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Acta del Consell de la Font del Gos 

 
Data: 22 de març de 2019 a les 19.00 hores. 

Lloc: Local Social de la Font del Gos – c. Cal Notari, 1 

 

 

Assistents:  

-Taula: Mercedes Vidal (Regidora d’Horta-Guinardó), Pau González (Conseller 

Tècnic d’Horta-Guinardó), Victor Valls (Conseller de Barri), Enric Alifa 

(Vicepresident del Consell de Barri), Eduard Vicente (Gerent d’Horta-Guinardó).  

-Grups polítics representats: 5 

-Entitats representades: 2 

-Veïnes i veïns assistents: 32 

 

Ordre del dia  

1- Arranjament Local Social. 

2- Informació Obres. 

3- Informe de la Regidora. 

4- Torn obert de paraules. 

 

1. Arranjament local social - 2. Informació obres 

 

La regidora inicia el Consell, recordant que és el darrer del mandat. Explica els punts 

de l’ordre del dia i fa la presentació de la taula del Consell. A continuació passa la 

paraula al Gerent, que informarà sobre actuacions i temes d’interès del barri. La 

regidora informarà sobre l’arranjament del Local Social i les obres al barri. 

El gerent explica el projecte de Policia de barri que va començar al febrer de 2019. És 

el nou model de Guàrdia Urbana, de caire més preventiu. Seguidament presenta al 

Robert, el nou policia de barri que actuarà a la Font del Gos, i anima als assistents a 

contactar-hi a través del correu electrònic policiadebarri.horta@bcn.cat.  

Fa un recordatori sobre la demanda que va sortir a l’anterior Consell respecte a la 

corba del camí de Cal Notari, i comenta que van identificar que el solar era de 3 

propietaris. Ja s’ha obert expedient i s’ha requerit tancar l’àrea i evitar caiguda de 

terres. En cas que no es faci es prendran les mesures oportunes.  

Anuncia que aquest any 2019, cap a l’abril o maig, es tornarà a fer caça de porcs 

senglars a la zona del Parc del Laberint d’Horta. 
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3. Informe de la regidora  

La Regidora fa un informe del que s’ha fet durant el mandat. 

Explica la intervenció que es va fer per l’incendi de la muntanya, a l’estiu de l’any 2015. 

Fa esment a la instal·lació de tres hidrants (boques d’aigua), esclarissades i neteges 

forestals preventives, i l’elaboració d’un Pla de Prevenció de la Font del Gos.  

Fa referència a l’adequació de la instal·lació elèctrica i arranjament de la zona d’estada 

de l’entorn del Local Social, intervencions per la millora de la recollida d’aigües, i 

actuacions de manteniment a l’espai públic.  

Sobre mobilitat recorda: Es va revertir la retallada de autobusos, van tornar a circular 

els autobusos de barri diumenges i festius. Es van fer proves per valorar el recorregut 

de l’autobús 185. Es va fer l’arranjament de la rotonda i es va posar la marquesina.  

S’ha posat senyalització d’accés al barri. 

Referent a obres i planejament: Explica que es va treballar sobre el document elaborat 

en l’anterior mandat, però no va ser possible tirar-ho endavant, des d’Espais Naturals 

de la Generalitat de Catalunya no es va aprovar el projecte per aspectes que 

afectaven zona forestal. El fet d’haver de modificar el projecte, per tal d’obtenir 

l’aprovació, va produir un retràs en l’inici de les obres. El nou projecte està licitat i les 

obres començaran el dia 8 d’abril de 2019. Les obres permetran fer un manteniment a 

l'àmbit de Cal Notari, reformant el Torrent de Cal Notari amb la millora de la recollida 

d’aigües i de l’espai verd i enllumenat, entre d’altres.  

Diu que està en procés d’aprovació el Pla Especial de Collserola i la Modificació del 

Planejament de Collserola, la qual cosa elimina la necessitat del vial de sortida del 

túnel d’Horta i permet la seva desafectació. No és modifiquen els límits del parc. Als 

habitatges podran acollir-se a un pla de regulació transitòria que permetrà la seva 

habitabilitat i manteniment per un període de 45 anys. Permetrà valorar les afectacions 

d’habitatge sobre sòl qualificat d’equipament.  

En l’àmbit cultural i participatiu: S’ha reconegut el barri com tal. La Font del Gos s’ha 

afegit als 11 barris del Districte. Horta-Guinardó és el segon districte de la ciutat en 

número de barris, i per tant dels que fa més Consells de barri.  

S’ha donat suport a totes les activitats que s’han fet com a barri, com a Associació de 

Veïns i Veïnes i Grup de Dones, a la Festa Major, al Casal d’estiu, i s’ha incorporat un 

dinamitzador al Local Social. 

Informa l’inici de les obres al Local Social el dia 8 d’abril de 2019. 

S’obre un torn de paraules 

Merche Galindo: 1. Demana explicacions sobre el canvi de l’IBI a “rústic”. 2. Explica 

que a la seva filla de 14 anys li van prohibir l’entrada al Parc del Laberint perquè era 

menor d’edat, no està d’acord. 

Felipe Godoy diu que a dalt del carrer es pot posar una rotonda perquè l’autobús faci 

el gir en bones condicions. Demana també posar algun tipus d’enreixat per evitar 

l’embossament del carrer quan plou, en una zona molt determinada del barri. Recorda 

que es va demanar fa anys. 
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El Vicepresident del Consell es mostra escèptic respecte a l’anterior intervenció per 

part de la Regidora, i es queixa que han estat molt de temps demanant una 

marquesina. Considera que ha passat massa temps i recorda que l’hidrant instal·lat a 

la corba no és l’adequat perquè queda petit. Això ha provocat problemes d’aigua amb 

els veïns de la zona alta del barri, ja que es queden sense aigua o en surt molt poca, 

entre altres inconvenients relacionats. Assumeix que totes les obres són difícils per les 

característiques que té un barri afectat com el seu, però demana esforç  perquè creu 

que les demandes són més que raonables. Desitja que es canviï el govern, ja que han 

realitzat un 6% del pla de barri. Conclou fent una sèrie de comparacions amb altres 

barris que tenen a la vora i com es gestionen els serveis de diferent manera, segons el 

territori. 

El Conseller de Barri fa un recordatori sobre l’anterior Consell on ja van anunciar 

aquest canvi d’IBI a tot l’estat, i assegura que no es modifica la legalitat sobre els 

habitatges. També se suma a la intervenció anterior de la Regidora, referent a la 

Modificació del Pla General Metropolità, per donar un tràmit d’habitabilitat transitori 

durant 45 anys, juntament amb el seu manteniment.  

Manifesta que es demanarà informació sobre la identificació de menors als Jardins i 

que es donarà resposta a la veïna.  

En resposta al veí respecte a la corba insisteix un altre cop, com ja s’ha fet en altres 

Consells, que no es pot fer l’obra que demanda perquè ni la Generalitat de Catalunya 

ni l’Àrea Metropolitana de Barcelona els hi dona el vist i plau. L’autobús no pot passar 

en les condicions actuals, hi ha aspectes d’inseguretat per als passatgers. Recorda 

que han fet proves al carrer. Afegeix que han proposat augmentar el nombre de 

parades. La idea és valorar una parada a la part alta del barri, plantejar el recorregut 

òptim del 185 amb una nova parada a la Font del Gos. Referent a la marquesina, creu 

que era molt necessària i, si s’ha trigat tant ha estat per un problema de no tenir espai 

públic.  

Quant a les obres al barri, s’han anat ensenyant els projectes; el darrer projecte que es 

va ensenyar al Consell és sobre el que és treballarà l'execució, i donarà les 

corresponents solucions a: recollida d’aigües de Torrent de Can Mariner i arranjaments 

a l'entorn de l'àmbit del parc.  

Referent a problemes de pressió de l’aigua, informa que existeixen a moltes parts de la 

zona alta de la ciutat. Assumeixen que un hidrant no està a plena capacitat i són 

necessàries altres obres fora del barri per millorar-ho. Aquestes no depenen només del 

Districte, tot i que recorda que els altres dos nous hidrants funcionen correctament. 

Ara tenen un Pla de Prevenció. Comenta que ho van elaborar juntament amb els 

veïns, i que inclús alguns d’ells són ara “agents” que poden alertar de possibles 

incendis/pluges torrencials.  

Apunta també que abans no existia cap organisme participatiu al barri i ara hi és, 

abans no havia succeït i s’ha fet en aquest mandat, i això ho considera un salt 

qualitatiu. La millora de l’equipament és per als veïns i veïnes del barri, que realment li 

donen un ús continuat i de gaudi veïnal. S’obre torn de paraules. 
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4. Torn obert de paraules. 

Antonio Braceros: Pregunta quins són els beneficis per ser un barri d’Horta. Demana 

canvis d’enllumenat al barri, com la resta de la ciutat, i denuncia públicament a la taula 

del Consell i diu que seran responsables si passa alguna cosa. Demana un nou 

sistema de clavegueram i parla sobre necessitats del barri des de fa molts anys.  

El Vicepresident del Consell anima als veïns a fer al·legacions a qui correspongui 

perquè el barri es consolidi i no desaparegui. Diu que no formen part de Collserola i 

que hi ha discriminació entre barris. Es refereix a mesures que proposa el PSC, 

respecte a la modificació de planejament. Parla sobre el PEP/Nat de Collserola. 

Felipe Godoy: Pregunta per la proposta de posar una parada d’autobús a dalt de tot, 

es refereix a la maniobrabilitat de l’autobús a totes les corbes que hi ha al barri. 

Merche Galindo: Insisteix sobre l’IBI i es pregunta quina és la raó del canvi si no afecta 

en res i feia 70 anys que era el mateix. Es pregunta si caldria denunciar-ho, ja que 

portarien molts anys dins d’una il·legalitat. Afegeix que vol que li transmetin a 

l’alcaldessa, que no ha vingut al barri. 

Manuel: Es mostra escèptic sobre l’IBI i demanda transparència a l’administració. 

Antonio: Comenta que, a la part alta del Camí de Cal Notari, quan plou l’aigua va pel 

mig del carrer i es fa intransitable; demana més neteja i un manteniment adequat. 

Informa que a la corba es produeixen esllavissades i afecten la carretera i a la normal 

circulació. Conclou assegurant que l’autobús sí que pot passar a la zona controvertida 

que tantes vegades s’ha parlat i que, la Generalitat de Catalunya i l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona, no paren de dir que no.  

El Conseller de Barri comenta referent l’autobús que una cosa és que passi i una altra 

és que circuli amb condicions de seguretat adequades per als viatgers que porta dins, 

insisteix que és el criteri tècnic el que prima. 

Respecte als embossaments al mig del carrer, recorda que ho van veure 

personalment, i diu que ho tenen present per actuar.  

Pel que fa a la rotonda diu que no es pot fer perquè no es pot actuar a camí de Cal 

Notari. 

Torna a explicar el tema IBI, i comenta haurien d’haver estat sempre de tipus “rústic”. 

La regidora diu, sobre la reclamació d’IBI, que ho miraran administrativament per veure 

si es pot reclamar amb l’Institut Municipal d’Hisenda i donaran la resposta a través del 

Vicepresident del Consell.  

Referent al Planejament de Collserola, del PEP/Nat, informa que els habitatges que es 

troben dins de zona forestal i que podien ser extingits en qualsevol moment, ara 

tindran 45 anys per acollir-se a totes les obres majors necessàries de manteniment, es 

podran millorar els habitatges, és un salt qualitatiu en relació a la desprotecció que 

existia.  

Explica que no és l’Ajuntament de Barcelona qui canvia els límits del Parc, és la 

Generalitat de Catalunya, i que el planejament l’impulsa l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona dirigida pel PSC.  

S’obre un altre torn de paraula  
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Juan Piñero: Pregunta si l’IBI rural ha canviat a altres barris de la ciutat, i sobre criteris 

de delimitació del barri. 

El Conseller de Barri assegura, sobre els límits del parc, que es delimiten pel “Pla 

Natura 2000” per criteri de parcs naturals, i de manera tècnica es defineixen totes les 

normes. Aprofita per recordar que el Pla Especial de Protecció del Parc de Collserola 

es pot consultar de manera pública i amb tota mena de detall al web 

http://www.amb.cat/s/es/home.html, ja que el poder decisiu, recalca que el té l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i no l’Ajuntament de Barcelona. Afegeix que les condicions 

del barri en comparació amb d’altres no és semblant en absolut. 

Antonio: Fa memòria sobre la història del barri, que abans de ser zona forestal, va ser 

la urbanització “Vallhonesta”, i creu que es poden canviar les coses amb voluntat 

política.  

El Conseller de Barri dona la raó a l’Antonio sobre la memòria històrica del barri, i en 

relació amb que hi ha descontrol fins fa molt poc temps, però, pensa que és un punt 

molt positiu el que s’hagi aconseguit l’habitabilitat transitòria de 45 anys, segons la 

qual podran fer obres i millorar la seva qualitat de vida.  

La Regidora agraeix la participació a tothom, i sense més temes a tractar, dóna per 

finalitzat el Consell a les 20.30 h. 

http://www.amb.cat/s/es/home.html

