
 

Consell de barri de La Clota 
 

Data: 8 de novembre de 2022 a les 19:00 hores. 
Lloc: Torre Jussana - Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30 

 
Assistents:  

Taula: Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Núria Carmona (Consellera 
Tècnica d’Horta-Guinardó), Víctor Valls (Conseller de barri de La Clota), Elena Amat 
(Gerent d’Horta-Guinardó) i Àngels Corsellas  (Vicepresidenta del Consell de Barri). 

Ordre del dia: 

1. Temes d’interès del barri 

2. Cuidem Barcelona 

3. Precs i preguntes 

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull 
d’acords. 
 
El Conseller inicia la sessió i dona pas a la Regidora, Rosa Alarcón, per obrir el primer 
punt de l’ordre del dia. 
 

1. Temes d’interès del barri 
 
La Regidora explica els principals projectes i actuacions portats a terme al barri des de 
l’anterior sessió del Consell de Barri: 
 

- Fase 2 i 3 de conservació: queden encara dos carrers, el passatge Sant 
Jaume i el carrer de la  Puríssima, per fer-ne la remodelació. En aquests 
moments, des d’Ecologia Urbana, estan començant a fer els estudis previs. No 
es podrà fer en aquest mandat, però sí, els informes previs per poder portar a 
terme el projecte de cara al futur i poder executar-la al més aviat possible al 
següent mandat. 

- Mur de Lisboa: a conseqüència del temporal i de les fortes pluges es va mig 
desplomar. Això està afectant una de les naus que hi ha a l’entorn i a finals de 
novembre es tindrà la maqueta de resolució de projecte per fer la rehabilitació. 
La idea és poder executar les obres el segon semestre del 2023. El projecte té 
un cost de 290.000 euros i és un dels tres projectes de gran manteniment 
integral que es farà al districte. 
Helena Amat pren el torn de paraula per explicar que el projecte executiu del 
mur es va encarregar pel perill que transmet l’edificació. Pràcticament, aquest 
projecte estava tancat, però s’ha hagut de fer un estudi geotècnic que ha 



provocat un endarreriment. Aquest estudi s’ha fet per veure si la millor solució 
és un mur de pantalla o un mur amb macro pilotatge. Aquesta setmana s’ha 
rebut l’estudi i s’ha fet arribar directament a l’equip redactor i amb aquest 
calendari, s’acabarà de veure quina és la millor solució des del punt de vista 
tècnic i econòmic. L’import és menor del que s’havia estipulat i en funció 
d’aquest es farà una licitació més llarga o més curta. 

- Placeta Marquès de Castellbell: és una plaça que marca molt l’entrada del 
barri i és una obra que ha tingut una gran demanda per part del veïnat. 
Actualment, s’està treballant i ja es té el projecte. La idea és poder començar 
l’execució el desembre de 2022.  
La Gerent pren el torn de paraula per comentar els següents aspectes del 
projecte: s’actuarà en dos àmbits. Es tenen dues zones, una de graves amb un 
arbust i bancs i l’altra amb un parterre de matolls. El que es farà finalment, serà 
mantenir la zona de vegetació i fer un mur per contenir aquest espai. També 
s’afegiran bancs. A l’altra banda es conservaran els dos arbres que hi ha i se’ls 
farà dos grans escorcells de sis metres de diàmetre perquè es conservin millor. 
Per acabar de compondre aquesta placeta, es generarà un espai amb un 
paviment molt domèstic amb la implantació de diversos bancs. També es 
reforçarà la il·luminació. La resta de l’espai serà un paviment aglomerat, llis i 
fàcil de netejar, sense cap mena de barrera arquitectònica. Així mateix, es 
mantindrà la filera de contenidors. És un projecte molt avançat.  

- Actuacions amb brigada: es faran actuacions petites les quals s’han 
geolocalitzat. En concret es faran 11 intervencions, algunes d’elles 
reivindicacions que havia fet arribar el veïnat, i que tindran una inversió de 
17.186,22 euros. Les intervencions es faran a: 

· Camí de Sant Genís a Horta: reposició de peces de paviment 
deteriorat.      

· Carrer Lisboa, 128: reparació de panot i neteja de terres.     
· Carrer Marquès de Castellbell, 2A: reparació de gual, rigola, 

escorcells       i panot.           
· Carrer Lisboa, 48: retirada de New Jersey i gàlibs per neteja 

d’aparcament i posterior recol·locació.      
· Carrer Marquès de Castellbell, 1x: realització de cales per estudis 

previs d’estabilització de talús.  
· Carrer Alarcón, 59: reparació de paviment de llambordes en mal estat 

amb base de formigó i armadura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Conseller pren la paraula i obre un torn de precs i preguntes: 
 

Intervenció Resposta 
Veí: hi ha un carrer que està ple de 
barraques d’obres en aquests moments. 
En conseqüència, l’actuació que es vol 
fer considera que, ara per ara, no es 
podria fer.   

Regidora: és possible que aquestes 
barraques hi siguin per les obres de 
clavegueram. Assegura que hi haurà 
una coordinació.  

Veïna: es va fer una proposta perquè hi 
ha un mur darrera el carrer Capcir que és 
perillós i necessita rehabilitació. Es va 
enviar un correu responent que s’havia 
rebut i que hi havia una solució, però avui 
dia encara no han rebut resposta d’unes 
possibles obres. 

Regidora: es tindrà en compte. 

Jordi: referent a l’obra de la fase 2, vol 
saber si se sap alguna cosa sobre els 
pòsters.  
I referent a la fase 3, s’hauria de tenir en 
compte la part baixa de passatge Feliu.  

Regidora: el passatge Feliu està 
apuntat als possibles dubtes a 
comentar. 
 
Helena Amat: sobre el tema dels 
pòsters, es preguntarà.  
 
 

 
 

2. Cuidem Barcelona 
 
El Conseller introdueix el segon punt de l’ordre del dia i dona el torn de paraula al Sr. 
Joan Cañellas per explicar el projecte de neteja Cuidem Barcelona. 
 
El nou Pla de Neteja va ser instaurat el passat 12 de setembre amb els següents 
recursos: 
 

- 307 milions d’euros d’inversió anual en recollida i neteja 
- 14% més d’inversió respecte al contracte anterior 
- 400 persones més a la plantilla respecte a les 4.000 del contracte actual 
- 2.110 persones treballant al dia a la ciutat 
- 290 persones més de neteja 
- 40 persones més per informar a la ciutadania 
- 25.000 contenidors 
- 600 nous vehicles elèctrics arribant als 870 respecte als 270 del contracte 

anterior. 



 
Barcelona es divideix en quatre zones de neteja, i cada zona consta d'una empresa 
contractada per a dur a terme el projecte de Cuidem Barcelona, en el cas d'Horta, que 
forma part de la Zona Nord, l'empresa serà Valoriza.  
 
L'import del contracte de neteja actual és de 268.767.060 milions d'euros i la inversió 
del nou contracte de neteja és de 307.074.412 milions d'euros, en tota la ciutat. En el 
cas d'Horta-Guinardó són uns 54.000.000 milions d'euros l'any. 
 
Aquesta contracta s'ha hagut de dividir en dues fases, la primera ja es va començar a 
treballar al mes de març, i la segona fase, es va començar al setembre. La implantació 
es farà de forma esglaonada. El problema de subministraments ha provocat que es 
faci de forma més pausada. 
 
Una nova mesura d’aquesta contracta és la implantació de vehicles elèctrics. El 
contracte actual té un total de 270 vehicles elèctric i la nova contracta comptarà amb 
un total de 870. D'aquests 870 vehicles, 160 aniran destinats a la recollida i 710 a la 
neteja.  
 
Els serveis de neteja es divideixen en dos àmbits: la neteja dels carrers i la recollida de 
la brossa. Els serveis de neteja consistiran en: 
 

- Neteja bàsica:  
· Escombrat manual o motoritzat 
· Escombrat mecànic: mixte o dual 
· Neteja amb aigua 

- Neteja complementària 
· Neteja de taques i racons 
· Neteges excepcionals 

- Altres: repàs de tardes, zones verdes, neteja en dies festius, buidats extres de 
papereres, etc. 

 
I també hi haurà mesures de reforç mitjançant serveis ordinaris: 
 

- Aigualeig intensiu en punts crítics: cada tarda de dilluns a dissabte 
- Encarregats d’inspecció d’incidències:  
- Neteja sota contenidors i entorns 
- Brigades comunitàries 

 
A la Clota s’implementarà el següent sistema de neteja: 
 

- Torn diürn:  
 

· Mixt: 3 dies a la setmana 
· Manual: 3 dies a la setmana 

 
Alguns carrers tindran serveis reforçats amb: 
 



· Mixt: 3 dies a la setmana 
· Manual: 3 dies a la setmana 
· Mecànica: 2 dies a la setmana 
· Aigualeig: 1 dia a la setmana 
· Parcs Viaris: 2 dies a la setmana 

 
A les zones verdes es farà neteja els 7 dies de la setmana. 
 
El torn nocturn es basarà en el sistema de aigualeig, és a dir, neteja amb aigua i es 
farà de forma setmanal. Constarà de 16 aigualejadors a diferència dels 6 que hi havia 
a la contracta anterior. 
 
El nou servei de neteja també comptarà amb millores, com per exemple tenir més 
capacitat per atendre actuacions immediates, escombradores adaptades pel carril bici i 
la intensificació dels serveis de neteja dels residus al voltant dels contenidors. El servei 
de neteja de la temporada d'estiu s'ha allargat un mes, fins a l'octubre. 
 
Respecte als contenidors, s’han augmentat una sèrie d’estratègies: 
 

1. Augmentar el nombre de contenidors 
2. Agrupar els contenidors en 5 fraccions: anteriorment els contenidors de rebuig i 

orgànics anaven per una banda i els de reciclatge per un altre i ara aniran tots 
junts. 

 
El servei de neteja de contenidors també s'intensificarà i es durà a terme un cop al 
mes a diferència de la contracta anterior que era quadrimestral. 
 
S'han marcat uns objectius: l'any 2025 aconseguir un 55% de reciclatge, el 2030 un 
60% i el 2035 un 65%.  
 
Respecte al servei de recollida de residus se substituiran 1.000 contenidors de càrrega 
bilateral per contenidors de càrrega lateral a la zona, minimitzant la presència de 
lixiviats, permetent unes opcions de càrrega més ràpides i conseqüentment reduint el 
soroll. 
Al barri s'implementaran un total de 246 contenidors de recollida selectiva i 4.800 
contenidors nous a la zona. Això s’implementarà al desembre. 
 
Tanmateix, la recollida d’andròmines es manté els divendres de 20h a 22 h i 
s'especifica que els mobles s'han de deixar davant el portal de cada casa i, reitera que 
el veïnat respecti el dia escollit per així evitar la recollida d'aquestes andròmines cada 
dia. El Punt Verd del barri de la Clota és el Punt Verd de Vall d’Hebron i es troba al 
carrer de Jorge Manrique, 2. Els horaris són de dilluns a divendres de 8h00 a 18h30 i, 
els caps de setmana i festius, de 9h00 a 13h00. 
 
Amb tot això, es farà un control de qualitat per poder garantir la qualitat del servei i 
s'impliqui una exigència i eficiència per poder justificar la gran inversió que es fa 
contractant aquestes empreses. Els resultats d'aquests controls es compartiran 
públicament. 



 
Per a qualsevol dubte o incidència el ciutadà es podrà comunicar amb els Serveis de  
Neteja de l'Ajuntament a través de les xarxes socials municipals i al 010. 
 
El Conseller obre un torn de paraules:  
 

Intervenció Resposta 
Veí: Tenia entès que només es podien 
baixar mobles de fusta el dia de trastos 
vells.  
 

Joan: Es poden tirar mobles de 
materials de tot tipus, excepte grans 
electrodomèstics. 

Veïna: hi ha carrers on no hi entra el 
camió amb l’aigua, per exemple, al carrer 
Bragança.  

Joan: hi haurà vehicles aigualejadors 
de diverses mesures, per tant, podran 
accedir en aquells carrers més estrets 
o amb dificultat d'accés. En el cas que 
no hi pugui accedir cap vehicle hi ha 
mànegues llargues que poden arribar 
perfectament al lloc en qüestió. 

Jordi: les màquines que escombren, 
ocupen tot el centre del carrer i de 
vegades, en carrers on no hi cap, ocupa 
les voreres de les cases. On hi ha els 
fanals i els cotxes aparcats, si no es 
passa amb l'escombra queda la brossa 
justament on passa la gent. 

Joan: un dels motius de l’aigualeig és 
per evitar aquestes situacions, arribar 
allà on no arribi la màquina. 

Àngels: es pregunta què és la Zona 
Verda, hi ha molta vegetació espontània i 
vol saber si la seva gestió entra dins de 
Cuidem Barcelona.  

Joan: la Zona Verda és tota aquella 
part enjardinada de titularitat pública. 
Un dels serveis de reforç que s’està 
mirant i que es començarà a fer és el 
de combatre la vegetació espontània.  

Jordi: els arbres de darrere del carrer 
Capcir estan abandonats, ningú va a 
netejar i això provoca que estigui ple de 
brossa. 

Conseller: en prenen nota. 
 

 
La Regidora pren el torn de paraula.  
 
És una època de transició i s’ha de tenir paciència. Els canvis no es notaran d’un dia 
per l’altre. Hi ha hagut dificultats amb el subministrament de vehicles per culpa de la 
crisi de subministraments i aquests s’aniran incorporant a poc a poc.  
 

3. Precs i preguntes 
 
En primer lloc, la Regidora convida a intervenir a les persones que han formulat 
preguntes per escrit. Es responen les qüestions i, si no és possible disposar de la 
resposta de forma immediata, s’informa que es farà arribar la informació al/la 



ciutadà/da a través de la modalitat escollida al full d’intervenció i obre un torn obert 
d’intervencions. 
 

Intervenció Resposta 
Antoni Santín: al passatge Marquès de 
Castellbell, 365 hi havia dues cases que 
es van enderrocar. Ara ha quedat un 
solar amb unes cases mig enderrocades 
ple d'herbes i brossa. Ell fa temps ja va 
posar una incidència a l'Ajuntament, i van 
contestar que havien de trobar el 
propietari. No entén per què, ja que 
aquell solar és de la Junta de 
Compensació. 
Avui dia hi ha ocupes que embruten tot el 
passatge. 
Ramon: al Punt Verd l’Ajuntament ha fet 
un edifici que tapa el semàfor de la 
cantonada. 

Regidora: es posarà Guàrdia Urbana a 
vigilar. També es demanarà, al més 
aviat possible, fer l’enderrocament total 
de l’edifici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Regidora: es mirarà de forma exacta. 
 
 
 
 
 

Jordi: per part de la comissió de la Festa 
Major de la Clota, s'han sentit sols a les 
festes d'aquest any. Hi ha hagut poca 
presència política. 
 

Regidora: van tenir el suport del 
Conseller del barri en representació de 
tot el Govern.  
 

Antonio: en el passatge Feliu, a la part 
de baix, que ja està pavimentada, hi ha 
un tram de passadís que només és per a 
vianants. En aquest tram hi ha un tram 
d’uns set o vuit metres molt perillós on 
s’aguanta la terra amb uns cordills.  
 

Regidora: dins la fase 3 hi inclouran el 
passatge Feliu. No serà immediat.  

Carme: pregunta si es traurà la 
senyalística de la Zona Verda al carrer 
Capcir.  
 

Regidora: en principi hi ha Zona Verda 
al carrer Capcir. Falta pintar i es farà. 

Veí: Es queixa que al carrer Lisboa hi 
manca neteja. Per altra banda, hi tenen 
molta permanència de cotxes vivint. 
Per finalitzar, al barri hi viuen moltes 
persones en caravanes.  La gent que hi 
viu fa les necessitats allà i embruten la 
zona.  

Regidora: al carrer Lisboa s’ha fet una 
intervenció recentment. En prenen 
nota. 

 
La Regidora dona per conclosa la sessió a les 20:15 h 
 
El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l'enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=iBF8-tCPmSs&t=2933s 


