ACTA-RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE BARÓ DE VIVER
24 d’octubre de 2017
18:30h Centre Cívic Baró de Viver

Assistents

Presidenta: Carmen Andrés. Regidora del Districte de Sant Andreu.
Consellers
Ivan Marzá. Conseller Tècnic del Districte de Sant Andreu.
Marcos Rodríguez. Conseller GM Ciutadans.
Quim Pañart. Conseller GM ERC-AM.
Josep Maria Fanlo. Conseller GM Barcelona en comú
Antonio Fortes. Conseller GM PSC
Carmen Santana. Consellera GM PP

Tècnics Municipals i ponents
Carlos Carvajal, Patronat Municipal de l’Habitatge.
Carme Turégano. Gerent del Districte.
Mireia Rosell. Cap del departament d’obres i manteniment.
Joan Manel de Homdedéu. Direcció de serveis a les persones i al territori
Assisteixen representants de les següents entitats
Club de Futbol Besós-Baró de Viver
Associació de Veïns (urbanisme)
Comissió de festes
Club de petanca

Assisteixen al voltant de 60 persones en el moment de màxima afluència.

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Petit informe regidora
Zona esbarjo gossos
Pla d’ascensors
Precs i preguntes s

1. Informe regidora

La regidora explica diverses actuacions que s’han posat en marxa els darrers mesos al barri:








Nou servei d’agents cívics al barri, des del 16 d’octubre, en horari de tardes.
Ampliació del servei de Sinergics, amb un local més.
Elaboració ‘una guia de comerços de proximitat.
Licitació de la nova tanca de l’escola Baró de Viver.
Nou equip redactor del projecte del camp de Futbol.
Noves activitats derivades del programa “Barcelona Districte Cultural”
Inici imminent de l’obra de Clariana i Campins.

2. Zona esbarjo de gossos
Mireia Rossell, nova cap d’obres del districte, explica que hi haurà una nova zona d’esbarjo de
gossos al barri, al carrer Ferran Junoy.
Està previst que sigui un espai estandarditzat, amb la superfície que demana Ecologia Urbana, i
hi haurà diferents espais per tal que els gossos puguin fer activitats i esbargir-se.

3. Pla d’ascensors
Carlos Carvajal, del Patronat Municipal de l’Habitatge, explica el Pla d’ascensors de
l’ajuntament per ajudar a instal·lar-los en les 22 comunitats de veïns al barri que viuen en
edificis que es van construir sense ascensor.
L’any 2007 es va signar un conveni general, però a dia d’avui només s’ha posat un ascensor, al
carrer Quito, 1. Actualment, hi ha tres projectes més aprovats, però cal que cada veí pagui la
seva part proporcional o demani la subvenció. Per tenir-hi accés, cal residir al pis, ser
propietari i tenir ingressos inferiors a 25.000 € anuals.
Es constata que hi ha persones que es troben en situacions irregulars que caldria regularitzar, i
es comunica que la comunitat pot demandar a un veí si aquest es nega a pagar la seva part
proporcional.

4.

Precs i preguntes





Es demana que es posi en marxa el projecte “baixem el carrer” per part de Creu Roja.
Es demana més transport públic per al barri.
En relació a la gestió cívica del camp de futbol es planteja la necessitat de realitzar el
curs de gestió d’instal·lacions esportives per part de persones vinculades a les entitats
esportives del barri i es deriva aquesta necessitat a Barcelona Activa i el Pla de Barris.

