
 ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA CLOTA 

DATA ,LLOC AMB ADREÇA , HORA INICI/HORA FINAL  

 Data: dijous, 5 de novembre de 2015 

 Lloc: Torre Jussana, Av. Vidal i Barraquer,30 

 Hora:19 a 20’45 hores 
 

ASSISTENTS : 

Equip de govern i taula del consell de barri  

 Regidora, Mercedes Vidal 

 Conseller tècnic, Pau Gonzalez  

 Conseller de barri, Victor Valls 

 Àngels Corsellas, vicepresidenta consell de barri 

 Eduard Vicente, gerent de districte 

 Marta Isbert, tècnica de barri 
 
Consellers d’altres grups polítics 

 Nuria Galán (PSC) 

 Carlos Torrubiano (PPC) 

 Julia Calonge (C’s) 

 Albert Pérez (CIU) 

 Xavi Reig (ERC) 
 
Entitats i associacions  

 AVV de la Clota 
 

 
ORDRE DEL DIA ACORDATS  

1 Informació del govern sobre l’estat actual de les actuacions al barri: clavegueram i 
carrer Alarcón. 

2 Reflexió  entorn a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM)  i del Pla d’Actuació 
de districte (PAD)  per a aquest mandat. 

3 Avaluació dels Consells de Barri. 
4 Torn obert de paraules. 

 

DESCRIPCIÓ DE  L'EXPOSICIÓ DE CADA PUNT DE L'ORDRE DEL DIA 
 
La regidora es presenta i explica la dinàmica d’avui i els punts de l’ordre del dia.  Presenta la 
Cooperativa Raons Públiques, que ajudaran a la dinàmica del consell. 
 

1. Informació del govern sobre l’estat actual de les actuacions al barri: clavegueram i carrer 
Alarcón.  

Es vol fer un repàs de temes que estaven ja oberts i plantejar futures actuacions. El gerent 
explica els temes que estaven plantejats al consell de barri del mes d’abril i d’altres que s’han 
impulsat arrel de la reunió i visita al barri amb l’AVV: 
 

- Festa del Holi: s’ha recollit en un expedient els incidents que van haver-hi, i s’ha 
demanat que l’asseguradora cobreixi els  danys produïts. I al tractar-se d’ una festa 
d’àmbit ciutat es presentarà a la comissió d’esdeveniments de ciutat per tal de valorar a 
quin punt de la ciutat es pot realitzar. 
 

- Seguiment i finalització de les obres de clavegueram als carrers fora de l’àmbit PMU:  
s’ha encarregat a BIMSA una proposta d’urbanització en línia de les peticions recollides 
en el procés de treball amb el barri. 
 

- S’estan estudiant  intervencions de millora d’alguns punts del barri arrel d’una visita al 
barri amb l’AVV  (entrada al barri des de  plaça estatut, espai entrada marques de 



Castellbell, Braganza) i s’ha activat la millora de paviment d’Alarcón, que es farà  del 30 
de novembre al 4 desembre. 
 

- PMU Reordenació: es mantindran reunions tècniques amb urbanisme aquest mes per 
posar al dia la situació en que es troba i amb presidència de la Junta de compensació, a 
efectes de fer el seguiment i retorn. 
 

- S’està començant a treballar la possibilitat d’encetar línies d’ajut  amb Institut de 
Paissatge Urbà  per fer suport a rehabilitació  d’habitatges al barri . Demà es farà una 
visita tècnica al barri per valorar-ne la viabilitat. 

 
2. Reflexió  entorn a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM)  i del Pla d’Actuació 

de districte (PAD)  per a aquest mandat. 
 
El conseller tècnic  presenta el  procés de participació per elaborar el PAM i el PAD, que 
recollirà  els objectius de la ciutat i el districte entre ara i el 2019. Avui s’enceta el procés, no es 
comença de zero: hi ha temes pendents que es recolliran . El  procés té dues fases: entre ara i 
gener, amb la participació dels òrgans constituïts (consells barri, AVV, consells sectorials...) i 
de gener a març , en que es farà una  participació més oberta a tota la ciutadania, recollint 
propostes en plataforma digital que es llançarà el gener. Avui es farà una primera validació 
dels temes ja plantejats anteriorment.  
 
S’inicia la sessió de treball amb el suport de la cooperativa  Raons Públiques per validar els 
aspectes i objectius recollits en etapes anteriors, de la que en resulten com a punts destacats 
que cal seguir treballant o abordar: 
 

- Desenvolupament del PMU Reordenació i Conservació 
- Consensuar la intervenció urbanística als carrers fora àmbit PMU (a l’anterior mandat ja 

es va treballar una proposta que no es va acceptar i ara, com ja s’ha plantejat, cal 
treballar una nova proposta, posant al dia cablejat i infraestructures (telefònica, per 
exemple) 

- Equipaments de proximitat al barri: cal fer un casal de barri, multifuncional i per totes les 
edats. 

- Vincular els veïns de les dues zones del barri. Hi ha un sol bloc, sense massa relació de 
moment. Intentar trobar eines per que vinguin als consells de barri els veïns i veïnes 
dels pisos del bloc nou. 

- Potenciar el parc central de la Clota, i que s’aprofitin els solars ara en desús, com horts 
urbans, fins que no es faci el parc. 

- Asfaltar i replantejar el carrer Alarcón.  
- Controlar els macro-actes que es fan a l’Avda Vidal i Barraquer 
- Els baixos tapiats de l’edifici de l’Avda de l’estatut:  si no han de ser comerç, buscar un 

ús. 
- Pas de vianants del carrer Lisboa/Alarcón: caldria posar-hi un semàfor, així els cotxes 

que surten d’Alarcón podrien baixar a Horta sense anar fins la plaça de la Clota. Ara es 
fa la infracció sistemàticament. 

- Implantar el concepte d’Illa de Vianants 
- Aparcament en bateria a Vidal i Barraquer: va sortir com un augment de places 

d’aparcament quan es va treballar la urbanització dels carrers de la Clota, ja que 
s’eliminava el aparcament al barri. S’acorda que està vinculat a la millora urbanística 
dels carrers i a la Illa de Vianants, i que en tot cas hauria de ser zona verda pels veïns 
de la Clota. 

- Manteniment dels carrers del barri i desbrossament freqüent. 
- Solar de la bòvila: hi va haver un incendi, ara sembla net de ferralla però encara es veu 

moviment d’entrades i sortides. El de Can Gasparó passa el mateix, cal arreglar la 
situació. 

- PMU Conservació: la normativa urbanística obliga als habitatges unifamiliars a que  les 
plantes baixes que facin de 3’50 a 4’20 metres, que és la mesura per l’ alçada 
comercial, no d’habitatge. Cal revisar-ho i corregir-ho. 

 
 



 
Es pregunta si hi ha punts nous a incorporar: 

- S’incorpora el punt de la degradació dels habitatges d’Alarcón, que està pendent de la 
Clota Conservació i l’edifici de La Colmena: també està afectat i s’està degradant . Fa 
vuit anys que es va fer el PMU i està pendent d’actuació. 

- L’asfalt d’Alarcón no és la solució per aquest carrer, sinó l’impuls del PMU i arranjar-lo 
de forma definitiva. 

- Es presenten dues persones membres de la Plataforma Horta vol l’Institut, per explicar 
el seu objectiu: falta un institut al barri, proposen un equipament multifuncional amb ús 
educatiu entre setmana i amb altres usos els caps de setmana. Un dels possibles 
emplaçaments seria al pàrquing de la Clota. 

- Des de l’AVV es prioritzen executar la Clota Conservació i Reordenació. Hi ha consens, 
donat que resoldria l’estat actual de deteriorament del barri. 

Des de l’equip de govern es planteja que caldrà definir actuacions a curt termini i a llarg 
termini, per començar a treballar, ja que hi ha temes pendents de fa vuit anys. Cal prioritzar 
per començar a actuar. Avui es fa una primera recollida, i el document final recollirà diferents 
etapes d’actuació, establint les que han de ser prioritàries. 
 

3. Avaluació dels Consells de Barri.   

S’arriba a les següents conclusions, després de presentar les de la comissió de seguiment:   

 Cal millorar la capacitat de decisió, hi ha temes que donen voltes;  

 Cal  tractar altres temes d’interès que no siguin estrictament individuals 

 No es veuen els resultats.  

 Proposen que s’expliqui de forma didàctica els processos de resolució que han de 
seguir  els temes plantejats 

 Que es revisi  temporització de les comissions i consells per millorar la gestió 
(desconcentrar-los en el calendari) 

 Tenir cura del retorn 

 Que als cartells d’informació del consell aparegui l’ordre del dia. 

 El cartell no arriba a tots els habitatges, es fa de forma alternada. 

 El problema no es tant que es repeteixin temes a diferents espais sinó que hi ha temes 
que es perllonguen durant molts anys, tot i que està bé que surti a cada consell de 
barri fins que no es solucioni, però explicant en quin moment o espai administratiu es 
troba. 

 També podria ser un aspecte didàctic pels veïns a efectes de conèixer els canals 
administratius, no tant sols dels temes que afecten al barri sinó d’altres temes d’interès 
més general. 

 Costa trobar l’ordre del dia i l’acta a la web del districte. 

 La freqüència dels consells es troba correcte, tot i que a vegades han servit més les  
reunions extraordinàries amb els veïns per tractar temes concrets. 

 Per aquest tipus de barri no cal fer reunions de consell, sinó que el positiu és reunir-se 
puntualment amb els agents i veïns del barri i serveis implicats per tractar temes 
específics. La dimensió del barri permet aquest format. 

El conseller tècnic explica que s’han pres dues decisions que són voluntat de l’equip de 
govern, que poden canviar ja:  

 Posar l’ordre del dia es una proposta que fomentarà la participació, ja es volia fer però 
la proximitat de les comissions de  seguiment i del consell de barri no va permetre-ho, 
com sí s’ha fet en alguns barris. 

 Anteriorment l’acta es penjava una setmana abans del següent consell de barri, i 
l’equip de govern ha decidit que donat que és una eina per fer seguiment del consell 
de barri, la proposta és penjar-la a la web del districte el més aviat possible, a poder 
ser en el terme d’un mes des de la data del Consell de Barri. 

Les aportacions d’ aquest treball, tant de PAD com de millora dels Consells són recollides per 
la Cooperativa Raons Públiques i seran annexades a aquesta acta. 

- Annex 1: Reptes de La Clota 2015-19. Temes recollits per al PAD/PAM. 
- Annex 2: Propostes per a la millora del funcionament del Consell de Barri. 



 

4. PRECS I PREGUNTES (torn obert de paraules). 

 Es pregunta què ha costat la xarxa de clavegueram, el mur i la barana del Passatge Feliu.  
 

El Gerent respon que el cost total ha estat de 561.000 euros. El cost del mur deu haver estat 
un 40%, ha calgut micropilotar el mur pel risc de caiguda amb la instal•lació del clavegueram. 

 

 Cal modificar els New Jersey’s del Camí de Sant Genis, donen molt mala imatge. S’han 
de buscar altres solucions per evitar que la gent de fora del barri l’utilitzi. S’inicia un debat 
de la necessitat de que  el camí sigui de vianants o no, i de quines son les possibles 
solucions per millorar-ho. Es va tallar  a la circulació pel perill que suposava pels vianants, 
amb presència de moltes criatures que van al Pau Casals, ja que els cotxes l’utilitzaven de 
drecera. 
 

El Conseller Tècnic explica que són dos temes diferents i que els haurem d’abordar de 
manera diferenciada: d’una banda decidir quina ha de ser la mobilitat al barri i de l’altra 
millorar la situació actual d’aquesta via. 
La regidora i el gerent incideixen  en el concepte d’illa de vianants, informant que s’està 
treballant una proposta d’ illa de vianants a la Clota, que s’han encarregat l’estudi de tres 
zones d’Illa de Vianants del districte, per valorar la mobilitat de tot el barri: Clota, Horta i 
Guinardó, però cal trobar una solució millor al Cami de Sant Genis fins que s’implanti. 
El conseller tècnic diu que es aquest estudi presentarà al barri per valorar-ho entre tots, i que 
es poden començar a fer unitats d’ actuacions quan s’hagi consensuat aquest estudi, que ha 
de contemplar la singularitat de la Clota. 
 

 Institut: la Clota és una bona ubicació per resoldre el dèficit de places que hi ha als barris 
del voltant.  

 

 Per les característiques del barri, no es pot demorar l’inici d’actuacions de la Clota fins que 
s’hagi elaborat el  PAD 

 
La regidora explica que no s’espera a que estigui elaborat el PAD per iniciar actuacions, 
s’estan iniciant reunions amb la junta de compensació  i s’ha encarregat el nou projecte de 
urbanització dels carrers de la Clota. 

 

 Es comenta que potser invertit ara a Alarcón és malbaratar diners, si no respon a la 
configuració del que ha de ser la Clota Conservació.  
 

El gerent incideix en que  cal millorar el paviment, en espera que es defineixi el PMU. 
 

 Es demana que la Clota sigui prioritat del mandat, encara que la inversió sigui molt 
important i siguin  pocs veïns, fa 60 anys que el barri s’espera. 

 
A les 20’45 hores es dóna per finalitzat el consell. 
 



PENSEM EN TOT EL BARRI LA CLOTA 
 PROPOSTES I REIVINDICACIONS COL.LECTIVES - PER TREBALLAR  PAM-PAD 
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CL16 CONNEXIÓ ENTRE CLOTA ALTA I CLOTA 
BAIXA
CL09 APARCAMENT EN BATERIA A VIDAL I 
BARRAQUER

CL10 TREURE APARCAMENTS DEL CARRERS MÉS 
PETITS I TROBAR ALTRE LLOC - ÀREA VERDA

CL02 L’ACTUACIÓ DE CLAVEGUERAM I LA 
PREVISIÓ D’ASFALTAT DEL CARRER ALARCÓN.

CL04 CONCEPTE D'ILLA: TRÀNSIT PACIFICAT 
INTERIOR I VEHICULAR PER L’EXTERIOR.

CL11 EDIFICIS DEGRADATS  C/ALARCÓN - 
REHABILITACIÓ
CL07 IMPLICAR EL VEÏNAT EN LA DEFINICIÓ DEL 
PARC CENTRAL DE LA CLOTA
REVISIÓ DEL PERI(Pla Especial de Reforma Interior) 
PRESERVAR PATRIMONI HISTÒRIC

CL05 INTERVENIR ALS CARRERS FÒRA DE L’
ÀMBIT DEL PMU CONSERVACIÓ: ESCOMESES DEL 
CLAVEGUERAM /  L’ACTUACIÓ URBANÍSTICA EN 
SUPERFÍCIE.

CL35 SOLAR DE LA BÒVILA ES COMENÇA 
A UTILITZAR COM A ESPAI D’
ACUMULACIÓ DE FERRALLA.

CL27 FESTA MAJOR I HORTS COM ELEMENT 
INTEGRADOR

CL33 EL PMU DE LA CLOTA CONSERVACIÓ 
ESPECÍFICA QUE LES PLANTES BAIXES HAN DE 
FER DE 3’70 A 4’20 METRES. AQUESTA ÉS LA 
MESURA PELS LOCALS, ENTENEN QUE ES 
TRACTA D’UN ERROR QUE OBLIGA A FER 
PROJECTES MOLT COMPLICATS I 
DISFUNCIONALS, CAL REVISAR-HO.

CL20 CAL QUE LA CLOTA SIGUI UNA ZONA 
PACIFICADA DE TRÀNSIT RODAT

CL18 POTENCIAR PARC CENTRAL DE LA CLOTA - 
USOS HORT URBÀ , FINS QUE NO ES FACI EL PARC.

CL17 MANTENIR LA TRANQUIL·LITAT DEL 
BARRI

CL13 FER ESTUDI DE MOBILITAT I ANÀLISI DE 
FLUXOS DE VEHICLES

CL03 CAL QUE S’EXECUTI PMU CLOTA 
CONSERVACIÓ

CL15 INFRAESTRUCTURES I SERVEIS BÀSICS: 
CLAVEGUERAM, L’ENLLUMENAT, LES 
TELECOMUNICACIONS, EL CABLEJAT SOTERRAT, 
VORERES MÉS ACCESSIBLES

CL14 EQUIPAMENTS 
SANITARIS/EDUCATIUS/ESPORTIUS/CASAL 

DE BARRI
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CL22 EL PAS DE VIANANTS DEL CARRER 
LISBOA/ALARCÓN  ÉS PERILLÓS A CAUSA DE L’
ALTA VELOCITAT DELS VEHICLES. POSAR HI UN 
SEMÀFOR

CL24 REORDENAR EL TRANSPORT PÚBLIC DE LA 
CLOTA
CL25 LÍNIA 17 D’AUTOBÚS: PLANIFICAR LES 
PARADES

CL32 CONFLICTES EN L’ÚS DELS 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS.

CL34 REPLANTEJAMENT MÉS GENERAL DEL 
CARRER ALARCÓN, NO NOMÉS ASFALTAT

CL31 VIGILAR COTXES - HABITATGE EN 
APARCAMENTS.

CL19 AJUDA PER REHABILITACIÓ D’
AFECTACIONS URBANÍSTIQUES

CL30 PARC CENTRAL DE LA CLOTA, ESPAI DE 
CONVIVÈNCIA

CL29 L’EQUILIBRI ENTRE LA RENOVACIÓ DEL 
COMERÇ I LA CONSERVACIÓ DEL PETIT 
TALLER L’ACTIVITAT DEL QUAL SIGUI 
COMPATIBLE AMB L’HABITATGE.

CL12 PROPOSTA PLATAFORMA “HORTA VOL 
INSTITUT”  - EDIFICI MULTIFUNCIONAL 

EDUCATIU

CL01 PROJECTE DE MANTENIMENT GENERAL 
A TOT EL BARRI

MANTENIMENT DELS CARRERS DEL BARRI I 
DESBROSSAMENT FREQÜENT

CL06 CONSENSUAR PROPOSTES AMB EL VEÏNAT 
SOBRE ACTUACIONS EN SUPERFÍCIES DE CARRERS 

FORA DEL PMU CONSERVACIÓ

CL28 ELS BAIXOS DELS NOUS HABITATGES 
SÓN UNA OPORTUNITAT PER LA CREACIÓ DE 
NOUS COMERÇOS.

CL08 DESBORDAMENT DE LA FESTA DEL 
HOLI, MAJOR CONTROL I NETEJA

CL23 MILLORAR L’ACCESIBILITAT.

CL26 VINCLES AMB LA NOVA GENT QUE HA 
ANAT ARRIBANT AL BARRI (EDIFICI AV. 
ESTATUT)

CL38 ELS BAIXOS TAPIATS DE L’EDIFICI DE L’
AVDA DE L’ESTATUT:  SI NO HAN DE SER 

COMERÇ, BUSCAR UN ÚS 

SOLAR DE LA BÒVILA. PERILL

CL36 CAL MODIFICAR ELS NEWS JERSEYS DEL 
CAMÍ DE SANT GENIS

MOBILITAT MILLORA ESPAI PÚBLIC: ACCESIBILITAT, 
PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI

URBANISME I PLANEJAMENT

HABITATGE



MILLOREM EL CONSELL DE BARRI (CB) LA CLOTA
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ES FAN VOLTES AL MATEIXOS 
TEMES

POSAR L'ORDRE DEL DIA ALS CARTELLS

DESPRÉS

CAL ABORDAR ELS TEMES QUE ES 
REPETEIXEN DES DE FA ANYS

NO ES POSEN ELS CARTELLS DE DIFUSIÓ 
A TOTS ELS EDIFICIS

DISTRIBUÏR LES COMISSIONS I 
CONSELLS DURANT L'ANY PER 

MILLORAR LA SEVA GESTIÓ

DONAR INFORMACIÓ MÉS GENERAL, 
NO NOMÉS LES QUEIXES PETITES

ELS CONSELL DE DISTRICTE TINGUI 
CONTINGUTS QUE SURTIN DELS CONSELLS DE 

BARRI
PROMOURE LA COMUNICACIÓ I RELACIÓ ENTRE 

COMISSIONS DE SEGUIMENT
MILLORAR LA CAPACITAT DE DECISIÓ 

D'AQUESTS ESPAIS

DIFICULTAT DE TROBAR L'ACTA

CONÈIXER EL TRÀMITS ADMINISTRATIUS DE 
LES PROPOSTES DEL CONSELL DE BARRI 

(EXEMPLE NETEJA I URBANISME) 

NO ES RESOLEN ELS TEMES

CAL TENIR CURA DEL RETORN DE L'ANTERIOR 
COMISSIÓ O CONSELL I PLANTEJAR L’ESTAT DE 

LA QÜESTIÓ DELS TEMES PENDENTS

PROMOURE GRUPS DE TREBALL CONCRETS

DESENVOLUPAR EN ELS CONSELLS: 
MÉS CONTINGUT

TREBALLAR TEMES AMB MÉS 
CONCRECIÓ

DONAR RESPOSTES DEL QUE S’HA PARLAT ALS 
CONSELLS ANTERIORS I COMISSIONS DE 

SEGUIMENT.

INFORMACIÓ CLARA I DIDÀCTICA DE 
PROJECTES

POTENCIAR LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT COM 
ESPAI MÉS PROPER

LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT HA D’AJUDAR A 
FACILITAR LA RENDICIÓ DE COMPTES


