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Consell de Barri de la Font del Gos 
 

Data: 24 de maig de 2022 a les 18:30 hores. 
Lloc: Local Social de la Font del Gos – c/ Cal Notari 

 
 
Assistents:  

-Taula: Núria Carmona (Consellera Tècnica Districte d’Horta-Guinardó), Raül 
Ortega (Conseller de Barri de la Font del Gos), Raül Ferrando (President de 
l’Associació de Veïns i Veïnes de la Font del Gos) i Eduard Vicente (Gerent 
d’Horta-Guinardó).  

-Grups polítics representats: 5 

-Entitats representades: 2 

-Veïnes i veïns assistents: 21 

 

Ordre del dia: 

1. Retorn d'actuacions realitzades des del darrer Consell 

2. Cuidem Barcelona. Nova contracta de neteja 

3. Torn obert de precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull d’acords. 
 
El conseller de barri, Raül Ortega obre la sessió i dona la benvinguda als assistents.  
Disculpa l’absència de la regidora que no pot assistir al Consell de Barri per baixa 
mèdica. Presenta a les persones que li acompanyen a la taula i explica l’ordre del dia.  
 
 
1. Retorn d'actuacions realitzades des del darrer Consell 

El Conseller explica els principals projectes i actuacions portats a terme al barri des de 
l’anterior sessió del Consell de Barri: 

 
• Pastura Collserola: Projecte molt important, pràctic i innovador per evitar els 

incendis en un barri de muntanya, en zones on un ramat pot entrar en zones on 
no poden entrar ni màquines ni persones. El resultat és que el creixement de 
matolls i sotabosc en aquesta zona ha quedat controlat. Al juliol, un cop 
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finalitzat el projecte, es podrà valorar el resultat, però ja es pot dir que s’ha 
aconseguit l’objectiu de netejar el sotabosc. 
 

• Captures de senglars : entre juliol i setembre hi haurà 8 batudes. Una vegada 
es concretin els punts exactes, s’informarà als veïns. 
 

• Local Social de la Font del Gos: Es va fer una reunió amb Serveis Tècnics. 
Dels pressupostos rebuts sobre les accions a realitzar, les dues partides més 
interessants en el sentit de consolidar estructura i evitar mals majors, són: la 
teulada i els canals de les pluvials. Es compta amb una partida d’uns 50.000€ 
per invertir en la reforma. La idea és encetar la reforma abans que acabi aquest 
any. 
 

• Aparcaments: A començament d’any es va fer una reunió per valorar les 
primeres accions que s’havien fet. Quan s’estava avançant en aquest sentit, es 
va tenir la negativa del Parc de Collserola per regularitzar la zona 
d’aparcament. S’ha fet feina, com per exemple un mapeig i s’han tornat a 
adreçar a Collserola per poder endreçar, però la resposta ha estat negativa, la 
qual cosa està passant amb els diferents barris de muntanya. 
 
Es proposa una reunió conjunta amb el Consorci del Parc de Collserola i els 
barris de muntanya afectats, per aconseguir l’ordenació de l’aparcament, que 
és un problema global. 
 

2. Cuidem Barcelona. Nova contracta de neteja 

El Conseller dona la paraula a Eduard Vicente, gerent d’Horta-Guinardó que presenta 
el punt de Cuidem Barcelona-Nova contracta de neteja: 

• Cuidem Barcelona pretén millorar el manteniment i neteja de l’espai públic 
d’una manera més completa: sumant totes les accions de manteniment, 
estructura i espai públic (infraestructures i espai públic, neteja i residus, verd, 
aigua, animals, control de plagues i espais pel gaudi) d’una manera més global 
recollint idees de diferents fonts. Intervenen els diferents departaments de 
l’Ajuntament. La idea és a cada barri sumar el treball dels departaments, 
districtes i propostes de la ciutadania, coincidint ara amb la nova contracta de 
Neteja.  
 

• Full de ruta:  
 Informar del projecte Cuidem Barcelona a tots els barris durant la 

primavera.  
 Procés compartit: convocar unes passejades a cada barri amb els veïns i 

veïnes, entitats i tècnics de l’Ajuntament. Al barri de la Font del Gos la 
passejada es farà el dia 15 de juny a les 17:30h. L’objectiu és incorporar a 
les accions que ja contempla l’Ajuntament, les propostes dels veïns.  

 Retorn: a la tardor (cap a octubre), quan es convoquin els propers Consells 
de Barri, s’explicarà el mapa final elaborat pels tècnics i com serà la 
posada en funcionament de la nova contracta de neteja a cada barri.  
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 La implantació de la nova contracta de Neteja al Districte comença al 
setembre. Donada la complexitat, les empreses tenen 1 trimestre per 
realitzar la implantació. 

 
• Nova contracta de neteja: amb els principis de qualitat, flexibilitat, innovació 

tecnològica, sostenibilitat ambiental, transparència, eficiència i garantia de 
contractació social, incorporant la perspectiva de gènere i personal d’inserció; 
no només s’encarregarà dels carrers, sinó també dels espais verds. 
 

• Com a aspectes generals i amb l’augment del pressupost s’incorporarà més 
personal. També nous contenidors i cotxes de neteja elèctrics.  
 
  

• Al Districte, i per tant al barri de la Font del Gos, la contractació és amb 
l’empresa Valoriza. Començarà a partir de setembre. 

 
Per a cloure aquest punt, el Conseller obre un torn de paraules per respondre les 
qüestions sorgides. Com que no hi ha cap pregunta sobre el tema en concret, es 
passa al darrer punt de l’ordre del dia. 
 
3. Torn obert de precs i preguntes 

El conseller de barri obre el torn de precs i preguntes 
 
Intervenció Resposta 
Merche Galindo 
Diu que de les demandes expressades fa 
7 mesos a l’últim Consell de Barri, no 
s’ha realitzat res. 
 
Repàs dels punts tractats: 
 Baden al carrer perquè els vehicles no 

corrin tant. 
 Neteja als carrers de la part de dalt del 

barri. Espera que es tingui en compte 
de cara a Cuidem Barcelona. 

 Poda insuficient. 
 Retirar les pedres de la pujada de dalt, 

ja que com que ningú s’encarrega ho 
han de fer els veïns. 

 Ampliar les places d’aparcament en 
bateria i netejar les pedres perquè la 
gent de dalt pugui aparcar. 

 Segueixen demanant la parada del bus 
185. 

 Les millores del local social (teulada) 
no són suficients. 

 Neteja local social: la persona que 
s’encarrega no escombra els patis, 
neteja a fons dels banys. Només es 
frega la sala on es fa gimnàstica. 

Es respon a totes les intervencions. 
 
Gerent: 
Referent a l’aparcament  
 
 És veritat que en la intervenció inicial 

de Guàrdia Urbana motivada per 
bombers no es va avisar. Es demana 
disculpes, va ser una intervenció 
ràpida. 
-Fa un resum històric dels 
esdeveniments per explicar com s’ha 
arribat a aquesta situació: 
Quan es va construir l’espai 
d’aparcament el passat mandat,  
Collserola no va dir res. Aquesta 
segona vegada, van confiar en que 
no hi hauria problemes amb 
l’ampliació. La sorpresa va ser que 
amb el canvi de direcció del Parc de 
Collserola no ha estat així. El 
Consorci del Parc de Collserola no 
depèn de l’Ajuntament, és un ens 
autònom constituït per diferents 
administracions, amb una direcció 
pròpia. 
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 Es va sol·licitar treure el senyal de baix 
“Excepte Serveis” i no s’ha fet. Diu 
“prohibit”, però si no es treu el que diu 
excepte  serveis, no té sentit perquè la 
gent continua pujant. 

 No s’han executat les 2 o 3 places 
d’aparcament al carrer de dalt. Fa 
referència a la reunió amb el conseller. 
No estan d’acord en com s’ha portat el 
tema (procediment, multes) 

 Pasturatge: Tothom estava content, la 
gran majoria dels veïns van votar a 
favor del pasturatge, excepte ella. I va 
votar que no per la neteja, diu que no 
es té en compte que les ovelles passen 
pel carrer, no es netegen els 
excrements que deixen les ovelles als 
carrers. 

 
Maria Ramos 
 Local social: comenta que ahir va venir 

el tècnic a fer fotos però es necessita 
més manteniment que l’aprovat al 
pressupost: 
 Reparació del terra perquè entren 

rates pels forats. 
 Quan plou entra aigua i no es poden 

fer les activitats. 
 Demana intervenció al local per 

rates. 
 
Antonio: 
 Aparcaments: no entén perquè s’ha 

pogut retirar terra per construir les 
cotxeres i Collserola no accedeix a 
retirar 3,30mx5m per 10 vehicles per 
l’aparcament. 

 
Glòria Amarillo 
 Al gener es va dir que a la segona 

quinzena de febrer es proposaria 
solucions per als aparcaments i encara 
no es tenen. 

 Les persones de dalt han de pujar la 
compra des de l’aparcament de baix. Hi 
ha persones que s’han caigut. 

 S’han posat 2 multes tot i que es va dir 
que no es multaria als veïns. 

 Demana limitació de velocitat i baden a 
Cal Notari i a dalt 

 
Lidia Mur 
-Diu que a part dels pasturatge, als 
bombers també poden demanar que es 
netegi, està tot molt sec. 

 Els forestals van parar les obres per 
considerar-les il·legals i Collserola ho 
acata així. 
Al passar això es contacta amb el 
Parc. 
Es fa un estudi que diu que es pot fer, 
però hi ha aquest obstacle. No es pot 
actuar perquè poden obrir un 
expedient. 
Diu que estaria bé poder fer una 
reunió amb el Consorci. 

 
Conseller de barri: 
 En anterior Consell de Barri es va 

parlar d’ ampliar les 4 a 8 places 
d’aparcament, que es van treure del 
cordó, i fer-les a dalt, encara que no 
es va concretar si era a dalt o a baix, 
però finalment no s’han pogut fer. Es 
parla de les actuacions que s’haurien 
de fer, netejar pedres, aplanar... 

 S’ha actuat en posar senyal de 
direcció prohibida des d’a baix 

 Guàrdia Urbana diu que no veu 
inconvenient que es pugui aparcar, 
però no és via pública, és parc. 

 No es pretén aplicar l’Àrea Verda a 
Font del Gos, tot i que aquest tema 
depèn de Mobilitat.  

 El conseller diu que si hi ha una línia 
groga o un senyal de “Prohibit 
Estacionar” no es pot aparcar. 

 Hi ha el factor de la prevenció 
d’incendis, és una instrucció i s’ha 
d’executar. 
Bombers ha de poder passar. 

 S’ha de continuar parlant, i Mobilitat 
també intervindrà. S’ha de fer reunió 
per aclarir com garantir la seguretat 
del barri (respecte l’actuació dels 
bombers en cas d’emergència) i 
poder ampliar les places 
d’aparcament de dalt.  

 Si passa Guàrdia Urbana és amb 
l’objectiu de prevenció, no per ànim 
recaptatori. 

 
 
Raül Ferrando, vicepresident del 
consell de barri 
Diu que fa uns dies va preguntar al 
Parc natural de Collserola i li han dit 
que a part del ramat, es farà neteja, es 
farà la desbrossada de la franja. 
 



5 
 

-S’ha de poder carregar i descarregar, i 
que estiguin nets els llocs. 
 
Veí 
Demana placa de limitació de velocitat a 
20 Km/h al c/ Cal Notari 
 
Veí 
Es refereix a la pressió de l’aigua al barri, 
diu que hi ha poca pressió 
 
  
 

 
Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó: 
 Pasturatge: s’aprofitarà la 

convocatòria amb Cuidem Barcelona 
per comentar la neteja del 
excrements que deixava el ramat. 

-Convida a assistir a la passejada del 
dia 15 de juny. Es refereix a la nova 
contracta de neteja. 
-Es mirarà el tema del terra del local 
-Es demanarà la desratització del local 
-Es refereix al tema de l’aparcament i a 
la reunió amb el Parc de Collserola, 
s’intentarà solucionar. 

 
Pren la paraula el President de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Font del Gos. Fa 
esment a l’acta de l’últim Consell de Barri i insisteix en les peticions que s’han anat 
fent: 
 

 Segons l’última acta, s’han acabat les obres del mur de contencions, però 
encara queda un mur de contenció a l’altre costat. 

 Diu que anirà a la passejada del dia 15 de juny, i creu que tots els veïns 
haurien d’anar, però demana que es facin les actuacions, ja que es demana 
que diguin el que es necessiten, i es diu, però després no es donen respostes. 

 S’ha aconseguit el permís pel canvi de direcció o semàfor al carrer? 
 Diu que l’informe sobre la reforma del Local Social de la Font del Gos que van 

realitzar uns estudiants d’arquitectura de la universitat és clar. Fins i tot el seu 
mestre recomana enderrocar i  tornar a construir. No es solucionaran els 
problemes amb una reforma. 

 Demana notícies sobre les gestions del Camp de Futbol. Als veïns els 
agradaria que hi hagués algun equipament en aquell terreny. 

 Es podria habilitar un autobús a la zona de dalt? La població és cada vegada 
més envellida. 

 Proposa habilitar 1 o 2 places de càrrega i descàrrega (de 30 minuts) amb un 
codi pels veïns. Fa esment a les multes i a la prohibició d’aparcar també a la 
part d’a baix. 

 Està d’acord en fer una reunió amb el Consorci del Parc de Collserola 
 Anima als veïns a assistir a la convocatòria de Cuidem Barcelona el 15 de juny 

de 2022. 
 

El Conseller respon: 
 A l’últim Consell de Barri es va parlar de l’ampliació de les obres dels murs de 

contenció, però passen per terrenys privats i el procés administratiu per entrar-
hi no és ni ràpid ni senzill. Es parla al respecte. 

 A la nova contracta de Cuidem Barcelona, hi ha una brigada especifica per 
mantenir el talús, ja que la brigada del Districte no pot mantenir la neteja. 

 Per al Camp de Futbol no es donarà cap llicencia, ja que aquest terreny és 
Parc Forestal. 
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 Pel que fa a l’ autobús 185, s’ha continuat estudiant el seu recorregut i insistint 
a Mobilitat, però TMB no veu un canvi de recorregut. Tot i així, com que el 
Districte està dins el projecte de bus a demanda, que està funcionant molt bé a 
d’altres barris, s’adquireix el compromís de demanar-ho. 
 

Referent al tema de canvi de sentit del carrer, l’agent de la Guàrdia Urbana contesta 
que des de Circulació està aprovat, però ho ha de confirmar també Mobilitat perquè no 
es decideix només des del Districte. Es defensarà aquesta proposta, però és possible 
que Mobilitat no ho accepti, no es veu adient la proposta pel que fa a la mobilitat del 
barri. Es fa esment a la proposta del semàfor, que també s’ha inclòs a la proposta que 
es porta a Mobilitat. 
També es valorarà la possible instal·lació de coixí berlinès. 

 
El conseller de barri, un cop finalitzat el torn d’intervencions, agraeix la assistència i 
dona per finalitzada la sessió del Consell de Barri. 
 
El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=2e7dHRGLK0M 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2e7dHRGLK0M

