Consell de Barri de Sant Genís dels Agudells
Data: Dijous 12 de maig de 2022 de 19:00 hores.
Lloc: Centre Cívic Casa Groga - Av. Jordà, 27

Assistents:
-Taula: Sergi Perea (Conseller de Barri de Sant Genís dels Agudells), Eduard
Vicente (Gerent del Districte d'Horta-Guinardó) Xavier Civit (Vicepresident del
Consell de barri de Sant Genís), Núria Carmona (Consellera Tècnica d’HortaGuinardó) i Lourdes Conesa (Cap del departament de Gestió de Projectes i
Obres. Infraestructures i Espai Urbà de l’ Ajuntament de Barcelona)
* Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), absent per baixa mèdica.
Grups polítics representats: 4
Entitats representades:
3
Veïnes i veïns assistents: 50

Ordre del dia:
1. Informació obres i projectes del barri
2. Cuidem Barcelona: nova contracta de neteja
3. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull
d’acords.
En primer lloc, s’excusa la presència de la Regidora que no pot assistir al Consell per
baixa mèdica.
El Conseller de Barri de Sant Genís inicia la sessió i dona pas als punts de l’ordre del
dia.
1. Informació obres i projectes del barri
El Conseller de Barri explica els principals projectes i actuacions al barri:
•

Les obres del carrer Olvan van finalitzar al mes de juliol de 2022. La visita d’obres,
que es va haver de posposar per causes sobrevingudes, és farà el 17/05/2022.

•

La Bibliocabina, inaugurada el 22 d’abril de 2022, va ser bandalitzada 2-3 dies
després de la seva inauguració. Actualment, roman fora de servei i, s’estan
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estudiant les mesures de seguretat necessàries per poder-la mantenir a la seva
ubicació.
•

Al Circuit de Salut (carrer Jericó amb passatge Vall d’Hebron), s’han realitzat els
treballs d’estabilització del mur que hi ha a la terrassa. Aquest projecte es va
finalitzar al mes de desembre 2021.

•

Projecte carrer Menéndez Pidal: la part urbanística ja està preparada, i ara s’està
tramitant la llicència d’obres, pas previ per començar a construir la futura
residència d’estudiants i la urbanització del carrer.

•

Respecte a la cobertura del tram de la Ronda de Dalt, abans de l’estiu s’instal·larà
la barana de protecció que fa de separació de la calçada i el tram que està cobert.

•

Projecte Solar del Mort al carrer Canovelles: passat l’estiu es compartiran els
primers esbossos del nou projecte, que hauràn de consensuar-se amb el veïnat
del barri.

•

El Gerent del Districte informa sobre dos projectes:
.Nou edifici de recerca a la Vall d’Hebron Institut d´Oncologia (VHIO). Catsalut està
treballant per fer possible un nou equipament, que seria un Institut de Recerca del
Càncer. La Generalitat i la propietat del solar, estan negociant la seva possible
ubicació. Està en estudi, i de moment es comenta només amb caràcter informatiu.
.Respecte a la finca Sidó núm. 7 remarcar que dels 42 habitatges, la majoria són
propietat de la Generalitat i de l’Ajuntament.
S’han fet els tràmits per constituir una comunitat de propietaris. La Presidència
d’aquesta queda a càrrec de l’Institut Municipal d’Habitatge. S´ha convocat una
reunió de propietaris pel 30 de juny, on es presentaran pressupostos per arreglar
les parts comunitàries de la finca, on hi ha alguns problemes.

Nous projectes presentats:
• La Placetes d’Idumea, ampliarà el parc infantil del final de tot del carrer Idumea,
incorporant elements de joc innovadors i elements de gimnàstica per la gent gran.
També s’informa que Parc i Jardins farà un millor manteniment del verd en aquell
espai.
•

A Font del Roure, tal i com reclamaven els veïns, ja s’ha començat el projecte per
incorporar elements de gimnàstica per la gent gran.

•

S´ha donat compliment a una reivindicació històrica de l´AVV i de molt veïnat de
Sant Genís, que és el canvi de nom de la parada de metro Vall d’Hebron que
passa a denominar-se Vall d’Hebron-Sant Genís.

El conseller dona pas al Lluis Carreras, en representació dels veïns del carrer Olvan,
que exposa, juntament amb un power point, un resum estudi de la situació del carrer i
de les reclamacions referents al projecte d´obres d´aquest carrer.
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Resum de la situació del carrer:
Els veïns, veient l’evolució del projecte, consideren que amb la remodelació del carrer
perden llocs d’aparcament i voldrien mantenir el màxim possible de places, és una
qüestió important. Segons el projecte, no podran aparcar ni tan sols 22 cotxes (abans
se’n podien aparcar més de 40).
Dels fanals que es van col·locar al mig de la vorera, uns es van canviar i d’altres no.
Les zones d’aparcament son massa estretes i demanen plataforma única. Els tècnics
deneguen aquesta opció.
Al tram d’Olvan 23, s’ha fet reforç superficial, no s´ha fet cap sobre el mur que aguanti
el pes del carrer. S’ha posat un pretil per protegir el mur d´Olvan 23 i que no hi hagi
grans càrregues de vehicles a 1,5 m. de distància. La vorera del costat muntanya s’ha
fet més petita i s’ha convertit en plataforma única. Totes aquestes actuacions es van
fer sense consultar ni informar als veïns i veïnes.
Com que veien que les obres no anaven bé, els veïns van demanar una visita d’obres
a l’Ajuntament, però s’ha anat posposant i cancel·lant en diferents ocasions.
Mentrestant l’obra ha anat avançant: s’ha asfaltat, s’han fet voreres, etc., aquests
canvis o modificacions del projecte poden suposar un augment de costos.
Seguint el suggeriment dels veïns, el divendres dia 2 de maig de 2022, es va fer una
inspecció in situ per revisar el projecte.
Conclusions de la inspecció:
1. L’amplada de les places d’aparcament no compleixen el mínim (reduint de 3m a
2,6m l’espai lliure). Aquesta reducció posa en risc el pas de camions
d’escombraries o de bombers.
Els veïns sol·liciten:
 Replantejar el projecte d’ampliació de vorera a 2,2m
 Canviar la vorera del costat muntanya a plataforma única als punts on
l´espai lliure per circular no sigui suficient.
 Senyalitzar els llocs on poden aparcar les motos.
2. Al tram d’Olvan 23 no queda massa clar per on han de passar els vianants. L’espai
en alguns punts al costat del del pretil és de 1,05m, no arriba al mínim de 1,2m. i els
veïns no poden aparcar les motos.
Els veïns sol·liciten:
 Definir el trànsit que es recomana per vianants i valorar si falta algun pas de
vianants.
 Senyalitzar els llocs on poden aparcar les motos.
3. Replantejar la posició d’alguns fanals per no perdre places d’aparcament o ampliar
les zones pels costats que hi ha prou espai.
Els veïns sol·liciten:
 Moure el fanal d’Olvan 19. 1m cap a Olvan 17. Així es podran aparcar 3
cotxes en comptes de 2.
 Ampliar la zona d’aparcament davant d’Olvan 25 en direcció Olvan 23.
 Mantenir la zona d’aparcament de cotxes davant d’Olvan 8.
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No posicionar la farola al mig de la plaça d’aparcament i verificar que des de
la residència hi ha realment 6 places de 4,5 o 5m.

4. Explicació justificada de per què no s’han fet algunes parts del projecte i on s’han
invertir les partides corresponents:
 Canvi d’asfalt i formigó: l’obra s’està fent amb només una capa de formigó
raspallat de 22cm i els veïns sol·liciten posar la capa de 15 cm de tot-u, per
assegurar una bona base per la calçada, i acabar la calçada amb asfalt
fonoreductor, per a una millor duració i menor soroll.
 Clavegueram: no s’han fet els canvis pressupostats al projecte.
 Contenidors: no s’han fet els murs ni s’ha eixamplat el carrer per col·locar
els contenidors de les Escales.
5. A la cantonada Olvan amb Sagàs, tot i que es va aprovar, no es farà l’obra perquè
era molt complicat, demanen justificació dels diners no invertits.
6. A les escales d’Olvan amb Elies Pagès, no s’han fet els murs ni les escales
descrites al projecte. Es demana que si s’han de quedar les escales que hi ha ara,
s’actualitzin i que s’instal·li una barana a les escales.
Aquesta intervenció es pot veure en aquest enllaç: (minuts 11:30 a 23:37)
https://www.youtube.com/watch?v=FZuby_roAi4
Finalitzada la presentació, el Gerent del Districte agraeix als veïns l’estudi realitzat i
reconeix la dificultat de l’obra de l’Olvan per la situació i les edificacions existents.
Aquest informe s’enviarà al cap d’obres i a l’equip de projecte per revisar les millores i
comentar-ho amb els tècnics i tècniques, a la visita de la setmana.

Intervenció
Lluis, veí:
Puntualitzen que el tema dels sobrecostos
per la part dels murs, etc., és degut a que
els tècnics no van fer cata del carrer Olvan
abans de començar les obres i lamenten
que els que surtin perjudicats siguin els
mateixos veïns.
Veïna:
Aclareix que el sobrecost del reforç del
mur, era una partida a part, que no es
restaria de la partida econòmica del
projecte.
Veïna:
Referent al petril d’Olvan 23, indica que si
han de passar diverses persones i es salta
el petril per deixar pas, es perillós (40 cm
alçada). Especialment perquè hi ha una
residència de gent gran a la vora.
També comenta que els fanals encara no
funcionen i l’accés al carrer, amb obres, al
vespre és perillós.
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Resposta
Gerent del Districte:
Tot i que es va ampliar el pressupost pel
reforç dels murs, també es va haver de
dotar de més diners pel creixement de
l’obra.

Gerent: Dona la raó a la veïna i
puntualitza, que es va haver d´ampliar la
partida per la pròpia obra i una altra
partida pel reforç del mur.
La visita serà dimarts 17 de maig de
2022 i es tindran en compte tots els
punts comentats.

Veïna:
Gerent del Districte:
 A la cantonada d’Olvan no es farà res?  A la cantonada d’Olvan, finalment no
es farà res.
 A Olvan 2 estan sortint esquerdes a
una habitació. Han vingut tècnics a  Per els problemes d’esquerdes ho
mirar-ho però dubta d’on s’ha de dirigir
pot ser arribar pel canal de contacte
per solucionar-ho.
entre veïns i Gerent, a traves del cap
d’obres o amb una instància a
l‘Ajuntament.
Intervé el Vicepresident del Consell de Barri, el Xavier Civit, que primer de tot reconeix
la feina del conseller de barri.
Apunta que a l´art. 60.1A, del Reglament de Participació Ciutadana, diu que el
president, que és el regidor ha de presidir el Consell de Barri, i que en la seva
absència ha de ser el president del Districte, voldríem saber perquè no està present.
Dona resposta la Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó, i informa que els Consells de
Barri els presideix la regidora de Districte segons l’article 61, del Reglament. En la
seva absència la regidora pot delegar en el/la conseller/a del Barri o, si no pot ser, en
la presidència del Districte.

2. Cuidem Barcelona: nova contracta de neteja
La Cap del departament de Gestió de Projectes i Obres pren la paraula per explicar el
Pla de Manteniment Integral per barris i el full de ruta proposat:
El Pla Cuidem vol ser un nou model de fer manteniment a l’Ajuntament per una ciutat
més neta, més cuidada i compromesa amb el medi ambient (reciclatge i reducció de
gasos contaminants).
Va començar a l’ octubre de 2021 i està previst que finalitzi al 2023.
L’Ajuntament ha fet una inversió de 70.000.000€ per a la millora del pla urbà amb la
col·laboració de 5.700 operaris.
En el cas del districte d’Horta, el Pla de Manteniment Integral arribarà al setembre de
2022 després de realitzar la diagnosi compartida on es prioritzaran les necessitats de
cada barri.
Construcció del Pla Cuidem:



Dissenyar el pla de manteniment de cada barri comptant amb la complicitat
ciutadana.
Al primer esborrany, la recollida de dades del Districte s’ha de completar amb la
informació del Consell de Barri i la passejada pel barri amb els veïns i els tècnics
per concretar actuacions. Després s’estudiarà la informació recollida amb la
passejada, per prioritzar cada acció proposada.

La passejada sobre temes de neteja i manteniment es farà el 14 de juny de 2022
a la tarda i està oberta a tothom. Es recolliran les demandes i necessitats i es farà un
retorn al veïnat.
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Nova contractació amb l’empresa Valoriza Servicios Medioambientales, S.A:




El que es pretén amb la nova contracta és un servei de qualitat i flexibilitat segons
les necessitats de cada barri, la innovació tecnològica, sostenibilitat,
transparència, eficiència en el servei i garantia de contractació social. L’empresa
Valoriza començarà el servei al setembre de 2022.
Mentrestant, l’Ajuntament proposa moltes activitats gratuïtes per ajudar al
ciutadans a assolir el Residu Zero.

Aquestes activitats es poden consultar a l’enllaç:
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/actualitat
Intervenció
Sacri, veïna:
Què passa amb la contracta al finalitzar el
mandat?
Veí:
Qui recull el pol·len i els excrements del
coloms? No es veuen mànegues d´aigua
al barri i es queixa de l´incivisme
Manolita, veïna:
 Carrer Cànoves, davant del nº 106, als
contenidors hi ha rates. Demanen que
s’enviï els exterminadors cada 2 o 3
mesos.
 No es netegen els bancs del parc amb
les mànegues.
Miguel, veí:
 Cada zona té una contracta diferent?
Es pot comentar una mica el pla previst
pel barri?
 S’ha fet alguna actuació ja a Sant
Genis?
 Voreres, pipi cans: hi ha alguna cosa
controlada.
Ramón, veí:
Demana que es supervisin les feines de
manteniment, perquè ara mateix no
queden ben acabades o es treballa amb
deficiències.
Problema de rates: han de fer-se
actuacions periòdiques, no puntuals.
Lluis, veí:
Els nous contenidors s’han de tocar amb
les mans necessàriament per deixar les
bosses d’escombraries.
Elena, veïna i presidenta AVV:
Els carrers estan molt bruts.
Necessitat d´un pipi can al barri.
Amos tinença d´animals: actes incívics,
s´han de buscar solucions.
Clara, veïna:

Resposta
Cap de Gestió de Projectes i Obres:
La contracta és per 8 anys.
Cap de Gestió de Projectes i Obres:
Ho comunicarà a Parcs i Jardins.

Cap de Gestió de Projectes i Obres:
En pren nota i ho traspassa.

Cap de Gestió de Projectes i Obres:
Fins ara també es tenia una contracta
per cada zona.
De moment no s´ha fet cap acció
concreta a Sant Genís.

Consellera tècnica d’Horta-Guinardó:
Amb els nous contenidors, hi va haver
problemes
d’ancoratge
que
es
solucionaran.
Cap de Gestió de Projectes i Obres:
S’haurà d’afegir a les demandes del
veïns durant les visites.

Cap de Gestió de Projectes i Obres:
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Els diners per habitant que es comenta a
la presentació, es reparteix segons rati
d´habitants de cada barri? Perquè si és
així a Sant Genís, correspondrà poc.
Veí:
Demana un pla específic de barri.

Veí:
Incidència amb els senglars.

No, els diners es repartiran segons
necessitat de cada barri.

Cap de Gestió de Projectes i Obres:
Aquest és l’objectiu i el que s’està
treballant en manteniment i neteja:
escocells, parterres,
Gerent del Districte:
La propera captura de senglars per
Collserola es farà a 8 punts (3 o 4 al
districte Horta). Està previst per abans
de l’estiu.

El conseller de Barri complementa algunes de les qüestions que han anat sortint arran
de la presentació del Cuidem Barcelona, sobre la contracta i els recursos disponibles:
La contracta està dividida en 4 zones, com l´anterior i té una durada de 8 anys.
Els recursos són variables i s´han d´apartar a les necessitats i circumstàncies de cada
territori.
350 punts prioritaris a la Ciutat, 100 d´aquests eren molt prioritaris sobre tot de
manteniment; els altres 250 punts, dels quals 30 són del Districte, i en aquests sí està
inclòs Sant Genís.
Gerent: informa del tema captura de senglars, que s´està planificant, quan estiguin
definits els punts s´informarà.
3. Torn obert de paraula
El Sr. Sergi Perea, Conseller de Barri, convida a intervenir a les persones que han
formulat preguntes per escrit. Es contesten 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.
Intervenció
Maria Nieves Fernández:
 El carrer Viver té trams de carretera
enfonsats pels camions de les obres
dels carrer Olvan i el mur està molt
baix i brut. La tanca metàl·lica no ha fet
la seva funció. La brutícia cau al carrer.
 Al número 28 de la carrer Viver hi ha
un solar que li ha caigut la tanca i la
part de terra està molt bruta.
Antonio Pérez, veí:
Tema marquesina (no hi ha àudio de la
intervenció)

Resposta
Conseller del Barri:
 El propers dies es farà una visita per
revisar tots els temes comentats.
 Respecte al tema dels gossos, la
Guardià Urbana està fent una
campanya al Districte de control i
avisos, però també s’està multant als
amos.
Conseller del Barri:
El tema de la marquesina de Judea, es
comentarà amb TMB.

Manolita, veïna:
Conseller del Barri:
 El mur de l’escala de la Font del RourE El mur està acabat, ara s’ha demanat
que els tècnics l’ adeqüin a les
a Cànoves no s’ha acabat.
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Demana començar les obres al carrer demandes dels veïns. S’obrirà un nou
Viver quan s’acabi la intervenció a projecte amb la reforma del mur i la
barana de l’escala.
Olvan.

Elena, presidenta AVV Sant Genís i veïna:
 Reparar l’encadenat del pàrquing del
dipòsit d’aigua.
 A l’avinguda Jordà els vehicles van
molt ràpid i és perillós. Demana coixins
berlinesos.
 Com estan les obres del Solar del
Nort?
 Incís en la neteja del barri.
Clara, en representació de la Vocalia de la
Gent Gran de l’Associació de Veïns:
 Reclamen una treballadora social al
territori. És una reivindicació històrica,
porten 15 anys demanant-lo, i exposa
totes les dificultats i greuges que
representa aquesta situació (accés,
tràmits etc).
 Al casal hi ha un servei d’orientació
però quan adrecen els usuaris a
l’assistent social no hi ha resposta.
S’han de dirigir a Serveis Socials.
 Demanen una marquesina a la
l´entrada del Casal, per protegir de la
pluja etc.

Gerent del Districte:
Referent a la retirades de pals, s’estan
fent les primeres intervencions que
s’especificaran en el proper Consell de
Barri.
Conseller del Barri:
 A la propera visita es revisarà
l’encadenat de l’aparcament.
 La taula de mobilitat, ha aprovat els
coixins berlinesos per instal·lar en
aquest punt de carrer.
 El solar del Mort: es començarà a
ensenyar els primers dibuixos del
projecte després de l’estiu.
Conseller del Barri:
 El Joan Ramon Riera (Regidor de
Persones Grans) confirma al districte
que trasllada a la Laura Pérez (Tinent
d’Alcaldia).
 Es pren nota de la necessitat de la
marquesina al casal de la gent gran.
Gerent del Districte:
Respecte a la treballadora social,
aclareix que tot i que s’ha demanat en
diferents ocasions a la Gerència de
Drets Socials de l’Ajuntament, la
resposta és que no és viable desviar un
recurs al Districte, ja que per regulació
laboral
no poden desplaçar un
professional.

Antoni Mallorques: (Col·lectiu Agudells i
hortolà Horts PPiJJ Masia Can Soler
(no hi ha àudio de la intervenció):
Temes Xarxa Horts
Miguel Giner:
 S’han demanat fons europeus per les
escales mecàniques d’Elies Pagès i
Olvan?
 Demana murs de contenció del carrer
Saldes.
 Pàrquing Canovelles.
 Quan començaran les obres del
projecte Menéndez Pidal?
 Zona verda d’aparcament del 135.
 Els 2.000.000€ reservats pel projecte
de la Ronda. Què ha passat amb
aquests diners?
Als Patis de Tiro, demana que s’arregli
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Conseller del Barri:
 El projecte dels murs de contenció de
Saldes, és per 2023.
 Es trasllada la marquesina de l’antiga
parada del 135 a Sinaí, per recuperar
places d’aparcament.
 Del pàrquing de Canovelles hi ha una
part d’un particular que encara no
s’ha localitzat.
Gerent:
 Les obres de Menéndez Pidal
començaran el primer trimestre de
2023.
 Les escales mecàniques amb fons

perquè quedi podat i net.

europeus, no s’han pogut demanar
perquè es necessitava un projecte
executiu obert i ara Sant Genis no té
cap.
Per treballar al mandat que ve, es
prioritza les escales mecàniques de
Canovelles fins Olvan a veure si es
quadren els números amb l’empresa.
Eimi Col Cruz, Jose Antonio Cañas, Conseller del Barri:
Yolanda
 La grua va actuar perquè dificultaven
(no hi ha àudio de la intervenció).
la zona d’obres. Es comenta amb

Guardia Urbana.
Aparcament de motos a Perea amb
Av. Jordà, s’està regularitzant els
aparcaments per baixar de la vorera
a la calçada. Es pren nota d’aquest
punt.
Josep Maria Hosta:

Passa la paraula
Francisco Javier Solanas:
Conseller del Barri:
 Indisciplina viaria de patinets i  Tema velocitat de patinets i
bicicletes al passatge de la Vall
bicicletes, es parla amb Guàrdia
d’Hebron.
Urbana a veure si poden col·locar
uns coixins berlinesos.
 Està pendent el canvi de nom de
Pels patinets s’han fet 2 campanyes i
l’entrada/sortida 5 de la Ronda
s’han tramitat multes per velocitat.
incorporant “Sant Genís”.
 Als Jardins de Tiro Perea, manca  El nom de la sortida de la Ronda no
depèn del Districte.
manteniment i neteja.
 La terrassa del bar del carrer
Getsemaní ocupa espai dels veïns.
Es
podran
utilitzar
les
plaques
fotovoltaiques de les Rondes pels veïns?
Juli Fontoba (Col·lectiu Agudells)
Gerent del Districte:
A Menéndez Pidal es construirà una
 Queixa de la ubicació de l’edifici de
residència d’estudiants de 4 edificis.
Menéndez Pidal tan a prop de
Ara mateix el projecte està pendent
Collserola.
de la llicència d’obres.
 S’està utilitzant un espai natural per
aparcar cotxes (espai Can Soler i
carrer Canovelles).
 Agraeix a l’Ajuntament, a la Fundació
Tres Turons i als amics del Monestir de
Sant Jeroni de la Vall d’Hebron per fer
possible
l’espai
museístic
que
s’inaugurarà el dia 11, durant la Festa
Major del Barri.
Veí:
Conseller del Barri:
 Passatge Idumea amb el carrer Sardà, L’empresa ha tingut problemes puntuals
i ho solucionarà el mes aviat possible.
no es compleix l’horari.
Ramón:
Gerent del Districte:
 Neteja de la part de Collserola que Les desbrossades s’estan començant a
fer però van per zones.
rodeja Sant Genis pel perill d’incendi.
 El camp de futbol/bàsquet del parc de
Can Soler es fa servir dissabte fins les Conseller del Barri:
4h de la matinada, molestant el  Respecte al camp de futbol, aquest
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descans dels veïns. Proposa apagar
estiu s’incrementa la unitat nocturna
els llums que il·luminen el camp a les
de Guàrdia Urbana i es marca aquest
22h.
punt com a prioritari.
Es demanen a la Guàrdia Urbana uns Els fitons per prevenir l’accés al parc ja
fitons perquè no entrin els cotxes al parc.
s’estan tramitant per instal·lar-los.
Lluis:
Gerent:
 Pregunta si es podria demanar el pla
Next Generation de turisme pel barri i
si hi ha recursos de la Llei de Barris
destinats per Sant Genis. Podrien fer 2
projectes executius?

El Conseller del Barri obre un torn obert d’intervencions, després del qual dona per
finalitzada la sessió del Consell de Barri a les 21:41 hores.
El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=FZuby_roAi4
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