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CONSELL DE BARRI DE VILAPICINA I TORRELLOBETA
L’ORDRE DEL DIA I ACORDS
Data:

16/03/2022

- RESUM DELS PUNTS DE

Hora inici : 19 h.
Hora final: 21 h.

Sessió semipresencial amb videoconferència. Enllaç per a la videoconferència a
https://ja.cat/barrivilapicinatorrellobeta semipresencial amb videoconferència al
Centre Cívic Torrellobeta

Persones assistents
Composició de la taula:
Regidor: Xavier Marcè
Presidència: Andrés Rodríguez
Vicepresidència: Joaquim Forns
Gerent: Eduard Vicente
Tècnic de barri: Màrius Comorera
Assistents al consell:
Representants d’Entitats/Associacions: AV Vilapicina i Torrellobeta, CIS
Cotxeres
Consellers o conselleres o altres representants polítics: Sonia Nieto (PSC),
Noemí Martín (C’S), Javier Barreña (PP), Quim Sangrà (ERC), Yerai Mellado
(Valents)

Públic:
Assistència total en el moment de màxima afluència:
(videoconferència)
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Ordre del dia
1. Afectació de les obres de la Línia 5 de Metro
2. Situació al CIS Cotxeres
3. Torn obert de paraules
Síntesi
1. Afectació de les obres de la Línia 5 de Metro
Es fa un repàs a l’actuació de renovació integral de 3km de via a la L5 de Metro
i a les afectacions que tindrà al servei. El projecte, amb una inversió de 15
milions € permetrà solucionar el problema de les vibracions en diversos
sectors, proporcionar un major confort als usuaris i millorar les freqüències.
Les obres es duran a terme en dues fases, durant la Setmana Santa (del 9 al 18
d’abril), i a l’estiu (del 9 de juliol al 10 de setembre).
(Més info al document adjunt)
2. Situació al CIS Cotxeres
El regidor Marcè explica les gestions que des del districte i l’Ajuntament s’han
fet amb el Departament de Salut per tal de millorar el servei i que s’han
concretat en la definició de cinc punts: ampliació de la plantilla i internalització
de la gestió, contractació d’un coordinador de personal, promoció d’una
comunicació proactiva, foment de la circularitat del centre i avaluació i
devolució de resultats.
Per la seva banda, la directora del CIS, Verònica Ferrer, explica el Pla de Millora
(veure document adjunt) que es concreta en vuit eixos diferents.
Finalment es duen a terme diferents intervencions del públic referides al
deteriorament del servei, l’anunci d’una propera manifestació o la demanda de
suport a la gestió electrònica. Altres ciutadans, però, expressen la seva
experiència positiva o manifesten donar un vot de confiança a la direcció.
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3. Preguntes i torn obert de paraules
Prèviament al torn obert de paraules responsables del Canòdrom-Ateneu
d’Innovació Digital i Democràtica Elisenda Ortega i Bru Aguiló exposen les
funcionalitats de l’equipament i expliquen el treball i les activitats que s’hi duen a
terme, relacionades amb les TIC i l’accessibilitat digital.
El conseller del barri respon a diverses qüestions plantejades al consell de barri
anterior.
Els veïns i les veïnes fan les següents preguntes, comentaris o expressen les
següents queixes o peticions, que es remetran als departaments municipals
corresponents:
Preguntes/Comentaris

Respostes

Obres i manteniment espai públic
Des de l’AV es presenta un inventari PiJ també disposa d’un inventari i es
d’escocells buits i es demana que s’hi creuaran dades. D’altra banda s’està
treballant amb una reunió amb PIJ i
planti arbrat.
Espais Verds ho està treballant amb SSTT.
S’ alerta de la presència d’un cable d’alta Un cop feta la inspecció es tracta d’un
tensió en un arbre a la confluència dels cable telefònic i no revesteix perill
carrers Cartellà i Pontons
Obres i manteniment equipaments/ locals d’entitats
Possibles molèsties per il.luminació pista S’han fet gestions amb Enllumenat públic
poliesportiva Cartella, 117 (Escola Cor i s’ha corregit el desfase horari.
Maria Sabastida)
Neteja
Antiga oficina de la Seguretat Social està buit S’exposa que no és factible, el local no és
i s’ha vandalitzat molt, demanen neteja
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netegés. S’exposa que no és factible, el local

municipal

Convivència/Civisme

Prevenció i Seguretat

Mobilitat
Es sol.liciten pacificacions de nous carrers

Es demana que es vehiculi a través de
l’AV

Temes generals
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