Acta del consell de barri de Sant Genís
Data: 26 de Març de 2019
Hora: 19.00 hores.
Lloc: Centre Cívic Casa Groga (Av del Jordà, 27)
Assistents:
Presideix la taula la Regidora del Districte, Mercedes Vidal, a qui acompanyen, Xavier
Civit, Vicepresident del Consell de Barri, Pau González, Conseller Tècnic del Districte,
Joan Cela, Conseller del Barri de Sant Genís i Eduard Vicente, Gerent del Districte.
Grups polítics representats: 3
Entitats representades: 3
Veïnes i veïns assistents: 46

1. Informació i retorn del govern sobre actuacions realitzades i previstes al
barri
- Arranjament murs part muntanya: S’ha treballat en la zona del carrer viver del nº 1 al
nº 19 aproximadament, a més, s’està estudiant i treballant el projecte per la resta de
murs.
- Informa que s’ha acabat la intervenció al carrer Jericó.
2. Informe Regidora
Mercedes Vidal fa un monogràfic sobre les actuacions que s’han realitzat en el
Districte en aq uest mandat i concreta les que estan centrades en Sant Genís.
3. Serveis de Neteja i Parcs i Jardins al barri

L’Eduard Vicente explica l’organització dels Serveis de Neteja i Parcs i Jardins al barri i
planteja fer una passejada amb Associació de veïns i tècnics dels Serveis per tal de
treballar in situ algunes situacions.
4. Policia de barri i grup d’intervenció Mossos

Sergi Amposta, intendent del Districte de Guàrdia Urbana, explica la implementació del
projecte de policia de barri que es va posar en marxa l’1 de Febrer i que ja s’ha activat
a tota la ciutat. Explica que cada barri té un agent referent de Guàrdia Urbana i
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comenta que el Marc, present en el Consell de barri, és el Policia del barri de Sant
Genís.
Comenta que l’objectiu d’aquest projecte és que el Policia de Barri acabi coneixent les
entitats i les problemàtiques per a poder traslladar-les i destinar els recursos que
calguin en cada un dels casos.
Informa del correu electrònic per a posar-se en contacte: policiadebarri.horta@bcn.cat
L’inspector de Mossos d’Esquadra, Josep Garcia, i Cap de la Comissaria d’HortaGuinardó es presenta i explica el Grup de Proximitat, que està composat principalment
per la ORC (Oficina de Relació a la Comunitat).
5. Torn obert de paraules

- Xavier Civit, President AAVV Sant Genís i Vice-president del Consell de barri exposa
diferents aspectes a tractar:











Demanda pendent d’ il·luminació en certs indrets
Abocament d’aigües fecals a la via pública a l’alçada del C/ Natzaret num 53
Reclama la visita pendent de Parcs i Jardins a la petanca.
Notifica certes incidències de neteja.
Pregunta perquè han retirat la plataforma del bus de la parada del carrer Sinaí
nº 238.
En referencia a la parada 1188, explica que se’ls va dir que posarien una
plataforma i encara no ho han fet.
Es queixa que en els escocells nous que s’han col·locat a la Pl. Meguidó es va
preveure posar escorça de pi però no s’ha posat i per tant els nens ho fan
servir de sorral i treuen tota la sorra de l’escocell. Comunica, a més, que un
nen s’ha fet una ferida en el marc d’alumini que han col·locat.
Reclama que en el plànol que han ensenyat en la presentació sobre neteja, no
hi surt el carrer Sagàs.
Per últim pregunta si totes les actuacions que hi ha pendents de Pla de Barris
tindran dotació econòmica i si aquesta dotació econòmica quedarà reservada
fins el proper mandat.

- Enrique Perea: Diu que l’Ajuntament no està treballant en el barri. Reclama la falta de
neteja en general però concretament del carrer Costa Pacheco del nº 3- 5, a on els
contenidors estan a vessar, i de tota la part alta. Demana també la urbanització del
barri i notifica el mal estat en el qual es troba el mur que hi ha a l’ alçada del carrer
Canovelles nº 31. Reclama les obres del carrer Olvan i la falta d’aparcament.

2

- Manuel Bartolomé: Comenta que no s’han complert les intervencions promeses en
aquesta legislatura. Es queixa del servei de la guàrdia urbana i dels mossos
d’esquadra perque van trucar-los repetidament aquests passats dies perquè hi havia
unes persones amb eines mirant els cotxes però que en cap cas es van apropar per la
zona.
- Miguel Giner (AAVV Sant Genís): Reclama la falta d’il·luminació de la majoria de
carrers. Comenta que en la reforma que es va fer de les voreres de Barna Wagen, es
va posar una pintura brillant i quan plou no es pot trepitjar ja que rellisca i ja han caigut
diverses persones. Demana més concreció sobre els murs de contenció i pregunta a
l’equip de govern quína és la intenció o compromís sobre la Ronda de Dalt si
continuessin en el proper mandat. Per últim, vol saber si hi ha alguna novetat sobre les
obres de l’Hospital de la Vall d’Hebron ja que estava previst que a l’abril de 2018 es
comencés a realitzar l’edifici de Recerca.
- Ramón Camuñas: Comenta que el que han exposat sobre els Serveis de neteja
programats en el barri està molt bé, però afirma que no es compleix ja que al
C/ Canovas el baldeig no es fa.
Explica que els propietaris dels solars que hi ha a l’alçada del carrer Cànoves amb
carrer Natzaret van rebre una notificació amb un requeriment de neteja dels terraplens
i que els obligava a col·locar tanques en la zona. Els notificaven que de no fer-ho
rebrien una penalització de 3.000€.
Exposa que no entén perquè aquestes persones han rebut aquest requeriment de
multa i mai ha rebut un requeriment d’aquest tipus la família Costa-Vila, propietaris de
la majoria de la zona afectada pels murs.
- Nieves Fernàndez: Exposa que els murs de la part alta són massa baixos i reclama
en relació al mal estat del carrer Viver, entre el 22 i 24. Informa que el solar que hi ha
després del num. 26 de C/ Viver no té ben fet el tancament
- Francisco Javier Solanas: Demana un pla integral d’urbanització del barri pel pròxim
mandat ja que creu que les petites actuacions no solucionen els principals problemes
del barri.
Fa diverses peticions: en relació amb la zona de Barna Wagen demana que es realitzi
els manteniment pertinent de la zona enjardinada, sobre el Mercat comenta que en
aquest moment té un difícil accés, ja que de tres entrades només se’n pot fer servir
una. Exposa, també, que s’ha demanat en diverses ocasions la modificació del nom de
l’estació de metro i que no ha rebut cap resposta, i per últim, en referencia a la parada
d’autobús que hi ha davant de l’Hospital de San Rafael demana un cartell vertical ja
que sempre hi ha algun vehicle bloquejant el carril.
- Juli Fontova (Col·lectiu Agudells): Sol·licita en primer lloc informació sobre el tipus de
concurs que s’ha fet a Can Soler i expressa la seva preocupació sobre que la Masia
passi a dependre de Districte en comptes de Medi Ambient.
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Comenta que el Col-lectiu a qui representa ha lluitat molt perquè hi hagi un camí per
accedir a la font del bacallà i al Parc de Collserola des de Sant Genís evitant creuar la
carretera però que al final sembla que no es farà cap camí sinó que es farà un pas per
sota de la carretera de l’arrabassada, proposta amb la que no està d’acord.
Demana que l’Ajuntament estudii l’expropiació de Can Safont per tal que sigui un
edifici d’ús per part del barri.
Sobre el Monestir de Sant Jeroni explica que hi ha unes restes arqueològiques que no
estan catalogades i demana protecció de les restes dels edificis, tant del monestir com
de l’hospederia, ja que en qualsevol moment les poden enderrocar.
Per últim, sobre el Pla de Barris, lamenta que Elies Pagès i Olvan hagin quedat fora, i
que la zona de Can Soler tingui tan poc pressupost.
- Josep Maria Hosta: En referència al tema dels murs de la zona alta, comenta que no
entén com a petits propietaris els amenacen amb ser sancionats si no fan el
manteniment (tot i que li sembla que és el correcte), però en canvi a les propietats amb
més poder l’Ajuntament els hi proposi fer una permuta fins i tot amb la disconformitat
dels veïns.
Pregunta si s’acabarà de condicionar el Solar del Mort ara que ja és propietat de
l’Ajuntament de Barcelona.
Per últim, sobre el Mercat, explica que molts propietaris de les parades estan enfadats
ja que, en un primer moment se’ls va dir que Lidl vendria únicament productes
complementaris per tal de no fer-los competència i en canvi la veritat és que es venen
tot tipus de productes frescos.
- Roser Palacios: Es queixa que a l’entrada del Camp de Futbol aparquen molts cotxes
tot i que està prohibit i que això perjudica molt, sobretot als pisos baixos de davant.
Explica que ha trucat dues vegades a Guardia Urbana per aquest tema però que no
s’han presentat.
Per últim pregunta si és correcte l’aparcament de motos que hi ha en el carrer Sinaí 1a
i 1b.
- Marta Garrido: Planteja de nou la proposta de fer una rampa al carrer Getsemaní per
unificar amb la plaça Palestina ja que va ser una proposta denegada, pensa que es
necessària sobretot per a les persones amb mobilitat reduïda.
- Conchita Sevilla: En primer lloc pregunta si es pensa fer aparcaments al Carrer Viver.
Reclama unes escales al carrer Viver entre els números 14 i 16 tot i que explica que
no és propietat de l’Ajuntament sinó de la família Costa-Vila.
En segon lloc explica que a la malla que han col·locat al C/ Viver hi ha una part que no
està ben agafada, demana que ho solucionin.
Per últim proposa que allarguin el recorregut del 112 fins al C/ Santes Creus.
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- Tomás Cano: Comenta que li afecta la recollida de mobles del C/Tir, ja que, a l’estiu i
amb les finestres obertes el soroll a les 3 o 4 de la matinada és molt molest.
Per una altra banda explica que en el C/ Tir davant del número 6-8 pràcticament no hi
ha vorera i que hi ha tres fanals que impedeixen el poc pas que hi ha. La circulació de
cotxes que intenten estalviar-se un tros de Ronda a tota pressa pel C/ Natzaret i C/ Tir
pot provocar accidents.
Per últim, sobre l’ocupació de l’antiga Escola Menéndez Pidal, demana algun tipus
d’intervenció per evitar problemes en un futur.
- Antònia: Comenta que en C/ Costa Pacheco des del número 3-5 cap amunt hi ha
molt pocs contenidors, per tant, en el contenidor que hi ha s’acumula molta brossa.
Per altra banda, comenta que hi ha molt poca seguretat en el barri. Enrique Perea
confirma que últimament s’estan produint molts robatoris en el barri.
- Sergi: Exposa que la comissió de seguiment del Consell de barri va demanar que no
hi hagués informe de la Regidora com un punt de l’ordre del dia. Es queixa que ha
estat el govern qui finalment ha fet l’ordre del dia ja que la Regidora ha fet el seu
informe
En referència a l’informe, comenta que totes les dates que s’han donat d’inici d’obres
són incorrectes i en relació a la Policia de Barri, comenta que no han informat sobre si
s’ha detectat alguna problemàtica en el barri.
- Veí: Sobre la parada de l’autobús de la Ronda, comenta que provoca un problema de
circulació ja que no està correctament senyalitzada.
- Veïna: Proposa fer un aparcament a la part alta del barri per pal·liar els problemes
per a trobar lloc que s’estan produint.
Es dóna resposta a les qüestions plantejades pels veïns:
- Enllumenat insuficient: S’està fent una revisió per part d’enllumenat i s’està realitzant
un mapa amb l’ajut dels veïns per detectar zones mes fosques en el barri.
- S’ha fet més alt el mur que hi ha per sobre la petanca, les altres propostes s’han
recollit i s’està treballant en quines actuacions cal fer.
- Sobre temes més concrets d’autobusos, contenidors, etc. comenten que han pres
nota i traslladaran les respostes de forma especifica.
- En relació a la neteja insuficient del C/ Sagàs es notificarà als Serveis de neteja.
- En relació al retard de les obres s’explica que hi ha hagut un canvi en la normativa de
contractació que fa que els processos siguin diferents i bastant més lents, tot i que
millora la transparència de l’actuació de totes les administracions publiques.
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- Carrer Olvan: En aquest carrer s’ha provocat un moviment en el mur degut a les
pluges del mes de novembre i per tant, BIMSA, ha plantejat que no és pertinent
col·locar maquinaria pesada i començar l’obra per risc a afectar els habitatges.
S’Informa que cal fer primer unes cates per ajustar exactament les obres a fer i
garantir la seguretat dels veïns.
- Carrer Elies Pagès: Es comenta que hi ha tres actuacions a fer en aquest carrer:
doble sentit, conservar aparcaments i soterrar els cables per ampliar les voreres.
Donat que amb l’espai que hi ha no és possible fer-ho tot s’està treballant en un pla de
mobilitat de la zona alta del barri.
- Mur Canovelles num. 31: Es traslladarà el problema.
- Neteja despreniments del carrer Saldes: S’està fent un mapa de les zones amb més
problemàtica en aquest sentit per tal de fer les actuacions de neteja i prevenció
pertinents.
- Pla de Barris: Totes les actuacions de Pla de Barris tenen continuïtat fins a finals del
2019.
- Les desbrossades contra incendis s’activaran properament.
- De les obres a l’Hospital Vall d’Hebron no es té cap nova informació.
- Sobre la cobertura de la Ronda s’informa que en aquest moment s’està urbanitzant la
zona que es va cobrir, que és la de la primera fase. Es seguirà treballant en les
properes legislatures en les següents fases.
- Tancament del solar C/ Viver: Es comunicarà perque s’intervingui
- Comportament incívic d’alguns propietaris de gossos: S’ explica que és un tema
recurrent de tots els Consells de Barri, sobre tot la problemàtica de les deposicions de
gossos als carrers. Informa que s’han realitzat moltes actuacions i que es seguirà
treballant en aquesta problemàtica.
- Mercat: S’explica que el projecte que es va aprovar no incloïa els entorns però com
que el govern considerava que era insuficient es va afegir alguna actuació. S’hauran
de seguir fent més intervencions en els entorns en el proper mandat.
- Visualització del Barri: Comenta que es va traslladar la proposta del canvi de nom de
la parada de metro a la Comissió de nomenclàtor de l’Àrea Metropolitana, que es qui
te la competència. Tot i que encara no s’ha rebut resposta es tornarà a comentar.
- Sobre la parada d’autobús temporal davant de l’Hospital de Sant Rafael es comenta
que quan acabin les obres es valorarà quin es el millor lloc per a posar-la.
- Can Soler: S’ explica que fruit del debat que es va fer, sobre tot en l’àmbit del Pla de
Barris, es van tractar els usos de la Masia i es va decidir fer-hi en aquesta legislatura
un Centre de Natura. Aquesta línia de treball ha d’anar a més però en els propers
mesos i anys cal tenir en compte que hi haurà obres a tots els entorns de la Masia.
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S’informa que des de medi ambient de l’Ajuntament de Barcelona no es gestionen
gestiona gaires equipaments i per aquest motiu la gestió de la Masia es passarà a fer
des de Districte.
- Font del Bacallà: Es comenta que de les diferents possibilitats que hi havia va haverhi consens en fer un pas per sota la carretera. S’està a l’espera de rebre
l’avantprojecte el més aviat possible per tal de compartir-ho amb els veïns.
- S’està d’acord en que Can Safont hauria de ser un espai pel barri.
- Permutes de terrenys per a fer intervencions en els murs de la part alta de Sant
Genís: El Gerent explica que les permutes són una de les opcions que es tenen per a
poder actuar, però puntualitza que no és un tema que estigui tancat, si no que està en
procés d’estudi per a poder valorar diverses opcions.
- El solar del Mort està pendent d’ arranjament pel proper mandat.
- En relació al Mercat de Vall d’Hebron es traslladaran les queixes exposades a
l’Institut de Mercats.
- Prohibicions d’aparcament: Es miraran i revisaran amb Guàrdia Urbana.
- Rampa Plaça Palestina- Getsemaní: Es va descartar aquesta opció ja que quedava
molt forçada tot i que en un futur es pot buscar una millor solució.
- Escales Viver 14-16: S’estudiarà.
- Es revisarà i s’arranjarà la malla ajustada del C/ Viver.
- Bus 112: Es va escorçar per guanyar freqüència i capacitat però sempre es pot obrir
un debat per ampliar el recorregut tot i que perdi freqüència.
- Es traslladaran les queixes exposades en relació als horaris de la recollida de mobles
i la manca de contenidors.
- S’està revisant amb Guàrdia Urbana la problemàtica exposada en relació al C/ Tir,
quan hi hagi una resposta es traslladarà.
- L’ ocupació antiga Escola Menéndez Pidal es reconeix com un problema greu de
convivència, es comenta que sempre des de L’Ajuntament s’ha intentat ser proactiu tot
i no ser competència de l’Ajuntament.
- En relació a la inseguretat al barri s’ explica que s’està treballant de forma coordinada
amb la Policia.
- Creació d’aparcaments: Expliquen que s’ha treballat en alguna proposta però que es
complex per l’orografia del barri i la proximitat al Parc de Collserola.
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- En relació a l’ordre del dia del Consell de barri es puntualitza que la Regidora ha
comentat les actuacions efectuades en aquest mandat i les dates de les obres
realitzades i previstes tal com s’havia acordat, per últim comenta que des de l’equip de
govern han intentat ser molt breus per deixar més temps a les intervencions dels
veïns.

Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell de Barri a les 22:00
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