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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA CLOTA 
 
 
Data: 18 de novembre de 2019, 18.30 h 
Lloc: Torre Jussana, Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 30 
 
Composició de la taula: 
Rosa Alarcón, regidora del Districte d’Horta-Guinardó 
Àngels Corsellas, vicepresidenta del Consell de Barri 
Víctor Valls, conseller de La Clota 
Núria Carmona, consellera tècnica d’Horta-Guinardó 
 
Persones assistents: 16 persones 
Entitats: 2 
Grups Polítics representats: 5 
 
Ordre del dia 
1. Informació sobre el DECIDIM i sobre el procés de renovació de la Comissió de Seguiment. 

Validació, o elecció si s’escau, de la Vicepresidència del Consell de barri. 
2. Repàs d’actuacions programades i diagnosticades a la Clota. 
3. Torn obert de paraules. 

 
1. Informació sobre el DECIDIM i sobre el procés de renovació de la Comissió de Seguiment. 
Validació, o elecció si s’escau, de la Vicepresidència del Consell de barri. 
 
La plataforma DECIDIM és l’eina de participació digital de la ciutat. La tècnica de participació explica com 
entrar a la plataforma (https://www.decidim.barcelona/) i clicar a la pestanya «Òrgans», per veure l’espai del 
Consell de barri de la Clota. En aquest espai es penjaran les actes i les sessions, i tota la informació relativa 
al Consell de barri. 
 
Qualsevol persona pot proposar punts de l’ordre del dia. Per fer-ho, cal registrar-se primer 
(https://www.decidim.barcelona/users/sign_up. La Comissió de Seguiment, que és l’òrgan encarregat 
d’elaborar l’ordre del dia del Consell de barri, valora si la proposta és pertinent per a formar part de l’ ordre 
del dia del proper Consell. També s’explicita que, per seguir les novetats de l’espai al decidim, cal marcar 
l’opció “seguir” (la campaneta). 
 
 
S’explica que, tal com s’estableix al Reglament de Participació, s’ha de renovar i formalitzar la composició 
de la Comissió de Seguiment a principis de mandat. La Comissió està integrada per representants de la 
direcció política i tècnica del districte, un conseller o una consellera de districte de cada grup municipal, 
persones representants d’entitats del barri escollides i ciutadans o ciutadanes no pertanyents a cap 
associació escollits/des. Les persones representants d’entitats del barri i els ciutadans o ciutadanes no 
pertanyents a cap associació han de ser escollides pel Consell de Barri per majoria simple. 
 
Fora d’aquestes trobades es pot reunir a proposta de: 

• El president o presidenta. 

• Qualsevol vicepresident o vicepresidenta. 

• 1/3 part dels seus i les seves membres. 

https://www.decidim.barcelona/
https://www.decidim.barcelona/users/sign_up
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Són funcions de la Comissió de seguiment  
 

- L’acord de l’ordre del dia dels consells 

- Vetllar perquè la documentació relativa als temes a tractar estigui a disposició de les persones 
interessades abans del consell. 

- Vetllar per la redacció de les actes i la seva distribució o publicació. 

- Fer el seguiment i el retorn dels temes tractats als Consells de barri i a la Comissió de seguiment. 

- Convocar les  sessions i taules de treball que es valorin necessàries. 
 

 
En el cas de la renovació de la vicepresidència del Consell, que també s’ha de realitzar a principis del 
mandat,  Àngels Corsellas, vicepresidenta actual del Consell de barri de La Clota, ha expressat la seva 
voluntat de continuar exercint el càrrec. A continuació, es fa una votació per validar la vicepresidència: 
 
Resultats: 
Vots a favor: 16 
Vots en contra: - 
Abstencions: - 
 
Es valida la vicepresidència d’Àngels Corsellas per unanimitat dels vots expressats. 
 
 
2. Repàs d’actuacions programades i diagnosticades a La Clota. 
 
Rosa Alarcón, regidora del districte d’Horta-Guinardó, mostra un plànol del barri amb les obres i projectes 
pendents i comenta que a partir del mes de febrer s’iniciarà la discussió del Pla d’Actuació del Districte 
(PAD). Dins del PAD hi ha un capítol que és el Pla d’Inversió Municipals (PIM) per al mandat, però abans 
d’acabar el debat de quins són els pressupostos, es volia confirmar la conformitat amb una primera visió de 
tots els barris del districte sobre les actuacions programades, per tenir-ho en compte abans de 
pressupostar. 
 
Es presenten les actuacions que ja estaven consensuades amb l’Associació de Veïns, per validar-les. La 
regidora diu que no es pot afirmar que són els projectes compromesos fins que no estigui acabat el PIM, 
però és important poder defensar-los amb el consens del consell de barri. Les inversions que es faran al 
mandat són de diferents tipus, aquests projectes que s’expliquen són els que estan vinculats a obres. 

1. Conservació del barri: 
Fase 1: C/Alarcón i C/Bragança: estan pràcticament acabades. Encara falta l’enllumenat, perquè 
FECSA-Endesa no ha donat d’alta el subministrament. Pel que fa al Pou del C/Bragança diu que 
segurament estarà recuperat abans de l’any vinent. 
Fase 2. C/Capcir, C/Amor i la part de dalt del Ptge. Feliu: Està finalitzat el projecte executiu. El 
projecte s’inclourà al PIM. 

2. Parc Central: No es podrà fer en aquest mandat per les obres de nova construcció d’habitatge 
municipal. Tanmateix, es pot treballar en l’avantprojecte/projecte del parc i decidir quin parc vol el 
veïnat. 

3. Nou Habitatge a l’Avinguda de l’Estatut: Seran construïdes per cooperatives d’habitatge, el concurs 
ja està en marxa. La construcció dels nous habitatges començarà al llarg de l'any 2020. 
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4. Nova Ordenació: Les obres del carrer Marcel·lí s’han iniciat. També s’urbanitzarà un nou vial darrera 
de l’Avinguda de l’Estatut, i la promoció de construcció d’habitatges privats. 

5. Nova Ordenació del Pla General Metropolità (PGM): Es va treballar el mandat passat i al primer 
Consell de Districte es va tractar. Hi ha una aprovació inicial de la modificació del PGM i al primer 
trimestre s’aprovarà la MPGM. Ja s’està treballant amb el Departament de Salut per a la construcció 
del nou CAP, on també estarà el CUAP. Serà un centre d’urgències millor dotat que el CUAP que hi 
ha actualment: més gran, i amb millor servei, que segurament incorporarà radiologia. Aquesta 
intervenció no pertany al PIM, perquè és competència de la Generalitat. 

 
S’obre un torn de paraules sobre els projectes. No hi ha cap intervenció. 
 
 
3. Torn obert de paraules 
 
En primer lloc, es fa un primer torn amb les intervencions de les persones que ho han demanat prèviament. 
 

Intervenció Resposta 

Ramon Roig: A la Conejera –Puríssima amb 
Lisboa– es fan festes a l’aire lliure per la nit, fins a 
les 4 de la matinada, que causen molèsties pel 
soroll. L’actuació de la Guàrdia Urbana va ser 
acudir,  i quan van baixar el volum, van marxar. Vol 
saber si es pot fer alguna cosa per evitar la 
dinàmica d’haver de trucar de matinada. 

Es traslladarà a Guàrdia Urbana per estudiar el 
problema i fer una actuació global, i que sigui el 
més ràpid possible. 

Un veí afegeix a la intervenció de Ramon que no 
només a les festes privades molesta el so, sinó que 
a les festes majors d’Horta, a l’Avinguda de 
l’Estatut, el volum és exagerat. 

Les festes es fan amb limitador de so. Però 
s’intentarà minimitzar les molèsties per l’any vinent. 
Es valora les festes majors dels barris com un espai 
de dinamització i convivència. 

Una veïna proposa que la Comissió de festes de La 
Clota posi banderoles als carrers Capcir i 
Puríssima. 

Es tindrà en compte. 

 
Una veïna vol saber què faran a la part de darrera 
dels pisos del Patronat. 

Els moviments de terres que s’estan fent són per fer 
l’accés a les parcel·les de l’edificació privada que es 
farà i també és per resoldre la part que s’inunda als 
pisos del Patronat. 
Els habitatges des de l’Avinguda de l’Estatut fins al 
Punt verd són d’iniciativa municipal. A l’altra banda 
s’està fent el vial per als pisos d’iniciativa privada.  
La documentació està en línia i es pot consultar. 
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La Vicepresidenta del Consell de barri, Àngels 
Corsellas: Pel que fa a la neteja pregunta si és  
millor fer una instància o comentar-ho el tema al 
Consell de barri perquè es faci cas. 
 
 
 
 
Pregunta pel tall del Camí de Sant Genís a causa 
d’un mur que està caient. 

A la passejada de dissabte de Districte i Associació 
de Veïns i Veïnes es va prendre nota de diferents 
qüestions concretes. Malauradament, la crisi va 
provocar retallades en el manteniment de les zones 
verdes de la ciutat. Efectivament, cal fer una altra 
desbrossada (2 a l’any). La contracta nova de 
neteja entrarà en marxa el mes de maig. Es 
renovaran els aparells i la neteja serà més eficient. 
A més, s’inclourà tota la feina de neteja de zones 
verdes, de les quals abans s’encarregava Parcs i 
Jardins. 
 
El cap de Serveis Tècnics respon. És una finca 
privada que té un mur que està caient per un pi que 
estava inclinat i va trencar el mur. Primer es va 
demanar un informe de l’arbre per veure si es podia 
salvar. L’arbre s’ha tallat i ara es farà el mur. L’obra 
la farà el privat. 

Rafel Torelló: Pregunta per l’enderroc de la casa del 
c/Torelló. Hi ha runes.  
Diu que hi ha rates. 

Ja s’ha passat als serveis corresponents. S’acabarà 
d’enderrocar i es recollirà la runa. Les rates són 
conseqüència del moviment de terres. 

Paqui Pérez: Una veïna va parlar amb l’equip de 
desratització del Servei de Vigilància de Plagues. 

És un dels serveis més eficients de l’Ajuntament, 
s’ha contactat amb el servei, es farà seguiment. 

Ramon Torra: El magatzem de la colla de Diables, 
necessita manteniment a la porta. El cap de Serveis Tècnics pren nota. 

 
 
Sense cap més comentari, es dona per tancada la sessió. 


