
 

 

Acta del Consell de la Font del Gos 

 

DATA: 22 de març de 2018 a les 19.00 hores. 

LLOC: Local Social de la Font del Gos. Camí de Cal Notari. 

 

 

Assistents:  

Presideix la taula la Regidora del Districte, Sra. Mercedes Vidal, a qui acompanyen el 

Sr. Pau González, Conseller Tècnic; el Sr. Eduard Vicente, Gerent del Districte; el Sr. 

Victor Valls, Conseller de barri; i el Sr. Enric Alifa, Vicepresident del Consell de Barri.  

Grups polítics representats: 6 

Entitats representades: 2 

Veïnes i veïns assistents: 37 

 

Ordre del dia  

1. Informació sobre el projecte d’obres d’arranjament dels entorns de Cal Notari.  

2. Adequació de l’espai de TMB. Marquesina del bus.  

3.Torn obert de paraules. 

 

1-Informació sobre el projecte d’obres d’arranjament dels 
entorns de Cal Notari 
La regidora inicia el consell remarcant que es tractaran, fonamentalment, dos temes: es 

donarà informació del procés sobre el projecte d'obres d'arranjament dels entorns de Cal 

Notari, i s’explicarà l'adequació de l'espai de TMB i de la marquesina. Explica que l’ordre del 

dia s’ha definit conjuntament amb els veïns i veïnes del barri.  

Abans de començar amb l’ordre del dia, el Sr. Eduard Vicente, gerent del Districte, explica que 

l'any passat, l'Ajuntament de Barcelona, va fer una campanya pel control dels porcs senglars, 

per conscienciar a la població en el tema del menjar. S’ha fet difusió a tots els districtes que 

tenen muntanya. S'ha fet el balanç de com ha anat la campanya. Les dades s’obtenen a través 
de les incidències que registra Guàrdia Urbana. Les incidències de l'any 2017 s'han reduït en un 

50% respecte al 2016. S'han fet gateres perquè  els porcs senglars no es mengin el menjar dels 

gats. S’han fet desbrossades i captures, les desbrossades es fan perquè els porcs senglars no 

facin les seves guarides als matolls; com a conseqüència el número de porcs senglars capturats 
també ha disminuït considerablement. Les captures s’han fet amb el servei de veterinària de la 

Universitat Autònoma de Barcelona.  

Aquest any es tornarà a repetir el control amb les mateixes variables. 

 



 

 

Es comença amb el primer punt, sobre el projecte d'obres d'arranjament dels entorns de Cal 
Notari. Es va començar el mandat amb un projecte d’intervenció a la Font del Gos, que es va 

ensenyar en un consell,  que abordava el drenatge de l'aigua que es desbordava. Com les obres 

agafen una part forestal es necessita l'autorització de l'Oficina de Tractament Ambiental (OTA), 

de la Generalitat. La primera versió que es va mostrar no va ser autoritzada perquè es 
necessitava ajustar l’obra considerant que és entorn de muntanya. La segona versió va ser 

pactada per l’ OTA i l'Associació de Veïns i Veïnes. L’OTA li envia aquesta segona versió a 

l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de la Generalitat, al Parc de Collserola (Diputació Àrea 

Metropolitana de Barcelona), i a la Subcomissió d'Urbanisme de la Generalitat perquè totes 
aquestes entitats informin. Tanmateix, totes han acceptat, excepte la Subcomissió 

d'Urbanisme de la Generalitat. Aquestes entitats no han tingut coordinació entre elles, i al no 

ser avalada per totes les parts, s'ha hagut de preparar una tercera versió, consensuada 

internament amb els Serveis d'Urbanisme. 

En aquesta tercera versió, de caràcter més restringit que les anteriors, hi ha tres grans 

conceptes. El primer és el permís per fer totes les canalitzacions d'aigua i drenatges al torrent 

de Cal Notari. El segon és l'acceptació de revisar tot l'enllumenat públic: revisar el que estigui 

en mal estat, revisar que no hi hagin punts obscurs i poder reforçar l'enllumenat al barri. El 

tercer és l'acceptació d'intervenir, mínimament, en la confluència del torrent amb el camí. Està 
permès aplanar i netejar la placeta, sempre mantenint-la amb un concepte d'estada en 

referència al parc. 

Amb aquests tres criteris es farà una reunió, a l'abril, amb la Subcomissió d'Urbanisme de la 

Generalitat. Si ho validen, faran una resolució positiva abans de l'estiu. Si es manté aquest 
calendari, s'intentarà començar la intervenció al barri a finals d'aquest any, amb una durada 

aproximada de 4 o 5 mesos, i podria estar a l’abril-maig de l'any 2019. 

El conseller de barri, Sr. Victor Valls, fa esment a la feina feta en relació als projectes i a les 

dificultats que s’han trobat, sobretot pel que fa a les afectacions al verd forestal. L’objectiu és 
poder fer el màxim de millores a l’espai públic de la Font del Gos, malgrat els obstacles que 

s’han trobat derivats de les afectacions. No es podran fer algunes intervencions com el 

projecte del camí de Cal Notari de fer plataforma única, situar els aparcaments en un a ltre lloc, 

permetre una millor mobilitat, però sí es podran fer les millores que ha explicat el gerent.  

S’obre un torn de paraula: 

Sr. Felipe, veí del barri, vol saber com es resol el tema de l'autobús. Creu que és un tema molt 

important, sobretot per la gent gran, i no s'ha tingut en compte. Vol que, encara que sigui un 

autobús petit, tingui una parada a dalt i una altra davant de l'associació, junt amb les que estan 

actualment. Parla sobre dificultats de drenatge de l'aigua a l’entrada del barri (desguàs) i perills 
que pot suposar si no es fa l’arranjament necessari.  

La Sra. Lidia Mur, veïna del barri, parla sobre la segona versió del projecte, que es va presentar 

al novembre, diu que es faran menys coses del que s’ha havia dit. És queixa que han tardat 

molt en avisar de la refutació de la segona versió, la qual cosa desil·lusiona. Vol saber si el 
pressupost que s'invertia en la segona proposta és diferent del de la tercera, i si és així en què 

s’invertirà la diferència. 

El Sr. Enrique Alifa, veí del barri i vicepresident del consell, expressa la seva decepció. Es va dir 

que la línia 185 seria un autobús més gran i no es canvia finalment, creu que podria passar pel 
barri i fer una parada a la zona més alta del barri. També vol expressar que no es tracten tots 

els barris de la mateixa manera, per exemple quan a les necessitat de transport. A més, diu 



 

 

que soterrar el cablejat no està inclòs en la proposta actual, havent-hi perill d'incendi en la 
zona forestal. Fa esmen a la necessitat d’arranjar el drenatge de l’aigua. També vol saber en 

què s'emprarà el restant del pressupost, el que no s’emprarà.   

Pren la paraula la regidora, Sra. Mercedes Vidal.  

Explica que es va començar el mandat amb un projecte i uns plànols que venien del mandat 
anterior, que tenien tres nivells d'intervenció. 1. Intervenció molt complexa, que comportaven 

molt pressupost i modificacions legals. 2. Una intervenció intermèdia. 3. Una intervenció 

senzilla. Amb aquest escenari es va dur a terme el primer projecte que es va presentar, basant-

se en la intervenció senzilla i tenint en compte la zona forestal; el pressupost seria d'uns 
900.000 euros aproximadament. Sabien que els altres nivells d'intervenció eren molt difícils 

d'assumir però que el tercer nivell sí que es podria dur a terme. Per això, per al govern també 

ha estat una decepció molt gran, s’ha hagut de fer tres projectes perquè sigui acceptada l’obra 

per la Generalitat. No acaben d’entendre perquè no s’accepten alguns punts de l’obra, com 
per exemple sobre l'enllumenat, el no soterrament dels cables. Han hagut de rebaixar el 

projecte dues vegades per a ser acceptat. 

En referència al pressupost, encara s'ha de redactar el projecte i calcular-lo. 

Responent al temps que estan tardant. El primer projecte es deuria haver començat a finals de 

l'any passat, malgrat això, amb els dos canvis s'intentarà iniciar les obres a finals d'aquest any. 
Però tot i això, els canvis que s’han anat coneixent, s’han anat transmetent al veïnat.  

Sobre el tema de l'autobús, s'aclareix que ja es va comentar en l'anterior consell. Des de 

Districte s’esperava que una vegada es dugués a terme l'obra completa pogués passar 

l'autobús, però es van fer proves i no pot passar seguint les mesures de seguretat per aquest 
tipus de transport. Els autobusos que s’utilitzaran seran d'un tamany mitjà, ja que no només fa 

servei a la Font del Gos. 

El conseller de barri explica les dificultats tècniques del perquè no pot pujar l’autobús al barri. 

Com a Districte s’ha fet l’esforç i les proves pertinents per intentar que l’autobús fes el 
recorregut pel barri. És un problema tècnic no és un tema polític.  

S'obre torn de paraula: 

Sra. Merche Galindo, veïna del barri. Segons les dades que ha consultat a la web de TMB, la 

línia que circula per Torrent de les Flors té més passatgers que la nostra i utilitzen un autobús 
petit. Vol saber per què aquesta diferència. 

Sr. Braceros, veí del barri, pregunta si el 185 no podria tenir una parada més, ja que no arriba a 

fer ni un km de recorregut al barri. 

Sr. Manuel, veí del barri, pregunta pel canvi de pressupost que hi ha hagut. Ja que si el primer 

pressupost estava aprovat i per fer la tercera proposta sobra una mica, es podria utilitzar per 
seguir fent arranjaments al barri. 

Sr. Manuel Reyes, veí del barri, comenta que en cinc ocasions ha hagut de trucar a la 

companyia elèctrica perquè en passar el camió de la brossa tallava cables elèctrics. La 

companyia elèctrica tarda molt a arreglar-lo,  i això provoca perill d’incendis. Es pregunta si les 
solucions que comporten els accidents no són una inversió més gran que soterrar els cables. 

Sr. Antonio, veí del barri, es pregunta perquè no pot seguir passant l'autobús petit 185. 

Pregunta, també, per la marquesina de la parada de l'autobús.  



 

 

Sra. Griselda, una veïna del barri, proposa que l'autobús pugi i baixi pel mateix camí fins a dalt 
de tot. 

Sr. Felipe, vol saber si l'autobús petit es canviarà per un altre gran. Si es queda el petit si que 

pot donar la volta en la rotonda de dalt del barri.  

Sra. Mur, vol que aclareixin el tema del pressupost. 

Sr. Alifa, demana un canvi sobre l'autobús del barri, ja que fent una comparació amb Sant 

Genís, ells tenen un autobús petit que fa tot el trajecte. Per tant, declara que creu que no es 

duu a terme per falta de voluntat. 

El conseller tècnic, Sr. Pau Gonzàlez respon en referència a l'autobús. Diu que en el primer 
consell de la Font del Gos es van comprometre a estudiar i mirar de posar un autobús que no 

es quedés a l'entrada del barri. Fins i tot van fer la prova amb un autobús, ja que ara serà de 

mida mitjana no petita. Però el resultat va ser negatiu: pel carrer de dalt l'autobús no passava 

per la seva amplada i no podia realitzar la corba sense fer maniobres; TMB i Mobilitat van 
avisar del perill que això suposava. També, d'ençà que es van fusionar les línies 112 i 185 han 

tingut problemes perquè no poden absorbir la demanda al llarg del recorregut, per això ha 

hagut de canviar l'autobús petit per un mitjà. El 185 és la línia d’autobús de barri que té més 

passatge, està el 116 que té més, però perquè té més passatgers turistes. L’autobús dóna 

servei a diferents barris. 

El gerent respon a les preguntes sobre el pressupost. Diu que l’equip de govern de Districte 

conserva la reserva de 900.000 euros, que es manté fins que es concreti en el projecte final. Es 

concretarà amb la Generalitat abans de l'estiu, però ara no se sap l'import final.  

El conseller tècnic explica que pel que fa al pressupost hi ha dues eines internes de 
l'Ajuntament. A principi de cada mandat l'ajuntament fa un pla d'actuació on es marca què es 

farà en el districte i, paral·lelament, hi ha un pla d'inversions. En aquest pla d'inversions, que és 

per a 4 anys, hi ha una partida destinada al projecte d'arranjaments i millores de la Font del 

Gos. Això es va aprovar a l'inici del mandat. Després, quan es necessiten els diners s'activen 
aquestes inversions anuals. Van reservar 900.000 euros aproximadament, a causa dels canvis, 

quan es tingui aprovat el projecte final, s'activarà el pressupost que es necessiti de la reserva.  

S’obre torn de paraules: 

Sr. Víctor, veí del barri, comparteix l'opinió d'un altre veí que creu que els canvis en el 
recorregut de l'autobús no es fan per falta de voluntat.  

Sr. Braceros pregunta perquè el 185 no l'allarguen dues parades sabent que és un final de línia.  

Sr. Felipe, explica que on està la corba hi ha un terreny amb una tanca que és seu, diu que ho 

ofereix perquè l'utilitzin perquè passi l'autobús. 

 

La regidora contesta preguntes. Torna a dir que no entenen el perquè no els deixen soterrar 

els cables, ja que creu que és la millor solució, però en tot cas, amb l’arranjament el cablejat 

quedarà millor. 

Respecte al trajecte de l'autobús, s'agraeix la cessió del terreny per part del veí però l'autobús 
que farà servei al 185 té dos punts problemàtics, no només en la corba. A més, no els hi estaria 

permès haver de treure un tros forestal per fer més gran la corba. Fa esment a les proves que 

s’han fet.  



 

 

El Sr. Alifa vol saber si en Sant Genís també passarà la línia 102 o seguirà el 185. Diu que els 
criteris tècnics han estat negatius. La regidora aclareix que els criteris són de seguretat no són 

criteris polítics, són criteris tècnics tenint en compte les mides del vehicle i unes mesures de 

seguretat per al conductor i els passatgers. Sempre hi ha hagut voluntat política.  

 

2-Adequació de l’espai de TMB. Marquesina del bus 

El gerent explica la intervenció en el solar de la TMB. Estan a l'espera de la llicència de l'obra i, 
per tant, no se sap quan començaran, encara que abans de l'estiu hauria d'estar fet.  

La marquesina que s'utilitzarà en la parada del 185 ja està encarregada. En principi, la posaran 

realitzant una petita intervenció en la vorera, ja que l'han d'ampliar.  

 

3-Torn obert de paraules 
La Sra. Galindo, parla sobre els accessos de vianants i el casal d'estiu. Pel que fa als accessos, 

l'entrada al barri no té vorera i la sortida és un camí en molt mal estat. Demana un camí de 

sortida en condicions. Diu que han estat sense neteja al local, i pel que fa el Casal d’estiu, diu 

que és un casal amb una afluència de 20 a 25 nens i l'any passat no va tenir neteja. Demana 

neteja per al casal d'aquest any. 

La Sra. Yanira Dieguez, veïna del barri, explica que s'ha caigut una part de casa seva mentre 

estaven dins. Demana una solució, en forma de permís d’obra o ajuda. Diu que ara no pot 

entrar. 

El Sr. Alifa, seguint amb el tema de la Sra. Dieguez, explica que se li ha enfonsat part del sostre, 
i té por que li pugui passar a qualsevol altre veí. Explica que ha llegit una llei que diu que en 

zones afectades, com és el cas del barri, es poden fer reparacions. Pregunta una solució pel 

tema dels permisos d'obra, perquè no poden tenir els sostres a punt de caure.  

El conseller de barri informa que la situació d'afectació del barri no impedeix fer el 
manteniment dels habitatges. L'accident que hi ha hagut no ha estat per falta de permisos sinó 

perquè no s'ha fet el manteniment, en cap moment s'ha denegat cap permís.  

La família està sent atesa per Serveis Socials i actualment hi ha una solució temporal. S’està 

fent un seguiment molt proper del cas. 

El gerent explica que en finques afectades es permet fer qualsevol tipus d'obra de 

manteniment, el que no està permès fer és una obra per incrementar el volum o una millora 

de cara a l'exterior. 

Tanmateix, en cases afectades, quan no s'han fet els manteniments adequats i es cau un tros 
de sostre, aquest tros de sostre no es pot tornar a reconstruir. Llavors, demanen als veïns que 

siguin preventius i facin els manteniments pertinents. Es pot reparar però no tornar a 

construir. 

A més, no poden permetre viure a la veïna a la seva casa perquè tenen un informe dels 

bombers que especifica del perill que això suposa per a la família. Per això dictaran una 
resolució per precintar la casa i evitar danys personals. Però estan oberts a escoltar qualsevol 



 

 

proposta de manteniment del sostre perquè no sigui perillós l'habitatge i sempre que el tècnic 
ho accepti, es durà a terme. 

La Sra. Dieguez, vol saber per què no la deixen entrar al seu habitatge per poder fer el 

manteniment adequat abans que caigui el sostre i ja no puguin arranjar-lo. 

La regidora diu que el que ha explicat el gerent és una informació general. El cas concret de la 
Sra. Dieguez s’està abordant, hi ha un problema de seguretat i està sent atesa per Serveis 

Socials, i es continuarà seguint directament des de Districte. 

El conseller de barri diu que sobre el tema de la neteja del casal, donaran un suport durant 

aquest període per poder fer la neteja pertinent, la tècnica de barri està al cas. També es 
mirarà com abordar i millorar altres temes relacionats amb el Local Social, que és un espai 

municipal. 

Pel que fa a l'entrada i sortida del barri, es mirarà quin tipus d'intervenció es poden fer dins del 

marcs permesos pel planejament. 

Finalment, la regidora agraeix la participació a tothom, i sense més temes a tractar, dóna per 

finalitzat el Consell. 

 


