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CONSELL DE BARRI TURÓ DE LA PEIRA 

RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

Data: 9 de novembre de 2022 Hora: 18:30h 

Lloc: Espai Jove Les Basses 

Persones assistents 

Composició de la taula: Presideix la taula el Sr. Guillem Gabarnet  Conseller del barri 

del Turó de la Peira, Sr. Antonio Silva Vicepresident de la taula i President de l’AVV de 

Turó de la Peira, Sr. Gabriel Duarte Gerent del Districte de Nou Barris, Sra. Sheila 

Guerra Consellera Tècnica, i Sra. Sònia Montes Secretària del Consell i Tècnica de 

Gestió de Projectes.  

Ponent d’ecologia Urbana, Serio Valverde.  

Ponents TMB, Quim Plaja Director d'Infraestructures, Adela Rubio Cap de Relacions 

Institucionals. 

Assistents:  

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

Peira. 

Consellers municipals: Esther Flaquer BCN Comú, Andrés Rodríguez PSC, Javier 

Barreña Partit Popular, Manuel Fernàndez Ciutadans  

Assistència total en el moment de màxima afluència de públic: 40 persones.  

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. Vibracions metro, resultats del segon estudi de TMB al final de les obres 

3. Ascensor C. Beret 

4. Illa Q 

5. Escala Matagalls 

6. Calendari de poda 

7. Torn obert de paraules 
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Síntesi  
 
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 funcionament de la nova contracta, així com el calendari i estratègia de 
desplegament. (veure presentació adjunta) 
 

2. Vibracions metro, resultats del segon estudi de TMB al final de les obres 
Les obres han finalizat. 
En el tram Sagrera – Horta, hi havia un registre de reclamacions que s’han anat 
resolent, que superaven els decibels recomanats. 
La intervenció ha suposat millora de més del 200% en la via en la que se s’ha 
intervingut, disminuint el soroll registrat en 12 decibels. 
Les xifres actuals estan molt per sota del recomanat. 
Les mesures que s’han aplicat han estat molt efectives. 
Quan l’informe estigui enllestit, es posarà en coneixement dels veïns i veïnes, es 
preveu que això serà en dues setmanes, aproximadament. 

 

3. Ascensor C. Beret 
S’està instal·lant actualment l’estructura de l’ascensor del C/Beret. 
El final de les obres està previst a finals de febrer, i l’ascensor en marxa en aquesta 
data. Tot i que, a vegades les connexions dels ascensors poden generar 
endarreriments, però seran informats en cas que així sigui. 

 
4. Illa Q 

Aprovació Pla Especial Urbanístic de l’equipament aquest mes de novembre.  
A principi de mandat estava la redacció de l’avantprojecte en marxa, i el concurs de 
projectes. 
Aleshores es va iniciar la redacció del projecte executiu, amb la redacció prèvia del 
Projecte bàsic. 
Com que el planejament estava desactualitzat, ha calgut aprovar un Pla especial. 
Es preveu la  finalització del projecte executiu i la seva aprovació al febrer-març 
2023. Això permetria licitar les obres passat l’estiu. 
 

5. Escales Matagalls 
El projecte s’ha actualitzat, i ja s’ha licitat. 
Està previst l’Inici immediat de les obres amb data 14/11/2022, amb previsió de 
finalització al juliol de 2023. 
 

6. Calendari poda. 
No està actualitzat, s’actualitza cada any. Es recuperarà el punt al proper consell de 
barri, i s’intentarà que l’Àrea responsable assisteixi per donar una explicació no 
només del calendari, sinó també dels criteris que s’estan fent servir. 
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Preguntes  i respostes punts  
 Preguntes/Comentaris Respostes 

1 
Cuidem 

- Proposta sancions per incivisme, per exemple 
per treure els trastos vells fora del dia 
corresponent 

- Cal regar els carrers i places amb algun 
producte, no només amb aigua. 

- Paviment més porós, requereix de més reg.  
- Baldejar per sota cotxes. 
- Les Basses (part alta), olor a pixats, cal més 

baldeig 
- Endarreriment vehicles, escombradores 

elèctriques. 
- Interiors orgànica, quan es neteja. 

 
- Problemàtica amb les papereres que estan 

desbordades molt sovint. 
 
- Bosses papereres no es canvien. 
 
- Suggeriment que qui tingui gos pagui un 

impost. 
- Millora dels contenidors i de la brossa que hi 

havia al terra, però continuen fent pudor. 
- Contenidors plàstic desbordats, no es 

suficient un dia si un no de recollida (C/Beret) 
- Castanyada, arbres embolicats, qui ho 

desembolicarà 
- Davant Amor de Dios no es neteja 
- Brutícia parc del turó, caques de gos que no 

es pot anar amb els nens als parcs. 
- Contenidors d’orgànica no es netegen 

suficientment, males olors sobre tot a l’estiu. 

- Cal fer campanyes de sensibilització. 

- 40 informadors per informar i ja 
s’està començant a sancionar. 

- S’utilitza producte quan hi ha orins o 
brutícia. 

- S’anoten les zones (entorns CAP, 
C/Aneto). 

- Es fa amb bufador. 

- Es pren nota d’aquest punt. 
 

- Van arribant i ja n’hi ha alguna a la 
zona nord tot i l’endarreriment.  

- A continuació del buidatge, de forma 
coordinada.  

- Papereres es buidaran dos cops al dia 
amb la nova contracta. 

- S’apunta aquest tema. 
- Es pren nota de tots els punts 

esmentats. 

 

2 
TMB 

- Tres veïnes comenten que han deixat de tenir 

molèsties. 

- Rosa: No poden assumir informe sobre les 

esquerdes. 

- Dues veïnes continuen sentint soroll. Molt 

menys que abans. 

- Veïna vol rebre l’informe, el primer va trigar 

molt a rebre’l. 

- Pg. Peira 8 no té vibracions, però s’escolta els 

trens de les Cotxeres. 

TMB es disculpa per la lentitud en donar 
resposta i en fer arribar el darrer informe. 

L’informe s’enviarà de seguida que estigui 
disponible. 

La via ara mateix no es millorable. Si algú 
té mes sensibilitat i continua sentint els 
trens, es possible, però la intervenció no 
es millorable. 

Es farà una reunió i es convocarà als 
veïns/es per explicar els resultats de 
l’informe. 
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Preguntes i respostes del torn obert de paraules 

1 Javier. Bars amb terrasses a la plaça alta de Les Basses 
que generen moltes molèsties. Bar La Família i Te 
apetece 
Degradació d’aquest espai: botellots, altaveus,... 
Soroll de pilota fins la 1 de la matinada. 
El veí exposa la seva indignació pels fets succeïts per 
Sant Joan, demana més intervenció policial. 
Proposa posar cartells com a Sant Andreu que 
demanin reduir sorolls al carrer. 

No es pot respondre perquè el Sr. 
Javier no deixa parlar al Conseller. 

2 Antonio 
Va fer un escrit al 2021 amb signatures, que va 
presentar al Districte i no li van respondre, porten 
150 nits de soroll continuades a la part alta de Les 
Basses. 
Demana solució per la paret de la sortida de l’Auditori 
de Les Basses que serveix com a porteria on hi ha 
nens fent xuts totes les tardes i fins la matinada a 
l’estiu. 

Es parlarà amb GU i també amb 
L’equip de treball a l’espai públic.  
Es pot fer una reunió i ho 
treballarem. 
La qüestió de la revetlla, ja s’han 
fet molts passos per posar solució 
i cal continuar treballant. 
 
 

4 Maria 
Te un local en propietat, vol fer un canvi d’ús a 
habitatge i no ho aconsegueix. 

Ha de fer servir els canals 
habituals per aquests tràmits. 

5 Araceli 
No sap com s’estableix la ordre del dia del Consell de 
barri. 
 

El Conseller explica el 
funcionament  de la Comissió de 
seguiment del Consell de barri i 
convida a la ciutadania a 
participar. 

 

S’adjunten documents presentats. 


