ha 

d'anar treballant amb la ciutadania per continuar aquest projecte . 

Sobre el lateral comenta que quedaran com estan, ja que tant sols son 180 mtrs , i 

sobre les parades, explica que aprofitant que aquest any es farà el final del 

desplegament de la nova xarxa de bus, poden mirar si es poden reubicar d’alguna 

manera per tal que millori la situació. 

Sobre la Llosa, explica que s’està treballant amb la Generalitat de Catalunya i un equip 

municipal recollint propostes, comenta que s’anirà informant. Aprofita per informar que 

s'han invertit 7 milions d'euros en la reforma del mercat. I també hi ha la proposta de 

les visites externes de l'hospital, que el CSS de la zona, retorni més a prop d'aquests 

barris, etc. Quan estigui més concret ho compartiran amb els barris.  

 

4. Torn obert de paraules. 

 

- Lluis Cairell (AAVV Teixonera): Es queixa del poc temps que tenen els veïns per 

intervenir al Consell de Barri, comenta que la taula dedica massa temps a parlar. 

Sobre la Ronda de Dalt pregunta sobre les dates i pressupostos de la continuació del 

cobriment. Reclama que estan fent molt poca inversió al barri. Continuaran reclamant 

amb totes les AAVV de la zona per continuar la feina iniciada per la cobertura de la 

ronda. Realitza varies queixes de temes diferents del barri  

- Marta: Expressa que no està d’acord amb el que han explicat sobre la patrulla de 

Guàrdia Urbana, que es dedica a vigilar i multar als propietaris de gossos, proposa fer 

més campanyes de sensibilització i conscienciació (o sigui educar a la ciutadania) fa la 

comparativa amb el tema dels reciclatges. Reclama falta de neteja als contenidors 

d’escombraries del C/ Castellbisbal 57 fa molta pudor, no renten els contenidors . 

També el talús del parc de la creueta del coll, que quan plou, cau tota la terra a l'acera 

i dificulta caminar per allí .Pregunta també quan s’implantarà la normativa d’obligar als 

propietaris a diluir amb aigua l’orina dels gossos. 

- Isabel: Pregunta si es podria implementar zona verda de residents a la Teixonera. Es 

queixa d’un semàfor a la zona de la “Campa”, demana canviar la situació d’aquest, 

perquè coincideix amb l'entrada d'un pàrquing . Per altra banda, al voltant d’aquesta 

zona hi ha una zona ocupada per cotxes que estan a sobre l'acera esperant els infants 

que juguen en aquells camps de futbol , pregunta si es pot fer una vorera i fer 

respectar-la pels peatons.  



   
 

6 
 

- Maria José Capilla: Comenta que està decebuda respecte al Parc de Santa Rosalía 

no entri al Pla de Barris, a més, comenta que en una reunió anterior li van comunicar 

que arreglarien el parc i l’escala, però que fins ara no ha rebut cap notícia, a més 

reclama uns danys a casa per aquests motius, sol·licita resposta.  

- Maria Jesús Font: Es queixa de l’ús incívic de propietaris de gossos al parc del C/ 

Sant Dalmir / M. de Déu dels Àngels, reclama més vigilància i demana la instal·lació de 

cartell "prohibit entrar gossos" més gran, que els jardiners col·loquin balises per 

protegir el verd i que passi la patrulla control de gossos . 

- Antonio Camacho: Es queixa del mal estat de les escales del C/Can Besora, reclama 

manteniment. Hi ha esquerdes, falten arbres, hi ha verd invasor, i es el pipican del 

barri. Reclama actuació . També pregunta perquè s'han proposat les escales de 

Canadencs i no les de Can Besora?. No ho entén demana explicacions . 

Senyal de prohibit aparcar a la zona de correus al semàfor i cada matí aparquen i es fa 

caravana al carrer Arenys demana control d'aquestes infraccions . 

- Agustina Rosa: Demana les dates concretes per saber quan treballarà Parcs i Jardins 

en el Parc de Santa Rosalia. Programen Santa Rosalia 91 , i perquè no s'arrangen els 

jardins sol·licitats , demana dia i hora d'inici. 

- Ana Neira : Reclama la neteja i manteniment del solar del  C/ Cortada, i vol saber 

com està aquest tema ja que hi ha veïnatge afectat, en aquest moment per aquest 

solar  Demana que es redueixi la velocitat al C/ Coll i Alentorn. 

- Andreu: Pregunta si instal·laran parades de Bicing, hi hauran parades ? com està 

previst?? Mostra preocupació sobre el desenvolupament del Pla de Barris, 

s'executaran obres, però en quedaran molts diners per executar, sol·licita el 

compromís de tots els grups polítics per poder continuar amb les obres en el pròxim 

mandat, sigui el grup polític que sigui. Voldria que fessin política i pactes de 

compromís per continuar Pla de Barris al mandat següent.  

Pau González respon a les qüestions plantejades pels veïns: 

Sobre com es continuarà amb la Ronda de Dalt, es treballarà per acordar inversions i 

calendaris de futur. Ja que hi ha un grup de seguiment de tots els grups polítics , ja 

que es un tema de ciutat. 

Diu que no es poden fer obres a la plaça Matias Guiu, ja que no es propietat municipal 

i per tant no es pot intervenir si no es fa l'expropiació. Estem en el tema d'expropiar i 

tenir la propietat . 

Explica que el desplegament de l’ordenança de la tinença cívica d’animals inclou un 

carnet de tinença cívica on el que és vol es fer formació als propietaris sobre com tenir 

una mascota.  

Explica que s’estan fent campanyes informatives i que en aquest cas es farà durant un 

mes la prova pilot amb la Guàrdia Urbana. Hem fet campanyes de sensibilització i 

d'acció cívica (repartiment de bosses, promoure tirar aigua als pipis, etc)  
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Sobre la zona verda informa que ho parlaran amb mobilitat. Ho mirarem a veure si 

entrarien els criteris. Hi ha pressió d'aparcaments en zona Vall Hebron i Teixonera. 

Es mirarà el pas de vianants i semàfors a Coll i Alentorn per generar més seguretat. Es 

valorarà el que cal posar per generar seguretat . 

El tema del mur es mirarà fer recreixement per les terres que cauen.  

Explica que la intervenció dels Jardins de Santa Rosalia està prevista per Parcs i 

Jardins, informa que encara no hi ha data però s’està treballant per començar a 

principis d’estiu. Cal una posta al dia certificat en la visita amb la Regidora. El gerent 

diu que s'està acabant de fer el projecte. Parcs i Jardins, farà el Verd i serveis tècnics 

tot l'arranjament a l'escala i altres. Quan tinguem resposta de Parcs i Jardins, es 

contactarà per comunicar la data inici . 

Sobre el pont de Sant Dalmir / M. de Déu dels Àngels, miraran de millorar el cartell 

perquè sigui més visible. 

Informa que es van decidir les de Canadencs amb un espai participatiu amb veïnatge 

Per altra banda ,s’ha realitzat un estudi per fer un projecte d’arranjament i d’instal·lació 

d’unes escales al C/ Can Besora, per si en un futur es decideix instal·lar-les, el 

projecte estigui fet de cara al proper mandat . 

Es treballarà amb Guardia Urbana, els aparcaments indeguts que obturen el carrer 

Arenys .  

Respecte al solar Santa Gemma informa que s’ha realitzat la neteja, el propietari del 

solar va fer fallida, i per això es va trigar temps , Pau comenta que si hi ha més solars 

ho comentaran per mirar-ho, ja que s'actua en funció de privats i públics.  

Explica que la implementació del nou Bicing es realitzarà pròximament, informa que 

encara no s’ha definit on aniran les parades. S'ha alentit l'entrada del nou Bicing per 

temes de recursos judicials. Creix en nombre de parades, i també efectius elèctrics i 

no elèctrics .Hem demanat que hi hagi una parada a l'entorn del mercat i la plaça de la 

Clota ( però encara no se sap )  

Respecte el Pla de Barris, es discuteix de la forma i períodes i processos , però no del 

fons, i diu que creu que serà fàcil fer pactes per la seva continuïtat i ja es va preveure 

anar fins a finals del 2019. 

Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell de Barri a les 21.30 hores.  


