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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE TORRE BARO 

 

 

Data: dimecres 9 de febrer 2023 

Lloc: Casal de Barri T.B.  

Hora inici: 18:30.h 

Hora de finalització: 21:00h 

 

Composició de la taula: Sr Francesc Xavier Marcè Carol, Regidor , Toni 

Pallares, Conseller de barri, Sr Jose Gabriel  Duarte, gerent, Sr Jaime Codina 

Vicepresident del Consell i  Sra. Marisa Basco, Tècnica de Barri.  

 

ASSISTENTS 

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

Consellers municipals:, Rosa Martín Barcelona en Comú,  Juan del Olmo 

Ciutadans, Javier Barreña PP. 

Assistència total en el moment de màxima afluència 28 persones 

 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 Balanç de mandat 

 Precs i preguntes 
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TEMES TRACTATS 

 

 

El Regidor de Dte, Sr Francesc Xavier Marcè, dona la benvinguda als membres 

de la taula i als assistents al Consell de Barri. 

 

 

Balanç de mandat  
 
El Regidor explica a partir d un document que es presenta en power point les 
actuacions realitzades al barri de TB en el  mandat actual de govern. 
Explica que les actuacions han estat determinades per: polítiques a nivell de 
ciutat, polítiques a nivell de Districte i polítiques a nivell de barri. 
Gerent explica les inversions realitzades durant el mandat al barri de T.B.  
( consultar document de balanç de mandat) 

 

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 

 

 Una veïna demana per les dificultats 
actuals en relació a la regularització 
del contracte de subministri elèctric 
per algunes famílies en situació de 
vulnerabilitat de la zona alta de TB i 
que no ham pogut encara regularitzar 
la seva situació. 

Regidor: Actualment estem tenim 
algunes dificultats que s estan 
treballant amb la companyia elèctrica. 
Endesa demana que les famílies en 
situació de vulnerabilitat que siguin 
susceptibles de bon social, el 
contracte vagi a nom de l Ajuntament. 
Es per això que la situació en aquest 
moment esta aturada i s esta 
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treballant amb Endesa per resoldre la. 
 

Veí:  Es queixa de la neteja al barri. 
Diu que en relació a altres barris de la 
ciutat T.B esta més brut. Es queixa 
també d’haver estat un període llarg 
de temps sense contenidors perquè 
van enretirar els antics I no els van 
substituir immediatament. Explica 
també que hi ha molts carrers al barri 
de T.B que no s escombren. 

Regidor: El nivell d exigència a l 
empresa de neteja es igual per a tots 
els barris de la ciutat. No hi ha cap 
diferencia en quan a la implementació 
del servei de neteja entre T.B i altres 
barris de Barcelona. 
A pesar dels problemes que hi va 
haver a l inici de la implementació del 
nou contracte, els imputs que ens 
arriben es que la  neteja en general al 
barri ha millorat considerablement. 
Cal però tenir en compte que la 
orografia del barri de TB no permet en 
alguns carrers el pas de camions de 
neteja I la implementació de 
contenidors de recollida de residus 
convencional I cal contemplar 
propostes alternatives actualment en 
estudi. 
 

Veí/na: Demanen que el pàrquing de 
la Plaça Eucaliptus s obri al barri.  
Sol·liciten també que mentre el 
pàrquing estigui tancat es puguin 
apagar els llums. 
En l anterior Consell es va demanar 
que 15-20 places d aquest pàrquing 
fossin gratuïtes perquè la gent pogués 
anar a visitar ser al CAP 

Regidor: IMHAB esta en procés de 
recuperar una part de les places de 
pàrquing de la plaça Eucaliptus per 
comercialitzar-les. Se us informarà tan 
bon punt la proposta sigui operativa. 
L’enllumenat del pàrquing es manté 
obert per evitar que pugui esser 
vandalitzat. 
Gerent: L IMHAB esta habilitant la 1ª 
planta del pàrquing (54 places 
d’aparcament)  per comercialitzar les. 
Esta treballant amb una empresa 
perquè les places es puguin llogar de 
manera flexible donat que l IMHAB no 
preveu la gestió dels pàrquings per 
hores.   
A curt plaç no es preveu la gratuïtat 
de places d aparcament. 

Veí: Demana perquè en la construcció 
de noves vivendes concretament al C/ 
llerona C/ Balenyà no es preveu la 
urbanització del carrer amb voreres. 
Diu que els carrers son molt estrets 
però en aquests emplaçaments han 

Regidor: La manca  de limitació 
exacta entre solars privats i publics 
pot produir a vegades aquest efecte i 
més en el cas de T.B on la contrucció 
de vivendes en molts casos s ha fet 
en solars per autoocupació i 
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substituït el “quitamiedos” per 
tanques. En construccions noves cal 
preveure les urbanitzacions de carrers 
amb voreres de 3 m tal I com 
contempla la normativa. 

autoconstucció  i no contemplats en el 
PGM. 

Veí: Mostra el seu desacord en la 
implementació de les zones verdes 
als barris del Dte. 

Regidor: Es un debat complex amb 
molts defensors I altres detractors. 
L’objectiu de l’àrea verda es protegir 
al veí del barri perquè tingui accés 
preferent a l aparcament  prop del seu 
domicili. 

Veí: Demana perquè les obres del C/ 
Castelldefels s han aturat tant de 
temps 

Regidor: Hi ha hagut un problema 
amb l estudi topogràfic que calia 
resoldre. 

Veí: Demana si les obres de la 1a 
fase del parc central estan acabades. 

Gerent: Si, estan acabades però 
manca enretirar part de material d 
obra que sembla ha quedat 
emmagatzemat al parc. 

Veïna: Demana que es puguin 
enretirar els postes de llum als espais 
habilitats per a aparcament a Castell 
d’Argençola/ Lliça 

Gerent: No es poden enretirar els 
postes de llum fins que no finalitzi el 
tema de la regularització de la llum a 
la zona alta de T.B perquè la 
conseqüència seria deixar veïns 
sense subministri elèctric. 

Veí: Demanen sobre la continuïtat de 
pla de barris un cop finalitzat el 
mandat. 

Regidor: No es pot assegurar amb 
rotunditat però esta segur que amb 
independència del govern que hi hagi 
a futur la continuïtat del PdB a la ZN 
no esta en qüestió. 

Veí: Demana la previsió d’escales 
mecàniques en algunes zones de T.B 
per facilitar l accés. 

Regidor: A inici de mandat es 
decideixen les propostes d intervenció 
als barris. Cal fer la proposta per 
poder ho estudiar. 

Veí: Demana que es faci la 2ª fase del 
Parc Central. També demana un pla 
de futur perquè es tingui en compte 
en la propera legislatura. 

Regidor: TB es un barri que requereix 
una atenció especial I cal afrontar ho 
perquè te elements magnífics ( 
naturalesa) però necessita 
arranjament. S’estudiarà. 

Veí: Demana per la proposta 
d’urbanització del C/ Sant Feliu de 
Codines i pàrquing amb mirador prop 
del bar la Maña. 

Regidor/ Conseller de Barri/Gerent:  
Es un projecte actualment en estudi i 
que transformaria de manera 
important el barri. El projecte s esta 
treballant des de PdB, Dte i Àrea. 
Actualment s ha encarregat l avant 
projecte. Es preveu el projecte 
executiu al Juny / juliol. La 1º fase 
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contempla un pressupost de 592.000 
€, 

 
I sense més intervencions, es  dona per acabat el consell de barri.  
 
 


