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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE SANT GENÍS 
 
30 d’abril de 2015, a les 19:00 hores.  
Centre Cívic de la Casa Groga, av. de Jordà, 27. 
 
Ordre del dia: 
 

- Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i 
previsions futures. 

- Torn obert de paraules. 
 
Assistents: 
 
Presideix la taula la Regidora del Districte, Sra. Francina Vila, a qui acompanyen el Sr. 
Xavier Civit, com a Vice-president del Consell, el Sr. Lluís Bou, Conseller de Barri, la 
Sra. Susanna Porcar com a Secretària del Consell, i la Sra. Gemma Blasco, com a 
tècnica del barri de Sant Genís. 
 
Assisteixen els Consellers del Districte adscrits al barri de Sant Genís, en 
representació dels diferents partits polítics. 
 
            Sr.  Manuel Conde (PPC) 
 Sra. Anna Mir (ICV-EUiA) 
  
Assisteix també el gerent, Sr. Carles Mas.  
 
En els següents punts,  Francina Vila va explicar les actuacions realitzades, i els 
assistents, a través de la documentació entregada en format paper, van seguir les 
seves explicacions fins al torn obert de paraula. 
 
Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i les 
previsions futures: 
 
La Regidora va fer un repàs de les actuacions realitzades des de l’últim Consell de 
Barri. Els participants poden veure sobre el document proporcionat el detall de totes 
les actuacions fetes:  
 
 

- Mobiliari urbà:    07 actuacions 
- Paviment/voreres:     04 actuacions 
- Equipaments    04 actuacions 
- Murs     03 actuacions 
- Neteja solars    09 actuacions 
- Senyalització    02 actuacions  
- Escossells    02 actuacions 
- Baranes    02 actuacions  
- Fonts     01 actuació 
- Franges perimetrals                          01 actuació 
- Jocs gent gran                                   01 actuació         
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Es destaquen les següents actuacions: 
 

- Reparació d´esglaons a l´Av Jordà, 3. 
- Reparació de paviment de vorera a l´Av. Jordà 30 
- Reparació de paviment de vorera al carrer Costa Pacheco, 21 
- Construcció de murs i/o xarxes metàl·liques als límits del barri amb Collserola 
- Manteniment i creació de noves franges de protecció 
- Murs carrer Cànoves 
- Àrea fitness per a gent gran a la Pl. Meguidó 
- Senyalització de vianants 
- Pati Escola Mare de Déu de Montserrat 
- Obres a Sidó-Lledoner 

 
Actualitzacions informacions:  
 
Camp de futbol de Sant Genís.  
 
L´objecte de l’actuació és la construcció del Nou Camp de Fútbol de Sant Genís dels 
Agudells i del seu corresponent edifici de vestuaris i serveis, per tal de resoldre l´actual 
degradació i crear avantatges significatius respecte a la seva posició urbana, 
accessibilitat i cost global. 
 
Connexió transversal entre els barris de Sant Genís i Montbau 
 
Actualment el projecte està pendent d´aprovació per part de l´ICS. 
 
Estudi mobilitat i accessibilitat: ascensor Idumea 
 
S´ha realitzat el projecte de millora de la mobilitat i accessibilitat a través de la 
col·locació d´un ascensor en via pública per tal de salvar el desnivell existent entre els 
carrers d´Idumea i Natzaret just a tocar amb les parades d’autobús de les línies 19 i 
76, així com també el bus de barri 185. 
 
Construcció del Casal de Gent Gran de Sant Genís 
 
Projecte de cobriment de la Ronda de Dalt 
 
S´ha finalitzat l’estudi de viabilitat de la cobertura de la Ronda de Dalt. La cobertura 
permetrà reduir la fractura urbana que suposa la Ronda de Dalt, afavorint noves 
connectivitats entre els barris i protegir acústicament els edificis. 
 
Altres informacions d’interès pel Barri 
 
Pla especial de Collserola 
 
Sessió participativa del Pepnat el dijous 21 de maig a les 19´00 al Centre Cívic Casa 
Groga 
 
Festa Major de Sant Genís dels Agudells del 5 al 8 de juny del 2015. 
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Torn obert de paraules: 
 
El Sr. Xavier Civit inicia el torn de paraules comentant que totes les actuacions estan 
previstes pel mes de maig i pregunta si es seguirà o no amb els projectes si no es 
guanyen les eleccions. En relació a les obres del C/ Sidó/Lledoner expressa que 
s´havia d´haver fet una Comissió de seguiment que no s´ha convocat. Hi ha 
preocupació en els veïns ja que els hi ha arribat informació que s´ha de pujar el 
paviment 30 cm i això farà que algunes finestres quedin arran de terra, que s´ha 
descobert un túnel... Tots aquests temes no s´han pogut parlar. 
 
En relació al Camp de futbol de Sant Genís pregunta si ja s´ha signat el document que 
calia signar, comenta també que està pendent el Casal d´avis i en relació al Pepnat 
afirma que s´ha arribat tard en el procés participatiu i que les entitats dels barris de 
muntanya de  BCN no hi han participat i que, per tant, des de la coordinadora de barris 
de muntanya de Barcelona es farà el que calgui perquè aquest pla no arribi enlloc. 
 
Resposta: La regidora comenta que el Pepnat el promou l´Àrea Metropolitana i el 
Consorci de Barcelona, des del Districte s´ha vetllat únicament que es poguessin fer 
les reunions participatives amb els veïns. 
 
En relació als projectes pendents la Regidora comenta que per molt que hi hagi 
eleccions la maquinària de l´Ajuntament no s´atura. Cal tenir en compte que les obres 
que s´han de fer a Sant Genís són d´una important envergadura però les licitacions 
van endavant. Els projectes que estan en marxa no han de quedar afectats. 
  
Sra. Mª Carmen Pérez 
 
La Sra. Pérez expressa que gràcies a les eleccions es fan algunes coses i que per tant 
vol reclamar: 
 
- neteja de les escales a l´alçada del C/ Cànoves 56 
- C/ Costa Pacheco està asfaltat però només en part. 
- Font del Roure està molt bruta, sense aigua i plena de mosquits i la reixa està que 
cau.  
 
Sobre els Jardins de Violant comenta que estan plens de fang i que la rampa de 
ciment es trenca. 
 
Resposta : La Regidora comenta que es va mantenir una reunió amb Parcs i jardins 
per tal d´incrementar el manteniment de determinades zones repetidament 
assenyalades pels veïns 
 
El Sr. Xavier Civit comenta també que hi ha un mur darrera del Centre Cívic del que ha 
estat a punt de caure un nen. Aquest incident va ser comunicat per part de l´AAVV a 
l´Ajuntament. 
 
Sr. Solanas 
 
Comenta que és molt difícil trobar les actes dels Consells de barri i que hi havia 
respostes que es va acordar en l´últim Consell de Barri que es donarien, això no s´ha 
fet. 
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En relació al Patronat Ribes comenta que hi ha continus conflictes de nois amb el 
conserge de la Finca i que a l´hora d´esmorzar els joves ocupen les escales amb la 
qual cosa és un niu de brutícia. Comenta que aquests problemes fa anys que es 
produeixen. Informa que hi ha un judici pendent per amenaces i agressions al 
conserge 
 
Del Parc del C/ Perea comenta que l´àrea de jocs infantils està tancada des de fa 2 
mesos sense cap rètol d´avís, que el rec automàtic no funciona i que el mur vegetal no 
s´ha cuidat. 
 
En relació al semàfor de la PL. Vall d´Hebron i C/ Arenys comenta que únicament té 
una durada d´uns segons, que és del tot insuficient. 
 
Manifesta el seu disgust amb el manteniment dels jardins de l´entrada de Barna-
Wagen. 
 
Pregunta  quan es farà l´obra del Mercat de Vall d´Hebron  i es sorprèn que no s´hagi 
anomenat res del tema en el PowerPoint. 
 
Per a finalitzar la seva intervenció expressa el seu desacord amb l´acomiadament de 
quatre  infermeres i una Doctora del Cap Sant Rafael 
 
Resposta: En relació a la qüestió del Patronat Ribes la Regidora respon que es crearà 
un grup de treball comunitari, d´acord amb el Consorci, per tal de treballar en que la 
percepció dels Instituts sigui més positiva per part dels ciutadans. Moltes qüestions  de 
civisme podran ser treballades amb l´ajut d´aquest grup de treball 
 
S´anota el tema de la tanca del jardí infantil del C/ Perea ( Parcs i jardins) i es recull 
també el tema del semàfor ja que és una qüestió a tractar amb Guàrdia Urbana. 
Explica que ja coneix que cal arranjar el parterre del C/ Perea, és un tema passat a 
Parcs i Jardins. 
 
En relació a les actes comenta que una setmana abans estan penjades a la web del 
Districte. Susanna Porcar, Secretària del Consell,  especifica a on s´ha d´anar a 
buscar l´acta dins la pàgina web. 
 
La Regidora comenta que preguntarà per aquest tema de reducció de personal al CAP 
Sant Rafael. Aquí la Sra. Burgos comenta que el que passa és que alguns treballadors 
fixes són canviats de llocs de feina i desplacen a treballadors temporals. 
 
Aclarit el tema la Regidora segueix responent i comenta en relació al Mercat de  Vall 
d´Hebron que s´ha de fer el planejament urbanístic i que es començarà l´obra. Ja hi ha 
la dotació pressupostària i els paradistes coneixen la informació.  
 
Explica que s´ha hagut de qualificar com a equipament. 
 
Sr. Perea 
 
Comenta que el PowerPoint és el mateix de l´anterior vegada i que no es llegeix. 
 
Segueix amb la seva intervenció comentant que cal un manteniment de la part alta de 
Sant Genís i concreta: 
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-Passadís Madona-Prats. Els veïns han passat 14 o 15 dies sense llum. Hi ha molta 
brutícia i està ple d´arbres i vegetació 
-Barana Costa-Pacheco num. 25 falta una porta que es van endur i no l´han tornada, 
num 31 la barana no està collada.  
-Num. 27, 29,31,33 de C/ Cànoves a C/ Costa Pacheco està ple de males herbes i 
porqueria 
-Cal una barana en La Mina. Hi ha una escala de fusta molt insegura i la gent pot 
caure. La font està feta una desastre i sembla que sigui pels gossos en comptes de 
per a les persones. Està molt deixat. 
-C/ Saldes. C/ Olvà . S´ha d´arreglar i s´hi ha de posar tanques. Els porcs senglars 
baixen al barri perquè tenen terreny lliure. 
-C/ Cànoves. S´ha d´arreglar. Al C/ Cànoves hi ha molt solars plens de porqueria 
 
El Sr. Solanas comenta que aquests problemes el 80 % dels veïns de Barcelona no els 
tenen i per tant és una mostra de que no tots el veïns són iguals a la ciutat. 
 
Resposta: 
 
La Regidora agraeix les explicacions al Sr. Perea. Explica que ja es va fer una reunió 
per a demanar a Parcs i jardins un manteniment més important i explica en relació als 
solar privats que s´han obert ja expedients administratius. L’Administració insta a que 
es faci la neteja, si no es fa es posa una denúncia i al final del procés es pot fer  una 
execució subsidiària. Comenta que aquesta ha estat una prioritat d´aquest govern. 
 
Una veïna afectada i que no s´identifica comenta que ella té al costat un solar que està 
molt brut i que pateix tot tipus de brutícia, rates i escarabats. Es queixa que fa tres 
anys que està esperant i que la Inspectora de l´Ajuntament ja hi ha anat en dues 
ocasions. Resta a l´espera que se li digui alguna cosa 
 
La Regidora pren nota de l´adreça exacta C/ Cànoves 82. La veïna viu al C/ Cànoves 
78-80. 
 
Sr. Miquel Giner 
 
El Sr Giner exposa que la Comissió de seguiment no serveix per a res. Els temes que 
es van suggerir de parlar no s´han  afegit. En el seu full de preguntes marca com a 
temes dels quals vol informació: 
 
-Carretera de les Aigües, Mercat Vall d´Hebron, Camp de futbol, Parc infantil Perea, 
Accés pels vianants Vall d´Hebron 
 
Demana saber les dates en que hi haurà accés pels vianants per l´Hospital i comenta 
que és curiós que tot el que està pendent es faci el mes de maig: camp de futbol, 
camp de bàsquet, Casal d´avis, senyalització, bancs... 
 
Comenta que en 4 anys només s´ha fet el Pati de Montserrat i el C/ Sidó. El full de ruta 
era molt més ampli. Valora que no s´han gastat els diners que calien en el barri 
 
Resposta: La Regidora explica que pel que fa a la Carretera de les Aigües el projecte 
està aprovat. I repassa els diferents projectes que s´han dut a terme, explica que ha 
calgut garantir temes de seguretat i superar diferents obstacles administratius 
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Sra. Sacramento Burgos 
 
Comença la seva intervenció exposant que a causa d’una denúncia d´un veí a una 
Sra. del barri perquè havia augmentat la seva propietat de manera il·legal s´ha 
provocat que el jutge hagi instat a l´Administració  a que s´enderroqui la part 
construïda de manera il·legal. 
 
La Sra. Burgos comenta que la família es va dirigir a Serveis Socials, a on va anar 
amb ells, i que els van demanar informació en comptes de donar-los-hi. 
 
La Sra. Burgos explica que se´ls va dirigir, també, al Departament de llicències i 
Inspecció i que el cap del Departament de llicències i Inspecció els va donar el seu 
expedient sense més explicacions. La Sra. Burgos explica que la família no sap que 
fer perquè l´Administració no els ha informat i que ella pensa que cap veí no els ha 
denunciat. 
 
Ara l´expedient està aturat perquè s´han fet al·legacions. La Sra. Burgos diu que la 
família no havia rebut cap notificació de tot aquest  tema amb anterioritat i pregunta 
què és el què s´ha de fer perquè la família es pugui quedar on està. Ella opina que si 
un té diners des de l´Administració se li arregla i si no hi ha diners no s´arregla res. 
 
La Regidora interromp per dir que això no funciona així en el Dte Horta-Guinardó. 
 
La família, refereix la Sra. Burgos, ha fet un escrit demanant que mentre la seva mare 
sigui viva que no els facin marxar. 
 
La Regidora respon dient que Serveis Socials no resol execucions subsidiàries .També 
explicita que si un jutge ha fet un requeriment a l´Ajuntament  és perquè hi ha hagut 
una denúncia ja que l´Ajuntament no actua d´ofici.  
 
Al llegir l´escrit que li presenta la Sra. Burgos comenta que són al·legacions i que 
s´han d´entregar per Registre. 
 
La Regidora proposa fer una reunió amb el Cap del Departament de llicències i 
Inspecció del Districte, Susana Porcar, la Presidenta de l´AAVV, Sacramento Burgos, i 
la família per a parlar-ne i afirma que des del Districte no hi ha intenció d´enderrocar 
cap habitatge. També recomana a la família que entregui les al·legacions. 
 
La Sra. Burgos segueix la seva intervenció agraint a la Regidora el bus del barri que 
s´ha aconseguit en aquesta legislatura i detalla aquelles mancances que existeixen: 
 
-Baranes i bancs 
-Un professional de Serveis Socials que tingui un despatx al barri. Van tenir una 
entrevista amb la Directora del Centre de Serveis Socials però no es van sentir 
escoltats 
-Implantació Projecte Radars a Sant Genís 
-Poda dels arbres. Posen els rètols de poda però no es fa 
 
Un veí sense identificar comenta que hi ha molts veïns que es queixen en relació a les 
obres que s´estan fent al C/ Sidó/Lledoner. 
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Resposta: 
 
La Regidora respon que la poda dels arbres es verificarà. En relació al Projecte 
Radars comenta que s´està implantant a la Ciutat i en alguns barris del Districte i que 
arribarà també a Sant Genís. 
 
Lamenta que la visita a Serveis Socials no respongués a les expectatives que es 
tenien. 
 
Posa en valor la feina del tècnic de barri que té com un dels seus encàrrecs la detecció 
de les diferents necessitats del barri i fer-ne el seguiment amb els Departaments del 
Districte i comenta que hi ha hagut canvis en aquests últims mesos que no han 
permès anar tan ràpid com es voldria. 
 
La Regidora comenta que l´espai del Barna-Wagen es va netejar just ahir. 
 
Una veïna sense identificar comenta que va trucar perquè falten papereres a la vorera 
del Vall d´Hebron on para l’autobús del Tibidabo. Li van contestar que ja n´hi havia 
prou de papereres.  
 
Comenta que davant de la Volkswagen és una vergonya com està la vorera. Va caure, 
ha reclamat i ara li demanen un munt de papers 
 
La Sra. Burgos reclama les reunions periòdiques que s´havien de fer en relació a les 
obres del C/ Sidó. Una altre veïna comenta que s´està fent l´obra i no s´està explicant 
res. Explica que han obert unes rases que no han tapat i avisa que si plou hi haurà un 
problema greu. 
 
La Regidora respon que s´han de fer les reunions de seguiment de l´obra. 
 
Un veí que no s´identifica  reclama un WC a la zona de petanques ja demanat en 
moltes ocasions. 
 
Resposta: La Regidora comenta que es té en compte 
 
Sra. Trinitat Edo 
 
Demana una explicació del perquè s´han tallat 10 arbres a l’alçada del C/ Cànoves 74.  
 
Un veí respon que aquella part pertany a Collserola 
 
La Sra. Edo comenta que al C/ Saldes amb C/ Cànoves hi ha 30 fils elèctrics penjant a 
dos metres d´alçada. 
 
Expressa que té la sensació que des de l´Administració perquè es faci alguna coseta   
s´ha de demanar moltíssimes vegades. 
 
Diu que el mur del C/ Cànoves no és útil ja que l´aigua salta el mur. Opina que està 
mal fet i pregunta si algun tècnic revisa les obres que s´encarreguen. 
 
Resposta: La Regidora respon que una obra no es recepciona fins que és correcte i 
que es va valorar l´obra per part de Serveis Tècnics. Manifesta el seu acord en que 
uns cables elèctrics no poden estar penjant. En relació als arbres tallats explica que 
segurament és en motiu del tallafocs que s´ha fet. 
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Sr. Juli Fontoba. Col·lectiu Agudells 
 
Temes pel quals pregunta en el full són: Carretera de les Aigües, Collserola, Horts 
Urbans en l´antic Camp de futbol. 
 
El balanç que fa de la legislatura és negatiu. Creu que no ha funcionat el Consell de 
Medi Ambient. En relació al Parc de Collserola comenta que el Dte no té en compte les 
entitats i reclama que hi hagi una democràcia real. 
 
Proposa que en el camp de futbol de penitents es podrien fer Horts urbans 
 
Resposta:  La Regidora comenta que s´han respost totes les al·legacions fetes al 
Passeig de les Aigües. Pel que fa a Collserola es farà una jornada participativa i en 
quan es posi en marxa el camp de futbol nou no creu que hi hagi problema en fer un 
procés participatiu i pensar en que el barri pugui tenir en aquest espai horts urbans. 
 
Hi ha un veí que no s´identifica que comenta que hi ha un arbre al Col·legi de 
Montserrat que té molts fruits, en concret es tracta d´una morera, i que cal podar-lo. 
Adverteix que si els fruits cauen a la vorera i algú rellisca es farà mal.  
 
Pregunta quina és la raó per la qual els vigilants de zona verda han de ser dos quan 
amb un n´hi hauria prou.  
 
Aquest mateix veí expressa el seu dubte en relació a que s´hagi de cobrir tota la ronda 
en aquest moment i tenint en compte el cost que suposa. 
 
La Presidenta de l´AAVV comenta que els veïns de Montbau tenen tot el dret a poder 
dormir. Se li explica exactament per part de la Regidora al veí quina és la proposta que 
es portarà a terme en la Ronda. 
 
Una veïna que no s´identifica i que va estar a la visita que es va fer a Serveis Socials 
comenta que l´objectiu de la visita no era veure el local sinó que anaven a queixar-se 
de l´allunyament dels Serveis Socials de les persones. Ara quan es truca s´ha de 
parlar amb una centraleta. 
 
Resposta: La Regidora respon que la visita a Serveis Socials era perquè 
s´entenguessin els criteris. Ja s´envia un  treballador social als domicilis que així es 
valora des del Servei. Explica, a més, que hi ha hagut un increment de l’ús dels 
Serveis Socials des que es van traslladar al nou Centre i per tant la valoració és 
positiva. 
 
La Regidora insisteix en dir que a Barcelona s´atenen totes les demandes de la Llei de 
dependència. 
 
Una altre veïna que no s´identifica comenta que creu que no s´han gastat diners en 
infraestructures a Sant Genís però tampoc en manteniment , en la neteja dels jardins, 
en tapar els escossells... 
 
La Regidora respon que la partida en manteniment del Districte ha augmentat i que 
s´ha contractat mitjançant un pla d´ocupació a persones que ajudin en la neteja i el 
desbrossament d´aquelles zones on no arriba Parcs i Jardins. El problema d´aquest 
barri, explica, és que cal fer urbanitzacions integrals de carrers i això fa molts anys que 
està pendent. 
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Una veïna que no s´identifica posa de manifest el problema dels porcs senglars. Diu 
que cada dia li entren al recinte de casa seva tres porcs senglars. Ells posen una reixa 
però els porcs senglars la foraden i arriben a enfrontar-se al seu marit i als seus fills. 
 
La Regidora respon que es fan batudes però que els porcs senglars estan canviant els 
seus hàbits ja que al barri troben menjar. 
 
I sense més a tractar s´aixeca la sessió. 
 
 
 


