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08042 Barcelona
93.291.68.00
www.bcn.cat/noubarris

CONSELL DE BARRI DE CANYELLES - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I
ACORDS
Data:

15/11/2021

Hora: 18.30 H

Lloc: presencial AV Canyelles

Persones assistents
Composició de la taula:
Presidència: Sheila Guerra
Vicepresidència: Yolanda Candel
Tècnic de barri: Màrius Comorera
Altres: Gabriel Duarte
Assistents al consell:
Representants d’Entitats/Associacions: Manolo Sánchez, Albert López, Miquel
Abdón, Club de Petanca Canyelles
Consellers o conselleres o altres representants polítics: Yerai Mellado, Miquel
Antoni Román, Esther Flaqué, Andrés Rodríguez
Assistents:
Assistència total en el moment de màxima afluència: 20

Ordre del dia
1. Pla de Neteja
2. Temes d’interès del barri
3. Torn obert de paraules
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Síntesi

Prèviament al desenvolupament de la sessió s’aprova la presència de Miquel Abdón
com a participant de la Comissió Institucional de Seguiment dels Pressupostos
Participatius.
1. Pla de Neteja
S’explica que s’està duent a terme un Pla especial de Neteja amb un reforç de
70 M € a tota la ciutat i que s’allargarà fins el canvi de contracte, que inclourà
millores estructurals en el seu disseny. El Pla inclou l’actuació especial en 10
punts negres del districte, ampliables a proposta dels veïns. En el cas concret de
Canyelles existeix la Taula de Neteja i PiJ a través del qual es vehiculen aquestes
propostes.
Es valora positivament la Taula de Neteja i Parcs i Jardins que reuneix
regularment a veïns i tècnics municipals i on es proposa incorporar alguns dels
temes suggerits pels assistents alhora que es posen de manifest algunes
incidències relatives al manteniment dels espais verds.
2. Temes d’interès
Es comenten diferents incidències que van sortir a la Comissió de seguiment
com l’avaria del rellotge del Metro, l’avaria del WIFI del Parc Serra I Martí, la
Comissió d’obres dels Interiors d’illa, els aparells biodinàmics del Parc,el Centre
de Transformació elèctrica al carrer Juan Ramon Jiménez i el possible solar
destinat a un nou equipament intergeneracional (Casal infantil, Casal de Joves,
Casal de Gent gran) Veure Torn Obert de paraules

3. Preguntes i 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 departaments municipals corresponents:
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Preguntes/Comentaris

Respostes

Centre de transformació elèctrica finca Restem pendents
Juan Ramon Jiménez
d’Endesa

de

la

inspecció

Es demana una resposta sobre el projecte El projecte no reunia els requisits tècnics,
participatiu de Casal de Joves
ja es va contestar a través del Decidim
Calendari pendent d’actuacions en la Es preguntarà
rehabilitació de façanes

Preguntes/Comentaris

Respostes

Obres i manteniment espai públic
S’alerta de la presència d’un xiprer de Es comunicarà a PiJ
molta alçada a Ronda Guineuete Vella 2-6
S’adverteix de l’avaria del rellotge de Es comunica a SSTT
l’ascensor exterior del Metro
Es pregunta per la Comissió d’obres dels Està pendent fixar la data
Interiors d’lla
Queixes sobre la il.luminació del Parc Està pendent
Serra i Martí
Obres i manteniment equipaments/ locals d’entitats
Demanen actuació poda i tablons a les Es contactarà amb club per concretar
pistes de petanca
demandes
Demana un emplaçament per a un nou Se n’està estudiant la viabilitat
Casal de gent gran, casal de Joves i Casal
Infantil davant del Mercat
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Situació ampliació CEMArtesania

Hi ha una assignació de 240.000 € pel
projecte executiu, però cal completar el
pressupost
Neteja

Es demana conservació dels Plans Els PO continuaran al barri, seguint els
d’ocupació (PO) i se’n felicita de actuals cicles de conservació
l’actuació
Es demana Neteja ascensor exterior Es deriva a serveis tècnics/serveis urbans
Metro Canyelles
Convivència/Civisme
Queixes veïns per soroll Pista bàsquet

S’ha contactat amb club per recordar-los
les condicions derivades del conveni

Queixes sobre la il.luminació del Parc Està pendent
Serra i Martí
Prevenció i Seguretat
Presència de porcs senglars

Hi ha un grup de treball municipal que
està estudiant la temàtica
Mobilitat

Implementació Àrea verda

S’informa
que
està
prevista
implementació a Octubre 2022

Excés places discapacitats

S’està duent a terme u estudi

Es
demana
senyalització
específica pel CEIP Tomàs Moro

escolar La
senyalització
va
desenvolupament
del
“Protegim les escoles”
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