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CONSELL DE BARRI TURÓ DE LA PEIRA 

RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

Data: 20 de març de 2023 Hora: 18:00h 

Lloc: Espai Jove Les Basses 

Persones assistents 

Composició de la taula: Presideix la taula Xavier Marcé Regidor del Districte de Nou 

Barris, el Sr. Guillem Gabarnet Conseller del barri del Turó de la Peira, , Sr. Gabriel 

Duarte Gerent del Districte de Nou Barris, i Sra. Sònia Montes Secretària del Consell. 

S’excusa: Sr. Antonio Silva Vicepresident de la taula. 

Assistents:  

Entitats representades: AVV Turó de la Peira, Casalet de Gent gran del Turó de la 

Peira, CFS Montsant, AVV Can Peguera. 

Consellers municipals: Esther Flaquer BCN Comú, Quim Sangrà ERC, Manuel 

Fernàndez Ciutadans 

Assistència total en el moment de màxima afluència de públic: 20 persones.  

Ordre del dia 

1. Balanç de mandat 

2. Torn obert de paraules 

Síntesi  

 

1. Balanç de mandat 

El mandat ha estat marcat per les condicions de la pandèmia, que va fer que molt 

recursos del pressupost s’haguessin de derivar a atendre l’emergència sanitària. Alguns 

dels programes que es van activar encara funcionen avui en dia. 

Un tema molt rellevant ha estat el canvi de contracte de la neteja, endarrerit també 

per la pandèmia fins al 2022. Dificultats derivades per la crisi de subministraments, que 

ha endarrerit l’arribada del parc nou de vehicles i de contenidors, que suposen grans 

millores en l’execució dels serveis. 

Un altre tema important és la seguretat, el treball de la Guardia Urbana, durant el 

mandat s’ha dotat un increment de mil places. Al Districte han arribat 21 policies nous. 
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Alguns districtes tenen una pressió molt més forta en l’àmbit de la seguretat i han 

rebut més dotació, però es treballa per anar ampliant la plantilla també de Nou Barris. 

S’ha prioritzat l’increment de subvencions per les entitats, que han fet una tasca molt 

important durant la pandèmia. 

A Nou Barris hi ha barris amb un dèficit important de presència i regularitat del 

comerç, el Turó per exemple té una estructura comercial fràgil. S’ha tractat d’afavorir 

les activitats i propostes comercials, i Nou Barris és el districte que s’ha comportat 

millor davant la crisi comercial produïda per la pandèmia. 

S’ha fet un pla especial de recerca de locals buits, i s’han recuperat sobre tot pàrquings 

en desús d’Incasol, o la antiga Regesa. 

Han arribat molts programes especials de digitalització, amb la inversió més important 

en aquest àmbit, per combatre l’escletxa digital. Alguns adreçats per la població amb 

més dificultats com Connectem Nou Barris, altres com els del Cibernarium adreçats 

també a empreses tecnològiques i startups. 

També s’ha fet un treball molt important en l’àmbit dels drets socials. Amb programes 

específics per atendre la soledat i les sexualitats diverses, que renoven la mirada 

col·lectiva. 

La pandèmia també ha portat un debat sobre la transformació que ha portat el 

teletreball i els nous hàbits laborals. 

Pel que fa a temes específics del barri: 

- S’ha fet un procés participatiu sobre la remodelació del Parc del Turó de la Peira. 

Pendent de licitar i executar la obra de la fase 1. 

- Implantació de l’àrea verda, que ha estat un debat molt complexa en el conjunt del 

Districte, tret de Zona Nord per qüestions de complexitat logística, i Canyelles i 

Roquetes per les resistència d’alguns veïns i veïnes.  

- També s’ha avançat en aquest mandat en el projecte Protegim les escoles, que ha 

millorat els entorns escolars, tot i que no és un model que es pot estandarditzar, 

cada escola requereix un projecte escolar. Al barri s’han millorat els entorns de 

l’Escola del Turó i de l’Escola Calderón. 

- Aplicació mesura per la reducció del límit màxim de velocitat a 30km/h a 18 carrers 

del barri. 

- Obres de millora d’accessibilitat del solar ubicat al Passatge Nil. 

- Subministrament i instal·lacions equips il·luminació Centre Cívic Can Basté. 

- Actualització dictamen edifici C/Sant Iscle,73. 
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- Projecte i construcció vestidors Camp Futbol Turó, s’ha vist aturat per una 

problemàtica de planejament al Parc del Turó que no permet avançar ara mateix 

en la reforma. 

- Reurbanització escales Matagalls. 

- Redacció de projecte Illa Q. 

El Gerent fa un resum de les inversions realitzades al llarg del mandat (veure document 

de Balanç de mandat). 

 

2. Torn obert de paraules 

 Preguntes/Comentaris Respostes 

Júlia, parla en representació de gent que viu 
a C/Travau, Sant Iscle i Montsant. Demanen 
fa anys una escala mecànica que connecti 
Sant Iscle amb Montsant. Demana 
compromís per fer l’escala. 
També parla d’una senyora que ha demanat 
dos bancs al C/Sant Iscle i no li posen. 
Al C/Sant Iscle hi ha un grup de veïns que no 
poden assumir la despesa de la reforma 
d’una façana. 

Es pren nota de la necessitat de la escala 
mecànica. 
Programa específic per les reformes 
d’habitatges a través de la Oficina 
d’Habitatge. 

Antonio, diu que la paret es va demanar 
folrar la paret. I s’han posat tres bancs que 
no serveixen per res. (a la entrada de 
l’auditori de Les Basses).  

Els bancs han reduït el joc de pilota, sobre 
tot de futbol, que produïa molt soroll. 

CFS Montsant assenyala que al CEM Turó la 
grada no està adaptada, la gent amb cadira 
de rodes no hi pot pujar.  
Demana que es trobi una solució. 

Accessibilitat depèn de l’IBE. Es comunicarà 
aquesta problemàtica. 

Jacinta. Fruiteries que posen el parament al 
carrer, vol saber si tenen un permís especial. 
Plaça de Can Basté: que la font sempre té 
aigua al terra i et fa mullar quan l’obres. 
I que falten bancs. 
Construcció de Maladeta, fan falta més àrees 
verdes. 
Ha notat millora en la neteja. 

Les fruiteries tenen una limitació de 
distància i de l’espai que poden ocupar a la 
vorera. Hi ha inspeccions que sancionen 
aquests temes. 

Considera que es vulnera el dret al descans 
del veïns en les places de Les Basses i a 
l’interior d’illa del Pg. De la Peira. 
Demana que no es donin més permisos de 
terrasses. 
 

L’Ajuntament en un altre moment va fer 
una política d’apertura de terrasses per 
motiu de la pandèmia. Al novembre es va 
aprovar una nova normativa, on diu que 
qualsevol terrassa ampliada ha de complir 
uns requisits o tornar a reduir-se. 
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A Nou Barris s’han denegat molts permisos, 
per no ampliar les terrasses. 
Estem en un moment de reordenament, 
amb ajudes econòmiques per millorar-les i 
retirada dels elements provisionals. 
Un cop fetes les modificacions, deixarà 
d’haver la tolerància actual. I s’aplicarà la 
norma. 
L’Ajuntament ja està sancionant. 
Però qui fa servir les terrasses en aquest 
barri son els veïns no turistes, i cal trobar 
solucions alternatives, perquè amb la 
Guardia Urbana no es ressolen tots aquests 
problemes. No es una zona massificada, 
requereix que solucions específiques. 
Problemes ocasionats per joves, i nens del 
propi barri. Fan soroll que cal resoldre amb 
mediació. 
Cal parlar amb els veïns in situ de la 
situació. 

 


