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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE VILAPICINA I TORRELLOBETA 

 

Data: dimecres, 25 de novembre de 2020 

Lloc: semipresencial Sala de plens/virtual 

Hora inici: 18.30 h 

Hora de finalització: 20 :00 h 

  

PERSONES ASSISTENTS 

Regidor: Xavier Marcé  

Conseller president: Andrés Rodríguez 

Vicepresident: Joaquim Forns (AV Torrellobeta i Vilapicina)  

Consellers: Sheila Guerra, Sonia Nieto 

Representants de les següents entitats: AV Vilapicina Torrellobeta, Eix Maragall-Entorn 
Virrei, Cis Cotxeres  

Tècniques i tècnics municipals: Gabriel Duarte (gerent), Eva Luengo, Isabel Santaulària i 
Màrius Comorera. 

Nombre d’assistents aproximats a la sessió: 15 

Nombre de visualitzacions (you tube): 100 a data 9/12 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Aprovació candidatures Comissió de seguiment 
2. Il·luminació al barri 
3. Situació CIS Cotxeres 
4. Seguretat al barri 
5. Precs i preguntes 
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RESUM  
 

1. Aprovació candidatures Comissió de seguiment 

S’aproven sense cap comentari en contra dels membres assistents del Consell de Barri 
les candidatures a la Comissió de seguiment presentades a la plataforma Decidim 
Barcelona: 

 Maritza Villanueva 
 CIS Cotxeres 
 AVV Torrellobeta i Vilapicina 
 Ass. Comerciants Entorn Virrei 
 Unió de Comerciants Fabra Centre 
 Francisca del Río León 
 Jorge Zamorano 
  

2. Il.luminació al barri 

El projecte es va presentar via pressupostos participatius i aquesta via es troba en 
situació de parèntesi tot i que l’actuació està contemplada al PAD i en espera de 
dotació pressupostària  

Pren la paraula la representant d’Entorn Virrei, Dolors Millan que posa de manifest la 
mancança d’il.luminació especialment als entorns de la Plaça de Virrei Amat amb 
consegüent inseguretat que aquest fet crea. 

 

3. Situació CIS Cotxeres 

Pren la paraula a la nova directora del CIS Cotxeres per tal que es donin explicacions 
sobre la situació actual a l’equipament. Verónica Ferrer, explica l’increment en 
l’atenció de visites presencials (d’un 300 % respecte a l’any passat) i l’adaptació a la 
que ha hagut de fer front el centre amb el nou context COVID. També explica les 
dificultats que hi ha a l’hora de contractar personal sanitari, especialment d’infermeria, 
qüestió que dificulta l’atenció sociosanitària.  
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4. Seguretat al barri 

Es relacionen alguns incidents detectats a les places Virrei Amat (ocupacions) i Garrigó 
(incivisme) que actualment s’han contingut amb intervenció policial. S’anuncia 
l’increment progressiu de la presència policial nocturna al districte degut a una 
redistribució dels efectius a ciutat. També s’anuncien properes trobades amb entitats 
per tractar temes de seguretat i prevenció.  

Des de l’AVV es demanen sol.lucions concretes a problemes plantejats des de ja fa 
molt anys. 

Intervé el regidor per explicar les diferents convocatòries d’agents de GUB que s’han 
fet i es faran en aquest mandat i destaca la presència policial i la lluita contra 
l’incivisme i la delinqüència, des dels seus diferents vessants, com a eixos vertebradors 
de les polítiques de seguretat i prevenció 

 

 

5. Precs i preguntes 

Àmbit Preguntes/Comentaris/Demandes Respostes 

Neteja Manca de neteja a la plaça Àlvaro 
Cunqueiro 

Manca de resposta visita amb l’AV passat 
estiu 

   

 

Donarem compte als 
serveis de neteja 

Cal donar respostes i es 
repassen diferents 
accions 

Mobilitat/ 

 

 

Ressenya accidentalitat al Pg. Maragall 
Sabastida/Pintor Casas 

Petició de carrils bicicleta al passeig 
Maragall 

 

  

El tema es trasllada a 
Mobilitat 

És un tema que està 
estudiant Ecologia 
Urbana 
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Medi ambient Sol.liciten la instal.lació d’una zona 
d’esbarjo de gossos a Can Xiringoi 

Forma part del pla 
d’usos i equipaments 
de Can Xiringoi i 
s’abordadarà en un 
procés participatiu 

Parcs i Jardins Manca d’arbrat al carrer Santiago Rusiñol i 
manteniment a diverses zones 

Es parlarà amb Parcs i 
Jardins. S’ha iniciat 
experiència amb altres 
barris de taules 
corresponsables amb 
PiJ per explorar 
possibilitats. 

 

Obres i 
manteniment 
Via Pública 

Es recorda el compromís d’arranjament 
dels carrers Pardo, Amílcar i Pardo 

 

Demana substitució bancs de formigó per 
bancs de fusta al carrer Pardo entre Riera 
d’horta i Escòcia 

Pregunta per l’expropiació de la finca del 
carrer Petrarca,35 

 

 

Pregunta per l’expropiació de la masia de 
Torrellobeta 

Pregunta per l’expropiació del solar del 
carrers Escòcia-Antoni Costa-Passatge 
Santa Eulàlia 

Pregunta pels permisos de construcció al 
pg. Maragall, 368 

Ja estan redactats els 
projectes executius i 
ara cal incloure’ls al  
pressupost PAM-PAD 

Es valorarà 

 

L’IMU ha estudiat la 
situació urbanística de 
la finca i la proposta 
serà l’enderroc ja que 
no està catalogada 

Pendent de resolució 
judicial per actuar-hi 

No es té notícia que 
s’hagi iniciat cap 
procediment 

Els permisos s’han fet 
conforme a dret 
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Expropiació finca Petarca –Cartellà per 
residència centre de dia 

 

Està en estudi la 
ubicació d’aquests 
equipaments 

 

Convivència Sorolls i molèsties generals 

Queixa soroll recollida mobles c/Cartellà, 

 79 

Incivisme patinets 

 

Botellot al carrer Vilarodona 

Augment de robatoris al barri 

Es pren nota 

Es pren nota 

 

S’ha d’abordar des de 
ciutat 

S’analitzarà la situació 

Té a veure amb 
l’increment presència 
policial, que s’està 
abordant 

Altres Com està la nominació de Can Sitjà per 
comptes de Sitjar 

Cal fer la consulta a 
l’oficina de 
Nomenclàtor 
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