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CONSELL DE BARRI DE VILAPICINA I TORRELLOBETA  - RESUM DELS PUNTS DE 
L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

Data: 22/02/2023 Hora inici : 18.30 h. 

Hora final: 20.00 h. 

 

Sessió semipresencial al Centre Cívic Torrellobeta amb videoconferència a través de 
l’enllaç https://ja.cat/barrivilapicinatorrellobeta  

 

Persones assistents 

Composició de la taula: 
 

 
Presidència:  Andrés Rodríguez 
Vicepresidència: Joaquim Forns 
Regidor: Xavier Marcé 
Consellera tècnica: Sheila Guerra 
Gerent: Gabriel García Duarte 
Consellera tècnica: Sheila Guerra 
Tècnic de barri: Màrius Comorera 
 
 
 

Assistents al consell: 
 

Representants d’Entitats/Associacions/Equipaments: AV Vilapicina i 
Torrellobeta, Plataforma CIS Cotxeres, Centre Cívic Torrellobeta 
Consellers o conselleres o altres representants polítics:  Sonia Nieto (PSC),  
Esther Flaqué (BeC) Manuel Fernández del Campo (C’S), Joaquim Sangrà (ERC) 
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Públic: 
 
Assistència total en el moment de màxima afluència:  15 (presencial) + 4 
(videoconferència)  

Ordre del dia 

1. Balanç mandat 
2. Torn obert de paraules 
 
 

Síntesi  
 

1. Balanç de mandat 
 

El regidor detalla el balanç de mandat (v. document adjunt) on s’expliquen les 
actuacions més destacades per eixos (neteja, manteniment, convivència i 
seguretat, atenció social, esport i cultura, espai públic) així com es fa un repàs a les 
actuacions més rellevants i a les inversions al barri del període 2019-2023. 

 
 
 
 
 
 

2. 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 

Obres i manteniment espai públic 

Comenta la perillositat de la terrassa en 
calçada del Restaurant Can Cuixart 

Està en procés de regularització segons 
normativa 

Diu que moltes de les rajoles de la Plaça 
Virrei Amat estan en mal estat i ho 
atribueix al muntatge/desmuntatge de les 
Fires. Demana que es revisi 

Es pren nota 

Diu que els escocells de la plaça Virrei 
Amat son perillosos per la seva forma 
triangular 

Es pren nota 

Neteja 

Explica que als carrers Costa i Cuixart i 
Ramon Albó “han desaparegut” els 
contenidors de reciclatge i només n’hi ha 
de rebuig 

Derivat a Neteja 

Convivència/Civisme 

Denuncia la manca de civisme en general 
i en concret al Parc de Can Xiringoi i ho 
atribueix a la manca de vigilància i també 
a la manca de sentiment de comunitat 

Es reconeix un problema d’incivisme en 
general i el repte d’abordar-lo d’una 
manera integral més enllà de les 
campanyes, que ja es duen a terme 

Pregunta per la no presència d’agents 
cívics a l’espai públic 

No existeix un “cos d’agents cívics”  si no 
que en determinades campanyes es fa us 
d’informadors –com en la recollida 
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selectiva als comerços 

Prevenció i Seguretat 

Denuncia la manca d’efectius de GUB  Es comenta que s’han incrementat els 
efectius al llarg del mandat però que el 
fet de recuperar el civisme no pot ser des 
de l’abordatge únicament policial si no 
que hi ha d’haver un component 
comunitari i pedagògic 

Mobilitat 

Demana un bus de barri que pari al CIS 
Cotxeres 

Està en estudi 

Temes generals 

Posa de manifest la baixa participació en 
el Consell de barri  i en demana més 
difusió 

Hi hagut incidències relacionades amb 
l’empresa de cartelleria 
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