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CONSELL DE BARRI DE ROQUETES - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I
ACORDS
Data:

Dimecres, 10 de novembre de

2021, 18.30h

Lloc: Biblioteca Les Roquetes-Rafa Juncadella

Persones assistents
Composició de la taula:
Presidència: Sara Belbeida
Vicepresidència: Juan Carlos Giménez
Tècnic de barri: Màrius Comorera
Altres: Xavier Marcé (regidor), Gabriel Duarte (gerent)
Assistents al consell:
Representants d’Entitats/Associacions: AV de Roquetes, Som de Barri, Casal de
Joves de Roquetes
Consellers o conselleres o altres representants polítics: Javier Barreña,
Alexandra López, Juan del Olmo, Miquel Antoni Román
Tècnics o tècniques municipals: Mireia Valls (Pla de Barris), Adela Rubio, Quim
Plaja, Joan Granés (TMB), Albert Obiols (Mobilitat)
Veïnes i veïns:
Assistència total en el moment de màxima afluència:

40

Ordre del dia
1. Estat de Pla de Barris
2. Situació del Metro de Les Roquetes
3. Situació línies 80 i bus de barri
4. Pla de Neteja
5. Temes d’interès del barri:
- Situació dels ascensors i escales mecàniques en general
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- Botellots estiu 2021
6. Torn obert de paraules

Síntesi
1. Estat del Pla de Barris
La referent del Pla de Barris de Roquetes explica l’estat actual d’execució del
Pla de Barris així com la planificació prevista per al 2022. Es demanen alguns
aclariments i concrecions en referència a diferents actuacions (Pl. De Roquetes,
Mirador, Institut Turó de Roquetes...), donant-se les oportunes explicacions.
2. Situació del Metro de les Roquetes
Responsables i tècnics de TMB donen explicacions de les diferents actuacions
realitzades per resoldre la problemàtica de les filtracions a l’estació de metro
de Les Roquetes i expliquen que el retard en algunes d’aquestes actuacions és
degut a dificultats en el subministrament d’alguns materials. El públic agraeix la
presència i les explicacions dels tècnics de TMB. Es produeix alguna queix
relativa a la manca de neteja de l’estació així com una suggerència respecte a
una nova bocana de sortida al carrer de la Ciutat, qüestió que és competència
de la Generalitat.

3. Situació línies 80 i bus de barri
Referent a la qüestió de la desaparició del pas del 81 (ara 180) per Roquetes i
l’assumpció del servei per part del 127, el tècnic de Mobilitat explica que el
servei d’aquesta línia és correcte en base als informes que s’han fet del seu ús.
Hi ha disconformitat al respecte i es comenta que l’utilitza més gent de la que
consta en aquests informes. La qüestió s’està analitzant en una comissió de
treball que es reunirà el proper 26 de novembre.
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4. Pla de Neteja
El regidor explica que s’està duent a terme un Pla especial de Neteja amb un
reforç de 70 M € a tota la ciutat i que s’allargarà fins el canvi de contracte, que
inclourà millores estructurals en el seu disseny. El Pla inclou l’actuació especial
en 10 punts negres del districte, ampliables a proposta dels veïns (es suggereix
Mina de la Ciutat, Plaça de les Roquetes i Plaça de les dones).
També es valora molt positivament la Taula de Neteja i Parcs i Jardins que
reuneix regularment a veïns i tècnics municipals i on es proposa incorporar
alguns dels temes suggerits pels assistents, com determinats canvis de
contenidors al carrer Jaume Pinent o la ineficiència d’alguns baldejos.
5. Temes d’interès del barri
Respecte la qüestió dels ascensors i escales mecàniques, s’informa que des
d’Ecologia Urbana s’està fent un estudi per determinar el cicle de vida
d’aquests aparells.
Sobre els botellots, el regidor explica que es tracta d’un problema global de
ciutat i que cal afinar l’estratègia. Des del públic es proposen estratègies més
preventives que reactives així com propostes d’us comunitari de l’espai públic.
Pel que fa als pressupostos participatius (que a Roquetes afecta al projecte
“Reforestem Collserola” s’anuncia la formació d’una Comissió de Seguiment en
la qual s’incorpora la presidenta de l’AV Roquetes, Amparo Iturriaga.
També s’aprova la incorporació d l’entitat “Som del barri” ala Comissió de
Seguiment del Consell de Barri.
S’anuncia la compra del local de Campreciós, 2 per a usos socials.
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Preguntes i torn obert de paraules

Els veïns i les veïnes fan les següents preguntes, comentaris o expressen les següents
queixes o peticions, que es remetran als departaments municipals corresponents:
Preguntes/Comentaris
Pregunta per
Artesania

l’ampliació

del

Desacord amb el bloc de
d’habitatges del Pla dels Cirereres

Respostes
CEM S’està redactant el projecte bàsic, previ al
projecte executiu necessari per la
construcció
fusta Edifici ja construït aprovat
l’Ajuntament, res a comentar

Sol·licita Residència d’avis al barri

per

Competència de la Generalitat, primer cal
buscar un solar
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