
ACTA - RESUM  DEL CONSELL DE BARRI DE BARÓ de VIVER  

Data:  Dijous, 28 de novembre de 2019 

Caràcter: Sessió ordinària 

Horari:                De 18:30 hores a 20:00 hores. 

Lloc:   Espai de la Gent Gran del Centre Cívic de Baró de Viver 

Assistents: 

Presidenta:     Lucia Martin Gonzalez, regidora del districte de St. Andreu 

Consellers/res: 

Gerard Sentís, conseller tècnic del districte (GM BcnComú) 

Ruth Gabriel Zarco , consellera del barri (GM BcnComú) 

Felipe Martinez Ribera, (GM PSC) 

Montserrat Reyes Mestre,  (GM ERC) 

Anna Satorra Sansano ( GM JuntsxCat) 

Anna Garcia Escrig (GM Barcelona pel Canvi) 

Tècnics municipals : 

Maria Gas de Cid,  

Miquel Àngel Lozano, cap de projecte del Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver 

Adoración Garmón, Tècnica de barri del Bon Pastor 

Albert Martin, Tècnic de Participació del Districte 

Joan Escayola, Guàrdia Urbana de Barcelona 

Assisteixen representants de les següents entitats:  

*Centro Cultural Andaluz de Baró de Viver 

*Comissió de festes Baró de Viver 

*Club de Fútbol Besòs de Baró de Viver  

*Servei de convivència en espai públic 

Assistència total en el moment de màxima afluència: 40 

Ordre del dia 

1)*Presentació de l’equip de govern 

2)*Repàs dels temes del barri 

3)*Programa d’actuació del Districte 2020-2023 

4)*Precs i Preguntes 

Es comença pel punt 2) pel fet que la regidora es troba  en un altre acte del districte. La 

Consellera del barri, la Sra. Ruth Gabriel Zarco fa un repàs dels temes que van sortir en la 

reunió de la comissió de seguiment del Consell de Barri: 

- Obres del Camp de Futbol: Es preveu la seva finalització d’obres pel febrer 2020 i el 

acabament del contracte d’equipament esportiu, mobiliari i escomeses pel final de 

maig 2020. Actualment s’està treballant el plec de condicions . Hi haurà un us 



preferencial pel club de Futbol Besòs Baró de Viver com per activitats de promoció 

esportiva en general  

-  C/Caracas: Una obra que facilita la comunicació entre els barris de Bon Pastor i Baró 

de Viver. Les obres ja han finalitzat i la seva inauguració serà el dissabte 14 de 

desembre. 

- Club de Lluita: Va a ver un retard en la finalització de l’obra degut a un problema 

imprevisible amb el clavegueram. Ja s’ha fet la entrega de claus al gestor de l’espai. La 

seva inauguració serà pel dissabte 14 de desembre. S’ha treballat amb el club que 

l’equipament es pugui obrir pels matins per a d’altres usos esportius i projectes 

similars. 

- Ascensors: Dels inicialment previstos, dos estan en funcionament i un tercer en obres. 

Dels altres quatre s’acaba de sol·licitar la llicencia d’obres. El PMU pels ascensors 

exteriors està tècnicament acordat i anirà a la Comissió de Govern del 19 de desembre 

per la seva aprovació.  

- Rates a diversos punts del barri: entre juliol a octubre al SVIPLA (encarregats de les 

plagues) han arribat 9 incidències i s’han fet 31 intervencions. 

- Aparcament buit de l’Imhab: Convé saber quantes persones estan interessades en 

accedir a aquests aparcaments perquè es pugui començar a negociar amb  l’IMHAB i 

demanar lloguers amb preus mínims. 

- Construcció de 150 habitatges (a prop on estarà el camp de futbol) serà per a gent 

jove. Per joves fins a 35 anys.En tota promoció publica hi ha una part que anirà per la 

gent del barri. Com està en la fase de disseny encarà no se sap quanta quantitat. El 

pagament del lloguer va en funció dels ingressos de cadascú .  

- Problema del semàfor entre Pg. Santa Coloma i C/ Tiana que provoca moltes cues. Es 

tornarà a mirar per buscar solucions.  

punt 3) per part del Albert Martin , tècnic de participació del Districte. Explica que hi haurà un 

consell de barri extraordinari durant  el primer trimestre del any per fer les seves valoracions i 

debats de les qüestions que interessen al barri i que s’enviaran al govern del districte . També 

hi haurà convocatòries pels consells sectorials per que la gent pugui participar i crear 

propostes.  

Punt 1) Lucia Martin es disculpa pel retard i es presenta com la regidora de Sant Andreu i 

també com a regidora d’habitatge. Presenta a la gerent Maria Gas 

 

Punt 4) els veïns i veïnes assistents expressen les següents peticions:  

Preguntes/Comentaris Respostes 

Es queixen que en la C/ Caracas han posat 

cinc semàfors i pensen que no cal tants 

semàfors. 

Es passarà a veure la situació del semàfors en 

aquest carrer. 

Es parlarà amb l’àrea de mobilitat per si fos 

necessari que fossin en ambar si aquest 

semàfors generen moltes cues.  

Continuen demanant el caixer automàtic  S’ha fet una sol·licitud a la caixa i a la 

fundació La Caixa però encarà no hi ha 

resposta. 

S’han trobat xeringues davant de l’escola La 

Esperanza i en Pg Sta. Coloma. 

S’està treballant en aquest tema amb la 

agencia de salut publica  i guàrdia urbana 

L’Agencia de Salut pública informa que 

durant el mes d’octubre s’havia tornar al 

mateix número de dades que habitualment 

es trobaven (3 xeringues) i la consulta feta a 



les farmàcies del barri també confirmen 

aquesta estabilitat.   

 

Falten contenidors al carrer Clariana con 

Tiana i en la Pl. Pilar Miró al costat de la Llosa  

 

Es pren nota 

A la Pl. Baró de Viver, en el portal de 

C/Campins ,7 entra aigua a la porteria 

després d’haver fer les obres.  

Es pren nota. 

Falta zona d’aparcament pel barri Un veí respon: Quan van començar les obres 

en Santa Coloma hi havia gent de Santa 

Coloma que venia a aparcar al barri i s’havia 

demanat que l’ajuntament possés zona verd 

al barri pels residents. De moment no ha 

hagut cal demanda en aquest sentit. 

Zona de calistenia  S’emplaça al Pla d’actuació de districte 

Es queixen que contínuament entrin cotxes i 

motos dins de la pl. Baró i és un perill pel 

infants. Constantment treuen la pilona i 

l’ajuntament la reemplaça però sempre hi ha 

cotxes a la plaça. 

Que continuïn demanant si falta tan a la 

bústia ciutadana o al tef del ciutadà o 

comunicar a la policia de barri quan estan els 

vehicles en la plaça. 

Demanen que l’equipament del centre cívic 

obri els diumenges per la gent gran del barri.  

Es pren nota la petició. 

Demanen alguna actuació pel pis de la família 

Santiago. Demanen que es tapií millor .   

Es un pis privat i hi ha un procés bastant 

complicat per recuperar per l’administració. 

 

 


