Districte Horta-Guinardó
Direcció Serveis a les Persones

Acta del Consell de Barri del Carmel

Data: 14 de novembre de 2019, 18.30 h
Lloc: Biblioteca El Carmel - Juan Marsé (carrer Murtra, 135-145)

Persones assistents: 40 persones

Composició de la Taula:
Rosa Alarcón, regidora del Districte d’Horta-Guinardó
Marc Guallar, conseller del Carmel
Núria Carmona, consellera tècnica d’Horta-Guinardó
Eduard Vicente, gerent d’Horta-Guinardó

Conselleres i consellers: 7
Entitats: 7
Personal tècnic municipal: 3

Ordre del dia
1. Informació sobre el “Decidim” i el procés de renovació de la vicepresidència del Consell de barri i de
la Comissió de seguiment.
2. Elecció del representant del Carmel al Grup Impulsor del Parc Güell.
3. Repàs de les actuacions programades i diagnosticades al barri. Àrea d’esbarjo per a gossos als Jardins Jaume Planas i Alemany.
4. Agenda d’activitats de Nadal.
5. Precs i preguntes.
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1.
Informació sobre el “Decidim” i el procés de renovació de la vicepresidència del Consell de
barri i de la Comissió de seguiment.
La plataforma “Decidim” és l’eina de participació de la ciutat, l’objectiu de la qual és fomentar la participació
digital. La tècnica de participació explica com entrar a la plataforma (https://www.decidim.barcelona/) i clicar
a la pestanya «Òrgans», per veure l’espai del Consell de barri del Carmel. En aquest espai es penjaran les
actes i les sessions, i tota la informació relativa al Consell de barri.
Qualsevol persona pot proposar punts de l’ordre del dia. Per fer-ho, cal registrar-se primer
(https://www.decidim.barcelona/users/sign_up) i marcar l’opció «Seguir», per activar les notificacions. La
Comissió de Seguiment, que és l’òrgan encarregat d’elaborar l’ordre del dia del Consell de barri, valora si la
proposta és pertinent o no, i després ho penja.
Pel que fa al procés de renovació dels òrgans del Consell de barri, hi ha una convocatòria oberta per a ocupar la vicepresidència del consell, que s’ha promogut que sigui ciutadana. Les funcions de la vicepresidència són:

•
•

Convocar, amb caràcter excepcional, el Consell de barri o la Comissió de seguiment.
Vetllar, com a membre de la Comissió de seguiment, per:

-

L’acord de l’ordre del dia dels consells

-

La redacció de les actes i la seva distribució o publicació.

La documentació relativa als temes a tractar estigui a disposició de les persones interessades abans
del consell.
El seguiment i el retorn dels temes tractats als Consells de barri i a la Comissió de seguiment.
La convocatòria de sessions i taules de treball que es valorin necessàries.

S’indica que si alguna persona vol presentar la seva candidatura, ho pot fer a través del DECIDIM. El termini
es tancarà tres dies abans que es reuneixi la següent Comissió de seguiment. Les candidatures hauran
d’incloure com a mínim nom complet, vinculació amb el barri i motivació per exercir la vicepresidència del
Consell.
La vicepresidència es votarà al següent Consell de barri. Per tal que la persona quedi validada pel Consell,
ha de comptar amb el suport d’almenys 2/3 parts de les persones membres del Consell (sobre el total de
persones que han expressat el seu vot a mà alçada). Si hi ha més d'una persona candidata i no s'assoleixen
els 2/3 es fa una segona votació entre les dues persones més votades.
Pel que fa a la Comissió de Seguiment, s’ha de formalitzar qui en forma part. Està integrada per representants de la direcció política i tècnica del districte, un conseller o una consellera de districte de cada grup
municipal, persones representants d’entitats del barri escollides i ciutadans o ciutadanes no pertanyents a
cap associació escollits/des. Les persones representants d’entitats del barri i els ciutadans o ciutadanes no
pertanyents a cap associació han de ser escollides pel Consell de Barri per majoria simple.
Fora d’aquestes trobades es pot reunir a proposta de:

•
•
•

El president o presidenta.
Qualsevol vicepresident o vicepresidenta.
1/3 part dels seus i les seves membres.
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Són funcions de la Comissió de seguiment totes les descrites en l’apartat de les funcions de la vicepresidència, més la d’elevar preguntes al plenari del Districte.

•
•

Establir l’ordre del dia del Consell de barri.
Garantir que el Consell de barri funciona.

En definitiva, al barri del Carmel s’han de formar dos òrgans: Vicepresidència i Comissió de seguiment. Es
votaran al proper Consell de barri. Hi ha unes guies sobre el nou reglament de participació. Tanmateix, si
alguna persona té dubtes sobre com entrar en el “Decidim”, pot demanar una sessió formativa específica.
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt:
Intervenció

Resposta

Elena Martín respon que el reglament no posa límits, pot presentar-se qualsevol ciutadà amb una
trajectòria reconeguda dins del barri, i en la mateixa
Jordi Vilanova: Si es presenta un individu, es facili- candidatura la persona en qüestió pot justificar la
tarà la seva campanya davant de la resta seva motivació. Les candidatures es presenten a
d’electors?
través del web i tothom que estigui registrat rebrà la
informació mitjançant les notificacions. És un procés
completament obert. Tanmateix, no és una campanya a l’ús, si aquest era el dubte.
Jesús comenta que s’estava registrant mentre Elena Martín suggereix que potser ja estava donat
s’explicava aquest punt, i el sistema no li reconeix la d’alta en el sistema. En cas que passi això, es pot
contrasenya.
solucionar picant l’opció “Modificar contrasenya”.
Les candidatures de la vicepresidència no són de
Un veí pregunta si les candidatures a la vicepresi- grups ni d’entitats, sinó d’una persona que tingui
dència són grups.
consens per representar tots els grups, tant entitats
com veïnes.

2.

Elecció del representant del Carmel al Grup Impulsor del Parc Güell.

La Comissió de seguiment ha proposat el senyor Daniel Rosillo. Se sotmet a votació la candidatura per majoria simple:
En contra: Abstencions: Queda escollit per majoria Daniel Rosillo com a nou representant del Grup Impulsor del Parc Güell.

3.
Repàs de les actuacions programades i diagnosticades al barri. Àrea d’esbarjo per a gossos
als Jardins Jaume Planas i Alemany.
Rosa Alarcón, regidora del districte d’Horta-Guinardó, mostra un mapa del barri i comenta que, a partir del
mes de febrer, es posarà en marxa el Pla d’actuació del Districte (PAD). Ara mateix, s’està decidint quins
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són els pressupostos, però es volia confirmar la conformitat amb una primera visió de tots els barris del districte sobre les actuacions programades, per tenir-ho en compte abans de pressupostar.
El PAD es discutirà a partir del proper Consell de barri i paral·lelament al Pla d’inversions municipals (PIM),
en el que es poden anar incloent projectes que ja estan consensuats, per veure quines inversions es poden
tirar endavant el proper mandat. Ara mateix, són propostes. Poden esdevenir compromisos quan estigui
tancat el PIM.
Es presenten les actuacions que ja estaven consensuades, per validar-les definitivament:
1. Rambla del Carmel: Renovació integral, que inclou el cilindre. Serà un espai de centre urbà. El projecte s’està treballant. Es van recollir les aportacions de la reunió amb els veïns a Boca Nord, i per
això s’ha retardat una mica. Abans de festes es podrà convocar la Comissió de Seguiment d’Espai
Públic, i al gener es convocarà una assemblea oberta per a explicar el projecte executiu. Si té el
vistiplau del veïnat, es tirarà endavant. No es podrà acabar en aquest mandant, potser en el 2023.
2. Casal de Barri: Es calcula que estarà acabat al mes de maig. Hi ha programada una visita d’obres
amb les entitats que formaran part de l’espai.
3. A la plaça de l’Esvoranc hi ha projectat un edifici d’habitatges d’INCASÒL que començarà l’obra
properament i a la planta baixa hi haurà el PIAD i un espia a on es podrà traslladar el Servei de
Convivència.
4. Habitatge dotacional: En principi seran habitatges per a gent gran. Hi ha la possibilitat que la proposta sigui no només per a gent gran, sinó que s’incorporin habitatges de lloguer social. Continuaran informant.
5. Mirador d’Alguer. Les obre han començat i dona per acabada la part de dalt de les escales.
6. Passeig de Ceuta. Hi ha unes escales en molt mal estat i es remodelaran.
7. Tres Turons: Afecta diferents barris. La idea és que sigui un projecte amb el màxim consens possible. Només s’enderrocaran habitatges de propietat municipal, i només s’expropiaran habitatges que
tinguin el vistiplau dels veïns. Es van encarregar tres projectes: un per millorar els voltants del parc,
un per millorar els camins interiors del parc i un estudi sobre les pedreres que afecta més a Can Baró. Entre gener i març estarà el projecte executiu acabat.
8. Al camp de futbol del Carmel hi ha un problema amb la gespa que s’està abordant conjuntament
amb l’Institut d’Esports.
9. Escales mecàniques. S’estudiarà la de la Font de la Mulassa i totes les propostes que facin els veïns.
10. Manteniment d’escales mecàniques: Aquest mandat es vol posar el vianant al centre del discurs sobre mobilitat. És a dir, que la seva mobilitat sigui la base de totes les actuacions. S’impulsarà un Pla
antipals, l’objectiu del qual és eliminar tots els pals que limiten el pas per les voreres de la ciutat.
També es vol posar paviment antilliscant als carrers que fan més pujada. A més, es volen potenciar
les escales i els ascensors també com a estructures de mobilitat.
11. Afectacions: Encara hi ha gran part del barri afectada pel PGM. Es farà una proposta vinculada amb
la rehabilitació d’habitatges. S’informarà més endavant.
12. Xarxa d’autobusos: Es va canviar tot el sistema i ara es durà a terme la segona fase, que consisteix
a revisar totes les línies que cal reforçar, canviar recorregut, etc. Les reivindicacions que ja s’han fet
es tindran en compte, tant dels veïns com de TMB, i es farà una proposta tècnica.
13. Manteniment: Es vol incloure al PIM el petit manteniment del barri per tal de guanyar temps. És a
dir, que les inversions de les obres petites es puguin gestionar des dels districtes i no depenguin de
l’Ajuntament.
14. Enllumenat: Es revisarà per veure quines zones cal il·luminar més.
15. Neteja: Hi ha problemes amb la neteja, generats, en part, pel final del contracte de l’empresa de neteja. Els camions són molt antics, no funcionen al ritme que deurien, etc. Al maig canviarà l’empresa
de neteja. També hi ha un problema d’incivisme amb la recollida de voluminosos. Es reforçarà a
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partir de novembre l’acció pedagògica –mitjançant la distribució de cartells informatius– i la incidència de la Guàrdia Urbana –“Patrulla de l’espai net”–, amb l’objectiu de millorar el control de
l’incivisme.
Eduard Vicente, gerent del Districte, presenta el projecte dels Jardins de Jaume Planas. Hi ha un espai infantil i un espai petit per a gossos que al llarg dels anys ha canviat i ara l’espai infantil l’ocupen els propietaris de gossos. També és cert que a tot el barri no hi ha cap espai exclusivament per a gossos. La proposta
és reconvertir Jaume Planas en un espai per a gossos adaptat a les necessitats dels animals. L’àrea és de
230 metres quadrats.
S’obre un torn d’intervencions sobre aquest punt:
Intervenció

Resposta

Ramon Castillo:

- Jaume Planas era una persona important en el Es té en compte.
barri i s’ha de mantenir un espai digne per ell i
que sigui adequat.

Maria Fernández:

- És una de les veïnes afectades de la Zona 0. Al
projecte de demolició no s’ha parlat de Santuari
80-82. Vol saber si està afectat o no. Ells estant
vivint allà des de 2015 i fins a enguany al mes
d’abril no han vist l’advocat de l’ajuntament. Comenta que mai es comuniquen per escrit amb les
veïnes del procés ni s’explica l’estat del procés a
les persones que hi viuen allà. S’han assabentat
a través de facebook i volen saber la data de
l’enderroc. Estan preocupades per si serà en el
període d’hivern i les expulsaran sense oferir-los
cap alternativa habitacional.

Quant als enderrocs: L’única font oficial és
l’Ajuntament. Prenen nota del seu telèfon per comprovar el seu cas. El carrer Santuari sí que forma
part de la Zona 0. A les famílies en situació de vulnerabilitat social se’ls ajudarà des de Serveis Socials però sí que s’enderrocarà.

Núria: Comenta que el camió de la neteja que pas- Barreja de brossa: Comprovaran exactament si hi
sa a les 23.00 h. davant de casa seva barreja totes ha algun protocol que falla, perquè no hauria de ser
les escombraries, les orgàniques amb la resta.
així.
Imma: Quin és l’objectiu dels pipicans? Comenta
que ella va haver de deixar d’anar amb els seus fills
a alguns espais infantils perquè hi havia massa
gossos, gossos perillosos i hi ha baralles entre ells.

Gossos: L’espai públic a Barcelona és molt limitat, i
hi ha moltes necessitats diferents, i cal que hi hagi
espais de tota mena, per la bona convivència de la
ciutat.

Pals a les voreres: Es van posar fa dècades. Abans
dels anys 90 no es pensava en accessibilitat, els
pals s’instal·laven perquè arribessin els recursos –
Ramon Ametlla: Per què es van ficar els pals a les llum, telèfon, etc.– al barri. Els fitons són elements
voreres en un primer moment? Els escocells també reguladors que impedeixen que puguin aparcar els
impedeixen el pas.
cotxes. Tanmateix, s’ha de buscar la manera de
permetre l’accés en cotxe també, sobretot als barris
de muntanya, perquè malauradament per a algunes
persones que no poden pujar caminant encara és
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una opció necessària.

Eladio:

- Al carrer Ramon Rocafull, des de Sigüenza fins a
Mare de Déu del Coll, cal millorar la neteja.

- El Ranxo, en el carrer Bernat Bransi, era per a
infants i gent gran, i a partir de les 19.00 h no s’hi
pot estar perquè hi ha molts gossos.
Ramon Rocafull: Es té en compte.

- D’altra banda: Es pot regular la velocitat a Mare
de Déu del Coll, entre Sigüenza i Ramon Rocafull?

- A més, en parada de bus de Mare de Déu del
Coll abans de Dante hi ha uns containers i els
cotxes no veuen els vianants.

4.

Agenda d’activitats de Nadal.

Es llegeix l’agenda d’activitats de Nadal del barri, que es publicarà i que inclou:

-

Encesa dels llums de nadal al carrer Pastrana el 29 de novembre.
22 de desembre: Xocolatada nadalenca.
23 de desembre: Cavalcada del Pare Noel.
24 de desembre: Caga Tió.
Centre Cívic del Carmel recollirà joguines noves o en bon estat per regalar del 16 al 23 de desembre.
27 de desembre: Xocolatada amb la presència del patge reial.
14 de desembre: Celebració dels 20 anys de l’espai jove de Boca Nord.
11 de desembre: Concert solidari de Nadal de l’Escola Sagrada Família d’Horta.
Des del 6 de desembre fins al 6 de gener: Mercat d’objectes artístics i artesans de Nadal al carrer Gran
Vista.

- 11 de desembre: Trobada d’aniversari d’entitats del Carmel.
- 5 gener: Cavalcada de reis, des del carrer Llobregós amb Conca de Tremp.

5.

Torn obert de paraules

En primer lloc, es fa un primer torn amb les intervencions de les persones que ho han demanat prèviament.
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Intervenció

Resposta

Montse de l’Associació de Veïnes del Carmel:

- S’ha consultat amb els veïns si volen un pipican
al costat de casa? El Jardí de Jaume Planas s’ha
deteriorat per manca de manteniment. Si el manteniment del pipican continua sent deficient, pot
esdevenir un focus d’infeccions.

- Accessibilitat: Està bé que es tingui en compte la
passejada que es va fer amb les demandes dels
veïns. Encara falten escales al passatge Passarell , Sant Dalmir,...Des del carrer Mühlberg, fins
al número 92 de la carretera del Carmel els veïns
demanen unes escales, les veïnes d’aquell carrer
tenen el CAP a Santllehy i els hi costa baixar. És
viable?

- En relació al possible espai per a gossos per
descomptat, es parlarà tot amb els veïns.

- Hi ha un problema amb els recursos que es destinen al manteniment dels parcs i els jardins.
S’han d’incrementar. Amb la nova contracta de
neteja s’assumeix per la seva part la neteja de
parcs i jardins i, si es manté el seu pressupost, hi
haurà més recursos per fer el manteniment i la
cuida de l’espai verd.

- Escales: Es miraran totes i s’inclouran de pujada i
de baixada –sempre que es pugui– en el Pla del
vianant. S’estudiaran totes les opcions per a posar les millors opcions que es pugui amb l’espai
que hi ha.

- No hi ha aparcament lliure per a persones amb
mobilitat reduïda. Només hi ha places per a cotxes adaptats amb matrícula. Hi ha només a Fastenrath i a Tajo. Es poden posar algunes més?

- La plaça Boyeros també està en un estat lamentable.

- Mühlberg, 92: Ho miraran.
- Pàrquing: Ho tenen en compte.

- Rambla del Carmel: És un tema que preocupa al
barri. Volen saber els detalls definitius del projecte.
Ana María Garcia:

- Viu al carrer Doctor Bové i vol reclamar escales a

- Font de la Mulassa és una de les que estan pre-

la zona, passatge Passarell i Font de la Mulassa
que fan 10 anys que ho esperen.

vistes en aquest mandat. S’intentarà, però encara
no se sap quin és el pressupost.

Jordi Vilanova:

- Comenta que li agradaria tenir Bicing elèctric per - Enguany s’ampliarà la xarxa de Bicing, hi haurà
la zona de doctor Bové, almenys per arribar al
metro, que està molt lluny.

- També demana formació als propietaris dels gos-

100 estacions noves, és a dir, 1.000 bicis noves.
Hi haurà una estació de Bicing al carrer Llobregós
a la part del dalt.

sos.
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Elena Martínez, de la Comissió de camins escolars:

- Per fomentar la mobilitat a peu cal promoure dei- - Línia 24 d’autobús: Es revisarà.
xar el cotxe. En la zona de doctor Bové no hi ha
- Zona de residents a la part de dalt del Turó:
on aparcar, els veïns baixen o pugen buscant

S’està mirant la possibilitat de crear una àrea
verda, però és possible que s’eliminin algunes
places d’aparcament. Intentaran que les places
que queden siguin per a residents.

aparcament o aparquen malament. Els cotxets no
poden passar i la línia 24 d’autobús abandona la
gent al carrer Albert Llanas perquè tampoc no pot
passar pels cotxes.

- Proposa que a la plaça de Font d’en Fargas es - Pàrquing provisional: Quan es fa una proposta de

pàrquing, encara que sigui provisional, és un problema després quan s’ha de treure.

faci un pàrquing provisional, perquè les cases no
tenen pàrquing, perquè es vegi que realment falta
aparcament.
Joaquim Gascó :

- Demana que es deixi una vorera sense pals al - Es té en compte i miraran que es pot fer.
carrer Doctor Bové.
Alfonso Segura:

- Demana que les candidatures a la vicepresidència del Consell de barri siguin persones que reivindiquin coses per al barri.

- Que es desinfecti diàriament serà complicat. Esperen que amb les patrulles d’espai net es redueixi l’incivisme.

- Va fer un escrit a l’abril perquè es desinfectés
diàriament la zona de Calderón de la Barca amb
Llobregós, on hi ha pixat, excrements i de tot.

- Pren nota de Conca de Tremp.
- A Conca de Tremp estava plena de sots i va cos- - Al carrer Calderón de la Barca sí que estan afectar
moltes
l’arreglessin.

reivindicacions

veïnals

tats els edificis que ha esmentat i mirarà com es
pot abordar en un futur.

que

- Els números imparells del carrer Calderón de la
Barca estan afectats per algun pla urbanístic?

Miguel Peralta: Ha marxat.

Se li respondrà per escrit.
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Imma Jansà:

- En el proper Consell de Barri s’explicarà quins
són els nous aparells de neteja. Quan es tingui el
contracte adjudicat s’explicarà quines són les novetats per a la neteja.

- A Madrid tenen uns aparells de neteja per fer el
manteniment de les voreres més estretes, proposa que s’estudiï.

- A molts carrers la combinació d’arbres baixos i

- Es proposarà una passejada per les zones que
estan pitjor des del punt de vista de l’enllumenat
per tal de detectar quines millores es poden promoure.

fanals alts crea sensació d’inseguretat.

- El nou mirador del carrer de la Murtra és una
bona actuació per als turistes. Tanmateix, allà
potser seria millor posar una residència per a la
gent gran, que al barri no hi ha cap. La gent gran
ha de marxar perquè ni tan sols estan adaptats
els edificis.

- Ha vist que el consum de drogues en joves ha

- El mirador de la Murtra no està plantejat per a
turistes. La licitació és de zona verda, per això no
hi pot anar una residència. Les residències són
competència de la Generalitat.

- Els índexs que hi ha donen altres dades sobre el
consum de droga. Prenen nota i ho traslladen a
Guàrdia Urbana i Mossos.

augmentat.

- Les escales mecàniques han de ser de pujada i
de baixada.

- S’estudiarà si es poden instal·lar sistemes que
pugin i baixin.

Ramon Ametlla:

- Hi ha un solar al carrer de Llobregós al costat del
SaFa i un altre al carrer Lisboa, a prop de
l’ambulatori. A ambdós hi aparquen els cotxes.
Demana si es pot pavimentar, perquè quan plou
s’omple tot de fang.

- El descampat de Llobregós és Horta. Allà és difícil aplanar-ho, perquè és privat. De tota manera,
ho miraran.

- Els escocells són massa grans, hi caguen els
gossos i la gent gran s’hi cau.

- Els pals no s’han de posar a les voreres estretes,
els cotxes tenen molt d’espai per passar. Torna a
proposar que es posin els pals baix de les voreres.

- Carrer Lisboa: Hi ha tot un pla de reordenació de
la Clota.

- Escocells i pals: Es té en compte.
- Qualsevol obra que està mal feta es repeteix i qui

- Els acabaments de les obres són nefastos. Algu-

assumeix els costos és l’empresa constructora.

nes obres s’han finalitzat i queden coses per arranjar.

- Es pot posar un senyal més gran que posi les
indicacions per anar al Parc Güell?
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Districte Horta-Guinardó
Direcció Serveis a les Persones

Antonio Pérez Cobos:

- Les dinàmiques municipals són lentes. L’objectiu

l’Ajuntament per les millores en
l’accessibilitat, però comenta que encara hi ha
molt per fer.

- Felicita

de presentar aquestes actuacions és accelerar
els processos administratius per tirar endavant
tots els projectes. La nova llei de contractació
augmenta la burocràcia i els controls, per tal de
garantir transparència.

- Al carrer Ramon Rocafull es van concedir 8 places reservades per a persones amb mobilitat reduïda. Considera que és injust, donades les dificultats per aparcar i les places que s’han eliminat,
i que, a més, moltes estan sempre buides. També
hi ha places reservades per persones que ja tenen aparcament a l’edifici on viuen.

- Mirarà quins aparcaments s’han retirat de Ramon
Rocafull i parlarà amb Mobilitat.

- S’està revisant el criteri per a les places de persones amb mobilitat reduïda. Ara, només es concediran places per a persones que visquin en la
mateixa adreça. També es posaran places sense
matrícules per aquests casos.

- Al carrer Lisboa, des de l’ambulatori fins a la plaça de dalt, han indicat “reservat per motos” a places que podrien ser per cotxes, perquè mai hi ha
cap moto. Els que viuen dalt, aparquen al costat
de casa. La resposta per tot per part de
l’ajuntament és molt lenta.

- S’està revisant cada concessió d’aparcament per
a residents, per evitar qui hi hagi persones que
tenen plaça tant al seu edifici com al carrer.

- Es posaran més aparcaments per a motos.

- Els veïns que tenen gossos haurien de pagar
més per la neteja.

L’objectiu és que no aparquin a la vorera.

- Neteja vertical implica riscos laborals. S’ha

- Demana que es netegi el jardí del “Solar de la

d’entendre que és per evitar accidents. Tanmateix, es mirarà tant això com el mural, si és necessari contractar a persones que fan treballs
verticals.

Paula” que li han dit que es necessita un equip de
treballs verticals i es faci un mural a la paret mitjanera que està plena de grafiti.
Alfonso Segura:

- Comenta que viu amb dues persones amb mobilitat molt reduïda i proposa que les properes places d’aparcament que siguin sense matrícula.

- Agraeix la menció als veïns Pere Ferrer i a José
María Chorén.

- Fa una menció als veïns Pere Ferrer i José Maria
Chorén, que van lluitar per tenir un barri millor.
Sense cap més intervenció, es dóna per finalitzada la sessió.
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