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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE TORRE BARO 

 

 

Data: dimecres 6 d’abril 2022 

Lloc: Casal de Barri T.B.  

Hora inici: 18:00.h  

Hora de finalització: 21:00h 

 

Composició de la taula: Sr Toni Pallares, Conseller de barri, Sr Jaime Codina Vicepresident del 

Consell, Sra. Sheila Guerra, Consellera Tècnica i  Sra. Marisa Basco, Tècnica de Barri.  

 

ASSISTENTS 

Entitats representades: A.V Torre Baró i Vallbona, Associació GG T.B. 

Consellers municipals: Carol Recio, Alexandra Lopez  Barcelona en Comú,  Javier Barreña PP, 
Yeray Mellado Garcia BxCanvi 

Assistència total en el moment de màxima afluència 42 persones 

 
 

 

ORDRE DEL DIA 

•  Regularització llum zona alta T.B. 
• Informació TMB línies 180 
• Torn obert de paraules. 
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TEMES TRACTATS 

 

 

La Consellera Tècnica del Districte, Sra. Sheila Guerra, dona la benvinguda als assistents,    
excusa al Regidor per no poder assistir al Consell i dona la paraula al Conseller de Barri, Sr Toni 
Pallares per començar amb els punts de l ordre del Consell.  

 

Regularització llum zona alta T.B. 

 
El Conseller de Barri ,Toni Pallares, explica que per tal de resoldre els problemes de talls de 
llum que històricament ha patit el veïnat de la zona alta de Torre Baró, des del Districte de Nou 
Barris s’ ha treballat amb l’àrea de Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona i la companyia 
elèctrica Endesa, en una nova instal·lació de xarxa elèctrica. Els canvis a la instal·lació ( nova 
estació transformadora i soterrament de línies aèries)  obliguem a un tall elèctric a les 
connexions que no estiguin regularitzades. Per aquest motiu l’Ajuntament de Barcelona ha 
activat un acompanyament excepcional amb l’objectiu d’ajudar a regularitzar el comptador de 
la llum a aquells veïns que estiguin en situació irregular. 
El dispositiu d’acompanyament inclou suport a tos els veïns afectats en la tramitació dels 
documents necessaris per la contractació de la llum, i suport a les famílies més vulnerables per 
adequar les instal·lacions elèctriques. S’ esta treballant amb el gremi d’instal·ladors per tal de 
poder fer les adequacions. 
Fins el moment el servei d’acompanyament  ha fet tres onades de porta a porta en les que el 
servei ha estat proactiu, explicant la necessitat de regularització del subministre elèctric als 
veïns. També reunions amb l AV TB i dues bustiades a tota la zona alta del barri informant del 
dispositiu.  Aquestes intervencions han permès identificar 165 habitatges dins d’aquesta àrea. 
41 d’elles amb situació regular, 59 que  rebutgen el servei, 40 amb irregularitats detectades i 
34 habitatges amb demandes d’arranjament. 
El Conseller de barri insisteix amb la necessitat que els veïns aprofitin el suport i les ajudes que 
es brinden des del Districte perquè els veïns puguin regularitzar els comptadors de subministre 
elèctric. 
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Informació TMB línies 180 

 

Tècnics de TMB i mobilitat expliquen les adequacions que han dut a terme en les 
diferents línies de bus del barri i les possibles propostes per tal de millorar el servei i la 
xarxa viaria de bus al barri.  

Presenten un document explicatiu amb les intervencions fetes i les propostes de 
millora. 

Expliquen a mode de síntesis que la línia 182 l’han reconvertit en línia circular sense 
regularitzar, convertint la parada de Virrei Amat com un pas de línia. També l’ampliació 
del recorregut de la línia 182 a ciutat Meridiana i la modificació de l’interval de pas de 
15 a 20 minuts els dies feiners. A paral·lel han estudiat  la implementació del 2on cotxe 
a la línia 180 i l’estudi descarta la viabilitat. També es planteja la proposta d incorporar 
el meu bus en substitució de la línia 180.  Expliquen que la flota de cotxes que han 
arribat de l empresa que amb anterioritat gestionava la mobilitat a la zona alta de T.B 
necessiten una important posta a punt. Informen que estan esperant l’arribada de 
nous bussos per substituir els existents per cotxes de baixes emissions.   

 

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 departament municipals corresponents: 

 
 
PREGUNTES/COMENTARIS RESPOSTES 
MOBILITAT 
Veí: els conductors dels busos no son fixes. 
No coneixen el barri. L’usuari del transport en 
moltes ocasions li ha d’indicar el recorregut  
al conductor perque el desconeix. A vegades 
es posen en carrers de circulació prohibida. El 
nº de bus 44-56 deixa a la gent lluny de 
parada perquè segons el conductor no pot 
pujar el fort desnivell. 

Tècnic TMB: La plantilla fixa de TMB escull 
cada dos anys la línia que farà. Hi ha línies 
que son menys escollides i les cobreixen el 
personal no fixe. Es revisarà donada la 
dificultat de circulació a la zona alta del barri. 
En relació al bus nº 44-56  hi havia un 
problema de suspensió. Es revisarà que 
l’averia estigui resolta. 

Veí: Explica que no s ha revisat cap de les 
propostes fetes pel veïnat en relació a 

Consellera Tècnica: En breu hi ha una taula 
de mobilitat  a Dte per treballar aquestes 
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millorar els transport de bus a T.B ( 
augmentar nombre de busos, implementació 
d un semàfor a la part de dalt del C/ Balanya i 
un altre a la part de baix del carrer perquè 
puguin circular dos busos amb doble direcció, 
Rotonda zona Balanya, busos en mal estat i 
goteres...) 

temes. A posteriori es convocarà als veïns per 
valorar possibles alternatives a les propostes. 
Conseller de Barri: Som conscients de les 
disfuncions i s’està treballant per millorar-les. 
Tècnic TMB: Algunes de les propostes 
enviades no son factibles Cal estudiar altres 
formes de millorar el servei i per això es faran 
reunions amb Districte i veïns per tal de 
buscar alternatives. 
No es cert que els pitjors busos estiguin a TB 
donat que per orografia del territori cal 
vehicles potents i en bon estat. El bus amb 
goteres no esta en mal estat només cal 
reparació de goteres. S’hi esta treballant. En 
quan a la implementació de 2 busos al C/ 
Balanya s’ha fet estudi i no es possible. Els 
conductors de l’anterior empresa que 
gestionava la mobilitat al barri es 
comunicaven per telèfon per no coincidir en 
el tram més estret. Per normativa i seguretat 
a TMB això no es possible. 

Un veí descriu dues parades (3052 i 3054) 
amb incidències a la parada i/o marquesina. 
Explica que manca un manteniment acurat de 
les marquesines existent i demana que se’n 
implementin més. 
També es demana per part d un altre veí que 
tant les marquesines com el bus 180 siguin 
accessibles.  

TMB: Ho revisaran i enviaran les incidències 
concretes a clearchanel. 
En relació a la demanda d’implementar més 
marquesines la resposta de TMB es que si no 
s han incorporat més marquesines es perquè 
no es possible per la orografia del territori. 
Explica que s han posat les que son viables i 
diu també que la totalitat de la flota dels 
busos de TMB son accessibles. 

Un veí explica el mal estat i la brutícia de final 
de parada del 182 ( Virrei Amat)  

TMB: Estan a la espera de la retirada d una 
cabina telefònica per remodelar parada. Es 
posarà pal solar informant del pas dels busos 

Queixes en relació a l’estat de brutícia del 
meu bus a primera hora del matí.  

TMB: Tots els busos es netegen per dins i per 
fora totes les nits. També s aprofita per 
repostar tots els vehicles. 

Una veïna adverteix dels risc de col·lisió o 
accident a Sant Feliu de Codines/ Escolapi 
Càncer que es un dels trams on circula el meu 
bus, perquè el vial no permet el pas de dos 
vehicles al mateix temps. 

TMB: Ho revisaran. 

NETEJA  
Veins del barri expliquen que la neteja 
general del barri es molt deficitaria, que els 
conenidors a la zona alta de TB no es netegen 
mai.  
Una veina explica també que el camió de 

Consellera tècnica: Al setembre es posa en 
marxa al districte la nova contracta de neteja 
on es prevue una ampliació dels serveis de 
neteja i manteniment. La nova contracta 
preveu també passejades periodiques amb 
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neteja 31FLK circula a una velocitat massa 
alta pel barri 

els veins per tal d anar fent un seguiment dels 
punts més foscos del barri.  
Per la situació actual insistirem amb parcs I 
jardins per tal que facin seguiment de la 
neteja a les places I parcs  I  alhora seguiment 
de les disfuncions detectades amb referent 
de Districte de la neteja. 
Revisaran la incidencia de l exces de velocitat 
d un dels camions de neteja. 

  
  
MANTENIMENT  
Veí: Es va passar temps enrere una incidencia 
a Districte d’un cable caigut d alta tensió a la 
zona alta del barri que  pot generar accidents 
a nens o veins que estiguin per la zona. No 
tenim resposta. 

Conseller de barri: Tan bon punt ens ho vareu 
comunicar es va passar la incidencia a 
Endesa. Va anar també G.U a mirar ho. No hi 
ha risc d accident perquè el cable no te 
corrent. Es tornarà a insistir a Endesa perquè 
ho arreglin. Segons Endesa ho tenen 
programat I en breu faran la reparació. 

Un vei explica que fa un parell de setmanes 
uns quans veins del barri van tenir reunió 
amb el Regidor en relació a la problemàtica 
que generen 4 pous cecs . Diu que van enviar 
el tècnic però que no tenen cap resposta. 

Consellera Tècnica:  Hi haura retorn de tots 
els temes parlats amb el Regidor. 
Possiblement està en estudi. 

ALTRES  

Una veina demana continuitat de l’escola d 
adults de la ZN.  

Consellera Tècnica: Dilluns hi ha una reunió 
programada amb el Consorsi I s intentarà 
arribar a un accord per donar continuitat a l 
escola d adults a la ZN S’estan valorant 
alternatives. Si l Ajuntament ha de donar 
support econòmic perquè es mantingui l 
escolar d adults ho farà 

Un veí es queixa en relació a les vivendes 
afectades per expropiació. Te constancia de 
13 vivendes desocupades en sector 1. 
Demana reserva de pisos nous en construcció 
per aquestes persones. 
Demana també que el planejament urbanístic 
aprobat s’executi 

Conseller de Barri : Districte no te comptencia 
en temes d’habitatge. La vivenda publica al 
territori es gestiona des de l IMAB. Hi ha un 
25% d’habitatges reservats pels veins del 
barri ( area 500 m). Clarifica que son 7 i no 13 
les vivendes desocupades. 

Vei del barri es queixa de la llista d espera per 
atenció sanitaria al Cap. Diu que el metge de 
familia està amb una llista d espera de dues 
setmanes perquè et pugui visitar. Es queixa 
també de la falta de farmacies al barri I de 
l’augment de persones amb algun tipus de 
transtorn mental que no poden ser ateses 
per manca de recursos suficients. 

Conseller de Barri: La competencia en  salut 
es de la Generalitat però explica que hi ha en 
previsio habilitar la 1a planta del CAP per 
poder donar més servei sanitari al territori. 
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I sense més intervencions, es  dona per acabat el consell de barri.  
 
Signat: 
Marisa Basco. 
Gestora de Projectes. 
Ajuntament de Barcelona 
Districte Nou Barris. 


