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CONSELL DE BARRI DE TRINITAT NOVA - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I 

ACORDS 

Data: 10 de novembre de 2022 Hora: 18:30-  21:00  

Lloc: Casal de Barri Trinitat Nova 

Persones assistents 

Composició de la taula: 

Francesc Xavier Marcé (Regidor de districte i president del consell), Dídac Ramírez 

(Conseller de Trinitat Nova), Gabriel Duarte (Gerent del Districte) i Gema Soto 

(departament de neteja i recollida residus) 

S’excusen la vicepresidència i la secretària de consell i tècnica de barri 

Assistents al consell: 

Entitats: AVV TN , Som la Trini, Taula Oberta, Tots som la Trinitat Nova 

Consellers de districte: Guillem Gabarnet, Javier Barreña, Montserrat Cuspinera, Juan 

del Olmo Fernandez 

47 veïnes i veïns 

 

Ordre del dia 

1.Desplegament de la nova contracta de neteja i recollida de residus i presentació del 
pla de manteniment de barri: Cuidem Barcelona. 
2.Repas temes del barri (Parquings, Mercat setmanal, implantació àrea verda i 
blava). 
3. Torn obert de paraula 

 
Síntesi  
 

1. Desplegament de la nova contracta de neteja i recollida de residus i 

presentació del pla de manteniment de barri: Cuidem Barcelona 

Veure presentació annexa 

2. Repas temes del barri (Parquings, Mercat setmanal, implantació àrea verda i 

blava). 

 Parquings 
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S’ha estat treballat internament a nivell jurídic com alliberar una plaça d’aparcament 
ocupada. En aquesta casuística s’havien detectat 50 places la majoria a Tamariu 20; es 
va iniciar procediment de recuperació de les 50 i a data d’avui queden 16 que no s’ha 
pogut alliberar per diferents casuístiques i que estan generant molts problemes a la 
comunitat. 
En paral·lel BSM ha estat treballant en la comercialització de les places d’aparcament 
existents a Palamós 35 i s’han comercialitzat  gairebé al 100%; a plaça de la Terra BSM 
preveu presentar la proposta de comercialització en breu als veïns. On no s’ha pogut 
gestionar la comercialització encara és a Palamos 69-73 i Tamariu 20. 

 Mercat setmanal 

Els dos problemes denunciats són l’aparcament a la part de darrera del es parades així 

com l’incompliment de la llicència assignada per part d’alguns paradistes. Ambdós 

temes s’estan treballant amb GUB i amb el departament de llicències de Districtei de 

ciutat  per poder revisar/inspeccionar. 

 Àrea Verda 

Es va iniciar la presenyalització vertical el 20/10, al llarg de novembre es realitzaran la 

resta d’actuacions  a via pública, i a partir del 14 de novembre es farà l’enviament de 

les cartes als veïns perquè al posada en marxa es preveu el 28/11 /22. 

 

3. Torn obert de paraula 

El regidor explica que amb fons Next Generations es preveu una actuació al a casa de 

l’Aigua de llums, so i aigua en clau turística. 

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 Respostes 

Obres i manteniment espai públic 

Hi ha prevista actuació a la Meridiana entre 
pont de Sarajevo a Fabra i Puig? 

 

Aquesta és una actuació d’Ecologia Urbana i 
el projecte està en procés de redacció fins a 
Fabra i Puig. Existeix la voluntat de que tingui 
continuïtat més enllà de Fabra i Puig. 

Obres i manteniment equipaments/ locals d’entitats 

 Com evoluciona l’actuació de millora El projecte està redactat, aquest era el 
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de la casa de la bruixa 

 
compromís, el que no té, hores d’ara, és 
dotació per la seva execució ja que no era 
una actuació prevista a inicis de mandat. 

Neteja 

 Quan es preveu la poda de l’arbrat? 
sobretot garrofers. Cal preveure un 
tractament per les plagues que tenen 

 Es demana plantació d’arbrat de fulla 
perenne i nacional, per evitar caiguda de 
fulla i brutícia 

 C/ S’Agaró arrels d’arbrat que estan 

aixecant vorera 

 Quan està prevista la neteja dels jardins 

interiors? 

 Zona de Xafarines i Meridiana caiguda de 
fulles seques de les palmeres  amb el risc 
que suposa 
 

 El barri està brut, no es retiren els trastos 
deixats fora de dia/lloc 

 Hi ha plagues de múrids i de cuques 

 Desplaçaments de contenidors c/ S’agaró 
amb Llosa ca reposar-lo on estava 

 Es demana punt mòbil de reciclatge a 
s’Agaró i Sa Tuna per facilitar reciclatge 

 Quan es recull la sel·lectiva dels 
comerços? 

 Aiguablava amb Port Lligat: 

 es neteja el perímetre però per la 
zona interblocs no 

 Port Lligat 4 punt negre per la 
brutícia que genera els propi camió 
de recollida sel·lectiva 

 Plaga de rates, nius de rates als 
gabions  

 C/ Portlligat al final han retirat un 
contenidor que cal reposar 

 Previsió de pipican a Psg Cudillero 

 Reposar paperera a C/ Xafarines, 25 

 Es demana presentació feta ppt 

 

Cal conèixer la proposta i compromís de 
l’empresa, cal confiança en el desplegament 
dels serveis, cal control i seguiment els 
compromisos presos  i cal ajustar/corregir el 
que calgui un cop posat en marxa, en aquest 
ordre. 
 
Estan havent problemes en el desplegament 
de la contracta però cal senyalar que també 
hi ha problemes de civisme a la ciutat que no 
ajuden. 
 
La nova contracta incorpora sota el paraigües 
de neteja i amb els seus paràmetres la neteja 
dels parcs i zones verdes. 
 
Està previst que s’aprovi a la Comisió de 
govern de l’Ajuntament, el  25 de novembre, 
una normativa respecte de les ZUC (Zones 
d’ús compartit) i que ofereix una alternativa 
pels gosos. Un cop aprovada, la previsió 
d’adjudicació serà març 2023. 
 
Presentació de la poda d’arbrat al proper 

consell de barri per part de PIJ, tema 

d’interès aquí i altres barris. Si les branques 

entren per la finestra es pot demanar 

actuació a PIJ perquè actuïn i no esperar a la 

poda, els canals 010, tel civisme 900 626 626, 

app Barcelona a la Butxaca, si pels canals 

ordinaris no es resol que ho facin arribar 

també via Tdb , Conseller de barri o AVV 

La presentació es penjarà al Decidim 

juntament amb l’acta 
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Convivència/Civisme 

 

Prevenció i Seguretat 

  

Mobilitat 

 Es reclama que segons el conveni signat 
amb AVV TN, Incasol/ Generalitat i 
Ajuntament, cada propietari pugui 
accedir a dues places d’aparcament en 
propietat i no a una com BSM planteja. 
BSM no està ofertant venta de places i 
sols comercialitza les places via lloguer 

 Com és que no es pot buidar una plaça 
d’aparcament on estan havent delictes 
dins o hi ha un delicte relacionat amb un 
vehicle en concret? 

 Es demana que la comercialització de les 
places de plaça de la Terra sigui als preus 
de fa set anys, que és quan s’havia 
d’haver fet 

 Es demana que l’àrea verda sigui de 24 
hores per permetre aparcament d’aquell 
veí que treballa de nit i que pot no trobar 
aparcament 

 Cal esbrinar aquest tema del nombre de 
places que es poden comprar i cal 
confirmar el que diu el conveni i la seva 
vigència 

 
 
 

 El delicte implica obrir una investigació 
policial que segueix el seu curs però que 
no dona dret a retirar el vehicle en 
qüestió a nivell jurídic. 

 Districte ha traslladat a BSM que els 
preus siguin ajustat al nivell adquisitiu del 
barri, “preu social”. 

 

Temes generals 

 Es demana que es pugi explicar el criteri 
d’adjudicació dels pisos de C/ Palamós 
70-84 el sorteig està previst pel 13 de 
desembre i hi ha por que no es 
respectarà el que diu el conveni de 
disposar d’un 25% pel veïnat del barri, va 
haver un compromís de venir al setembre 
a explicar-lo i no s’ha complert. 

 Pisos de Meridiana amb problemes de 

carbonatació 

 Es demanarà a IMHAB que vinguin a 
explicar els criteris d’adjudicació amb 
brevetat. 

 

 

 S’esbrinarà si hi ha alguna actuació 

prevista que ara no tinguem present. 

Descontent pel funcionament del CAP Tot i que no ens correspongui com a dte 
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Xafarines, per problemes en l’atenció al 
públic via presencial i telefònica 

podem interessar-nos i preguntar, cal per fer-
ho ser molt precisos en les queixes o 
problemes detectats 

Manca d’oficina bancària al barri 

 
S’està treballant, a nivell de ciutat, amb la 
confederació de bancs en un pla de caixers 
que pugui donar cobertura a la ciutat 
d’aquest servei. 
S’orienta a que es presentin queixes a atenció 
al client i al banc d’Espanya, que davant 
queixes reiterades s’apliquen sancions. 

 

 

S’adjunten documents presentats. 


