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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE CIUTAT MERIDIANA 

 

Consell de Barri de Ciutat Meridiana 

17 d’octubre de 2022.  

Centre Civic Zona Nord.  

Horari , de 19 a 21h. 

Composició de la taula: Conseller de barri, Toni Pallares; Vicepresidenta del Cdb, Eva Tolosana;. 

Gerent, Gabriel Duarte; Regidor, Xavier Marcè, Referent Neteja i Recollida de residus de 

l’Ajuntament, Jordi Vericat; Conselleria Emergència Climàtica, Quique Jurnés. 

Assistents 

Grups polítics: Cs, Juan del Olmo; Bcn en comú, Rosi Martin; ERC, Miquel Román. 

Entitats: La Indomable,  Amb cor de dona, Casal de Joves. Uns 35 veïns/es aproximadament.  

 Ordre del día. 

* Desplegament de la nova contracta de neteja i recollida de residus, i presentació del pla de 

manteniment de barri Cuidem Barcelona. 

* Balanç del dispositiu de reforç de seguretat a l’estiu. 

* Torn obert de paraula.  

 1. Desplegament de la nova contracta de neteja i recollida de residus, i presentació del pla 

de manteniment de barri Cuidem Barcelona. 

S’explica el desplegament de la nova contracte fent incís en els canvis més importants en 

relació a l’anterior: es farà un baldeig setmanal en lloc de quinzenal, neteges específiques amb 

aigua en determinades zones, neteja mensual dels contenidors, canvi d’aquests per un model 

lateral que permet millor la seva neteja, controls de qualitat i anàlisi de la feina feta per 

millorar el servei, neteja de les zones verdes que fins ara depenia de Parcs i Jardins, s’aposta 

per l’electrificació per contaminar menys i produir menys soroll. 

A finals d’octubre es començarà amb el canvi dels contenidors. 

El Regidor puntualitza els trets bàsics del contracte de neteja: compromís, comprensió, 

exigència, negociació i civisme. S’ha de treballar per buscar solucions a l’incivisme. Suggereix 

realitzar una reunió específica per parlar de civisme. 
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Preguntes agrupades Respostes  

Manifesta que hi ha menys brigades i per tant la 
neteja no pot ser la mateixa.  

Aquesta nova contracta fa pocs dies que ha 
començat, poc a poc es van incrementant les 
brigades 

Demanen que es facin neteges neteges en 
determinats llocs on s’acumula la brutícia: 
columnes del parc de l’Aqüeducte, Revilux i 
entreblocs. 

Es traslladarà. 

Manifesten que no hi ha neteja en els espais 
privats d’ús públic 

Es treballarà des de Districte 

Es queixa de l’App Barcelona a la Butxaca. Et 
bloqueja quan has fet un número determinat 
d’incidències. 

S’està treballant per modificar el Decret d’Alcaldia 
referent a aquesta limitació. 

Manifesten poca implicació de la GU. Demanen 
més sancions. 

Es treballarà 

Molt incivisme al barri Es proposa realitzar una reunió per treballar el 
tema. 

 

2. Balanç del dispositiu de reforç de seguretat a l’estiu.  

El Regidor dona dades sobre les assistències, la tipologia i els delictes per part de la GU i 

Mossos. Les intervencions i denúncies de delictes a les persones ha disminuït, i en canvi ha 

augmentat en l’espai públic en relació a l’any 2020-21, però no són dades superiors a l’any 

2019. 

Comenta que els efectius de Guàrdia Urbana s’han incrementat i que durant l’any 23 encara ho 

faran més. 

Comenta que els punts més conflictius del barri es coneixen. Però que és un problema amb 

difícil solució, i les solucions s’han de trobar entre tots, la ciutadania i l’administració. Proposa 

fer sessions de civisme per parlar de temes de neteja i d’hàbits entre d’altres. 

 

Preguntes agrupades Respostes 

Es destaca el tema de l’enllumenat Es respon que és un tema difícil, ja que hi ha el 
disseny dels fanals, l’arbrat i la intensitat com a 
punts que dificulten la solució. 

Es manifesta de nou el tema de l’incivisme. Es 
proposa formalitzar espais de trobada per trobar 
punts en comú. 

El Regidor proposa fer una sessió per aportar 
idees. 

Es demanen més recursos humans a nivell de 
territori. 

Es traslladarà 
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3.Torn obert paraula. 

Preguntes agrupadess Respostes 

Es demana quin compromís hi ha per part de 
l’Administració amb el tema dels equipaments del 
Parc de l’Aqüeducte 

Es respon que s’ha posat a disposició del Consorci 
un espai als voltants del mercat de Núria per 
construir l’escola d’adults i el local de l’Avv. 
 
També s’afegeix que per parlar de la planificació 
pendent al barri es convocarà una sessió oberta 
per explicar i donar tota la informació als veïns 
sobre com quedarà el barri. 
 
Es treballarà amb Drets Socials per anar avançant 
en els funcionals dels equipament que aniran al 
Parc de l’Aqüeducte 
 

 

Finalitza el consell a les 21h 10m. 

 

 


