
Acta del Consell de Barri de La Clota 

Data: 9 de març de 2020 

Lloc: Torre Jussana 

Composició de la taula: Rosa Alarcón, Regidora Districte H-G;  Núria Carmona, 
Consellera tècnica; Victor Valls, Conseller de barri; Àngels Corsellas, vicepresidenta del 
Consell de barri i  Eduard Vicente, Gerent del Districte. 

Persones assistents: 25  

En8tats:  Associació de Veïns i Veïnes La Clota i Associació Humans a la Terra (Tros d’en 
Marcel·lí) 

Grups polí8cs representats: GMDBComú, GMDPSC, GMDCs, GMDBxCanvi, GMDERC, 
GMD JuntsxCat 

Ordre del dia 
1. Votació i formalització de la Comissió de seguiment del Consell de Barri 
2. Debat par\cipa\u sobre el Programa d’Actuació de Districte i els Pressupostos 

Par\cipa\us 

1. Retorn dels temes pendents de l’anterior consell de barri  

-Habitatges amb dret de super]cie amb preus públics: Les obres s’iniciaran a la 
primavera de l’any 2021. S’han adjudicat a una coopera\va de la FAVB (Federació 
d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona).  

-S’informa sobre el nou PGM (Pla General Metropolità), s’ha fet l’aprovació inicial i 
s’està avançant en la tramitació per a l’aprovació defini\va.  

-Parc Central: No es podrà fer el pla en aquest mandat, però sí que es podrà treballar el 
projecte. S’explica el procés a seguir, es treballarà amb Parcs i Jardins. 

-Fase I de les obres de La Clota Conservació: Està acabada, queden pe\tes coses per 
fer. Està previst que abans de l’es\u es\guin acabades les obres del Pou del c/ 
Bragança. Es fa esment a la reunió on els responsables de les obres, van explicar in situ, 
el projecte als veïns i veïnes. 

La Fase II de La Clota està pendent de tot el procés que s’està fent ara, del PIM i 
pressupostos par\cipa\us.  

-Mur del Camí de Sant Genís: Ja hi ha llicència per actuar.  



Es fa esment a la revisió del mur de Riera de Marcel·lí. 

S’està fent seguiment a la demanda d’intervenció que s’ha fet la setmana passada 
sobre el mur del c/ Bragança. 

-Estructura metàl·lica de l’an\ga Bòbila. S’espera informar al proper consell de barri 
que ja ha estat desmuntada. 

-Vorera de l’Av. Vidal i Barraquer/Lisboa. Els Serveis Tècnics han revisat la vorera i es 
mirarà com fer arranjament 

-Runes del c/Torellò: Es trauran el més ràpid possible. 

-Desperfectes a l’espai u\litzat com magatzem per a material de diables: S’està mirant  
nou espai perquè la colla pugui guardar els dracs. 

-“La Conejera”: La Guàrdia Urbana pot intervenir en situacions concretes de 
convivència, però per fer un desallotjament és necessari que el propietari faci 
denúncia, i de moment no ha fet cap denúncia. 

-Neteja: Es va dir que al maig hi hauria la nova contracta de neteja, però hi ha hagut un 
problema. El contracte s’ha impugnat per part d’una de les empreses que s’ha 
presentat, la qual cosa pot suposar un endarreriment d’entre 6 a 8 mesos 
aproximadament. S’ha hagut de renovar el contracte actual. 

2. Votació i formalització de la comissió de seguiment del consell de barri 
Es procedeix a la votació i cons\tució de la Comissió de seguiment, formada per les  
candidatures rebudes des de l’anterior Consell de barri a través de la plataforma 
decidim.barcelona. Amb 18 vots a favor, 0 en contra i 0 en blanc, la Comissió de 
seguiment del Consell de barri de La Clota queda formada per l’Associació de Veïns i 
Veïnes de La Clota i Centre Juvenil Maro Codolar. També formen part de la comissió els 
representants del Grups polí\cs i tècnics municipals. 

3. Presentació del programa d’actuació del districte i dels pressupostos par8cipa8us 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost par\cipa\u en el que la 
ciutadania, de forma directa, decidirà a què es des\naran 75 milions per a la realització 
de projectes d’inversió als 10 districtes. L’import total del pressupost par\cipa\u al 
Districte de d’Horta-Guinardó és de 8 milions d’euros.  
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En la present sessió de debat s’inicia aquest procés par\cipa\u valorant les propostes 
que presenta inicialment el Districte d’Horta Guinardó al PAD (Programa d’Actuació de 
Districte) en l’àmbit objecte del Consell .  1

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lec\u en grup. La ciutadania, 
a través d’una dinamització, valora, delibera i esmena les propostes del PAD 
presentades per l’equip de Govern i en presenta de noves perquè siguin estudiades pel 
govern de Districte; en la pròpia dinàmica es contempla també la possibilitat de definir 
i presentar projectes d’inversió per a incorporar als procediment de “pressupostos 
par\cipa\us”. 

Per a més informació del procés par\cipa\u i per fer seguiment de les propostes i 
projectes sorgides de la sessió es pot consultar: hqps://www.decidim.barcelona/  

La sessió ha \ngut el següent desenvolupament: 

-Presentació de la sessió a càrrec del Conseller de barri de La Clota, Víctor Valls. 

-Explicació del procés de par\cipació del PAM i els pressupostos par\cipa\us a càrrec 
de la tècnica de Democràcia Ac\va, Elena Maron. 

-Explicació de la dinàmica de treball proposada a càrrec de Xavi Tercero, de l’empresa 
dinamitzadora Quòrum. 

-Es pren la decisió de treballar en un sol grup. Mitjançant una fitxa de treball es fa un 
repàs de totes les propostes incloses actualment al PAD rela\ves al barri de La Clota. 
L’objec\u és esmenar, modificar i validar les propostes existents, així com afegir-ne de 
noves. Aquest treball queda plasmat en el següent punt: propostes. Es consensuen 
també quatre propostes per als Pressupostos Par\cipa\us 

 Veure documents adjunts1

3

https://www.decidim.barcelona/


4. Propostes (PAM/PAD) realitzades durant la trobada 

  

Descripció de la proposta

Esmena proposta 1. Seguiment de la construcció del nou 
CAP de la Clota. D'acord amb les darreres modificacions de 
plantejament, fer seguiment del projecte de la Generalitat 
per a la construcció del nou equipament sanitari a la Clota.

Esmena proposta 2. Consolidació de l'espai de Cotreball a 
La Clota. Con\nuar impulsant el funcionament i la 
dinamització dels projectes de l'espai de Cotreball a La 
Clota, així  com la seva relació amb els diferents actors 
cívics del Districte, per tal de promoure el seu retorn social.

Esmena proposta 3. Reforçar Ca N'Andalet com a centre de 
referència del foment de l'ocupació al Districte. Reforçar Ca 
N'Andalet com a centre de referència de Barcelona Ac\va i 
de les accions d’ocupació al Districte i fer-ne una difusió 
més efec\va del mateix al Districte i especialment als barris 
adjacents.

Esmena proposta 4. Promoció d'habitatge municipal a la 
Clota Nova Ordenació. Construcció d'una nova edificació 
d'habitatge municipal a l'Av de l'Estatut, al barri de La 
Clota.

Esmena proposta 5. Actuacions de Conservació i Ordenació 
de la Clota. Avantprojecte del Parc de la Clota; Urbanització 
PMU La Clota Nova Ordenació; la Clota Conservació Fase 2. 

Resulta especialment prioritari 
completar el Pla “La Clota 
Conservació” i re urbanitzar els 
carrers que van quedar 
pendents en una primera fase

Esmena proposta 6. Àmbit de La Clota Reordenació. 
D'acord a les darreres modificacions de planejament, que 
incorporen l'estudi paisatgís\c del barri i el futur parc de la 
Clota, ordenar els entorns del futur equipament ubicat a 
l'àmbit de La Clota.

Esmena proposta 7. Reforma de l'àmbit de la piscina 
municipal de la Clota. Rehabilitació de la piscina municipal 
de la Clota i entorns. 

Total de propostes 
realitzades

   7
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5. Projectes d'inversió (pressupostos par8cipa8us) realitzats durant la trobada  2

6. Altres observacions rellevants sobre la trobada 
  
Tot i que no es mostra desacord vers les propostes del PAD que es comuniquen i es 
valoren posi\vament, sí que es manifesta que la majoria de les propostes no són per al 
barri de La Clota sinó per altres barris adjacents, o en clau de Districte o de ciutat.  

D’altra banda, s’expressa que resulta especialment prioritari completar el Pla “La Clota 
Conservació” i re urbanitzar els carrers que van quedar pendents en una primera fase. 

Títol del projecte Descripció del projecte

Pacificació dels grans vials Instal·lació d’elements de contenció com barreres de fusta 
a l’Avinguda de l’Estatut i el Carrer Lisboa per tal de garan\r 
als vianants una mobilitat segura i amable.  
Posar el carril bici a la banda de la vorera i no al mig del vial 
com està ara per allunyar els vianants del trànsit i garan\r 
més seguretat als ciclistes

Adequació de la pista de 
Hoquei de la Clota 

Es proposa l’arranjament de les tanques que estan 
malmeses i que resulten insegures. Arranjar també 
ves\dors, proveint-los d’aigua calenta. Cobriment de la 
pista per permetre l’ús de la pista en dies de pluja.

Reurbanització dels carrers 
pendents del Pla “La Clota 
Conservació”

Acabar la re urbanització de forma prioritària dels carrers 
que van quedar pendents en una primera fase del Pla La 
Clota Conservació 

Naturalització del parc de la 
Clota 

Condicionament de l’àrea verda obrint i netejant camins, 
instal·lant mobiliari com ara bancs i taules i fer un 
condicionament general dels espais per poder gaudir de les 
ús.  
És una gran àrea verda de la qual podria tot el veïnat del 
barri i el districte promovent l’ac\vitat a l’aire lliure, l’oci 
saludable i la relació amb l’entorn natural

Total de projectes 
realitzats

   4

5



7. Intervencions del torn obert de paraula 

Intervenció Resposta

Daniel Pérez: President de la mancomu-
nitat de veïns i veïnes de l’edifici de la 
Clota de l’Av. de l’Estatut. Vol manifestar 
molès\es per sorolls de vehicles a l’Av de 
l’Estatut. Hi ha molta circulació i els 
vehicles van molt ràpid. Diu que estan 
preocupats pels efectes de la implantació 
de la Superilla d’Horta. 

La Regidora diu que és probable que hi hagi 
un increment de vehicles. Pel que fa al tema 
mediambiental, diu que la pol·lució al barri 
és la mateixa que pot haver en altres barris 
de la ciutat. Les medicions actuals de 
pol·lució als barris del Districte són de les 
millors mesures de pol·lució, exceptuant 
algunes zones, es pot consultar al web de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
Fa esment a les zones de baixes emissions i 
al Pla que es presentarà en relació amb la 
contaminació acús\ca. Es faran medicions de 
soroll. 
Parla de les zones 30 i mesures relacionades 
amb la velocitat. S’haurà de treballar mesu-
res per pacificar l’Av. de l’Estatut. Es miraran 
mesures de la seguretat. 
Informa sobre la Taula de mobilitat que es 
farà l’1 d’abril al Districte.

Paqui Pérez: Demana que els contenidors 
del c/ Alarcón tornin al lloc d’abans de les 
obres. 

Es miraré que es tornin al lloc original. 

    Veïna: Proposa que l’autobús 112 passi pel 
c/Alarcón. 

La regidora explica que és una possibilitat 
que s’està valorant, però no està clar que es 
pugui fer. Fa esment a recorreguts, parada, 
freqüències. Diu que el dia 1 d’abril es podrà 
donar més informació.

Àngels Corsellas: Sol·licita que es canviï la 
bandera republicana del Pavelló de la 
República. 

Està previst posa una nova. 

La regidora informa que la Universitat 
deixarà una planta lliure del Pavelló de la 
República, que el Districte conver\rà en una 
sala de lectura. 
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8. Fotografia del plafó de valoració de la trobada 

Roser Puig: Diu que al segon pàrquing 
provisional falta un senyal a la sor\da cap 
al c/ Joan d’Àvila,  hi ha cotxes que surten 
contra direcció.

Es pren nota, es traslladarà als serveis 
corresponents. 

Intervenció Resposta
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