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Acta del consell de barri de la Clota 

Data: 18 d’octubre de 2018 

Hora: 19:00 hores. 

Lloc: Torre Jussana (Av. Vidal i Barraquer, 30) 

Assistents: 

Presideix la taula el Conseller del barri, Victor Valls, a qui acompanyen; Pau González, 

Conseller Tècnic del districte i l’ Eduard Vicente, Gerent del Districte. 

Grups polítics representats:  6   

Entitats representades: 2 

Veïnes i veïns assistents: 35 

 

2. Informació i retorn del govern sobre actuacions realitzades i/o previstes al 
barri. 

El conseller de barri, Victor Valls, explica l’ordre del dia acordat a la Comissió de 

seguiment.  

El gerent del Districte, Eduard Vicente, informa sobre dos temes relacionats amb el 

barri:  

- Espai de Cotreball (Coworking): Espai que estarà situat a l’edifici de l’Av. de l’Estatut. 

S’està treballant en la contractació de les obres per adequar l’espai, a més, s’està en 

procés de contractació de l’empresa que ho gestionarà.  

- Pavelló de la república:  Expliquen que el conveni amb la Universitat de Barcelona 

conclou el 31 de desembre de 2018 i informen que estan negociant un nou conveni.  

S’obre un torn de paraules: 

- La vicepresidenta del Consell de barri, Àngels Corsellas (AVV): Pregunta si l’empresa 

que gestionarà l’espai de Cotreball és sense ànim de lucre o no, ho pregunta perquè 

d’això dependrà que pugin els preus.  

El gerent respon que no és una empresa amb ànim de lucre, és una entitat que 

gestiona instal·lacions esportives i de cotreball. La gestió la pagarà l’Ajuntament de 

Barcelona (125.000 € anuals). En principi les persones que utilitzin l’espai no pagaran 

lloguer i si es paga serà un preu simbòlic o es farà un retorn social al territori. Es farà 

una inversió d’uns 200.000 € per les obres. 
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2. Projecte d’arranjament de carrers PMU La Clota Conservació i calendari 
d’execució. 

Victor Valls, explica el Projecte d’arranjaments dels carrers PMU La Clota 

Conservació. D’aquest projecte ja s’ha parlat en anteriors Consells de barri i amb 

l’Associació de Veïns i Veïnes. Informa sobre el calendari d’execució. 

S’obre un torn de paraules:  

- Cristina Adell: Pregunta si s’actuarà a tot el carrer Bragança.    

- Roser Puig (AVV): Pregunta si s’ha valorat l’afectació de la Superilla d’Horta en el 

tràfic a La Clota. 

- Xavi Cotina: Pregunta pel pressupost de la primera fase i dates per a la segona fase. 

- Rafel Torelló (AVV): Comenta si es pot accedir al pressupost d’aquest projecte, ja 

que li sembla una exageració per 2 carrers. 

- Carmen Cubells: Pregunta si per a la segona fase hi ha pressupost.  

Victor Valls respon a les qüestions plantejades pels veïns: 

Explica l’actuació al carrer Bragança.  

Sobre l’afectació del tràfic a La Clota per la Superilla, respon sobre els aspectes 

esmentats a la pregunta. Diu que s’ha de valorar quan funcioni la Superilla i veure  si 

s’han de fer actuacions.  

Informa que el dia 4 d’octubre es va publicar la licitació de les obres, per 1.300.000 €. 

Informa sobre el procés de licitació, les dates d’aprovació definitiva i diu que l’inici de 

les obres està previst per al proper mes de febrer, i la previsió és que estiguin 

finalitzades el mes d’octubre de l’any 2019. 

Explica el procés on s’han consensuat els carrers que s’inclouen al projecte, s’ha anat 

parlant amb els veïns i s’ha tractat al Consell de barri. Respecte a la segona fase 

comenta que hi haurà projecte executiu i que hi ha compromís polític, però el 

pressupost i dates dependran del següent mandat.  

Sobre el pressupost explica que serà públic, es penjarà més informació a l’espai web 

del Consell de barri.  

 

3. Procés de participació per a la modificació puntual del Pla General Metropolità 
a l’àmbit de La Clota Reordenació. 

 

Explica que l’estudi d’auscultació que es va realitzar a La Clota al 2016 va establir 
criteris i accions dirigides a millorar el planejament urbanístic, a més explica que  
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l’estudi d’auscultació comporta la necessitat de realitzar una modificació puntual del 
Pla General Metropolità. 

Comenta que actualment ens trobem a la part més important de la modificació del Pla 
General Metropolità, explica que pretén en primer lloc valorar els elements que 
resulten d’aquesta auscultació i en segon lloc, intentar moderar les alçades d’aquests 
edificis i millorar la mobilitat. 

Explica el procés participatiu que s’està fent sobre la modificació puntual del PGM. 
S’han realitzat reunions amb el grup impulsor, que està format per les entitats del barri. 
Explica els punts que inclou la modificació puntual del PGM, els quals s’han tractat en 
les sessions amb el grup impulsor i informa que el dia 22 d’octubre se celebrarà una 
sessió informativa i de debat oberta a tot al barri.  

S’obre un torn de paraules 

- Àngels Corsellas: Pregunta quan acaba el procés participatiu.  

- Cristina Adell: Vol saber si li estan donant prioritat a la construcció del CAP. 

- Rafel Torelló: Pregunta si en aquest CAP està previst fer un aparcament. 

- Roser Puig: Exposa la importància de fer un aparcament al CAP. 

El conseller de barri respon sobre el procés participatiu, sessions que queden 

pendents i insisteix en la convocatòria per al dia 22 d’octubre.  

En referencia a la construcció del CAP, tant el conseller de barri com el gerent, 

expliquen que s’està prioritzant i donen informació sobre l’equipament. El gerent 

puntualitza que el CAP no tindrà aparcament però s’està estudiant com es treballarà la 

mobilitat a l’entorn de l’equipament.  

 
4. Ús de l’espai de la Bòbila. 

 

El conseller de barri explica que al disposar d’informació per part del veïnat sobre mals 

usos de l’espai de la Bòbila, s’han explorat alternatives d’usos. S’ha parlat amb 

algunes entitats, però no hi ha hagut propostes per a possibles usos, considerant les 

condicions de l’espai. 

Comenta que per evitar ocupacions i mals usos d’aquest espai s’ha decidit obrir l’espai 

per a l’aparcament de cotxes. Després de netejar i desbrossar l’espai es considerava 

que s’havia d’establir un ús tot i que no era el desitjat. 

Explica que s’ha realitzat la instal·lació d’un gàlib i comenten que la primera setmana 

de novembre està previst que es realitzi la instal·lació d’enllumenat per poder deixar 

l’accés als vehicles per aparcar.  
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S’obre un torn de paraules:  

- Roser Puig: Pregunta quina és la zona que s’acotarà, a més explica que podrien 

haver altres usos per aquest espai. Comenta també que haurien de rebaixar els murs 

per donar a l’espai certa seguretat i proposa cobrar per entrar al pàrquing, encara que 

sigui una petita quantitat per evitar un mal ús.  

- Antonio Garrido: Parla sobre antenes (radioaficionat) 

- Cristina Adell: Pensa que és perillós habilitar una zona d’aparcament en aquell espai i 

comenta que s’hauria d’il·luminar, arranjar-ho bé. Opina que el gàlib no impedeix els 

assentaments.  

- Joan Parra: Pregunta si han pensat en millorar el clavegueram. 

- Teresa: Opina que l’aparcament no evitarà que l’espai estigui ple d’escombraries i 

que visqui gent en furgonetes tal com passa al carrer Lisboa.   

- Jaume: Pregunta si aquesta mesura té un termini clar.  

- Àngels Corsellas: Pregunta si en algun moment s’ha tingut en compte la 

contaminació lumínica i de gasos que hauran de patir els veïns.  

El conseller de barri explica que la importància en facilitar l’entrada de vehicles és per 

evitar els mals usos que fan insegur aquest espai. Creu que, després de realitzar les 

actuacions necessàries per netejar l’espai el més convenient era poder establir algun 

tipus d’ús. 

Respon sobre el clavegueram. 

En referència a la zona, explica que seran 4.237 metres quadrats i podran estacionar 

entre 120 i 150 vehicles. No es marcaran línies d’aparcament. 

Sobre la contaminació, s’informa que els vehicles estaran situats a la zona més 

apartada dels habitatges més antics i comenta que tot el tema de l’enllumenat 

s’estudia i es realitza de la forma correcta per tal de no contaminar.  

El gerent dona informació sobre l’aparcament, diu que es creu que pot evitar que sigui 

un espai per a possibles assentaments 

Expliquen que el final d’aquesta mesura serà en el moment que es comenci a 

desenvolupar el CAP i que el dia 22 en la sessió oberta es podran facilitar més dades i 

dates. 

El conseller tècnic explica els motius pels quals s’ha pensat en aquesta alternativa 

d’ús. Diu que és provisional, no és l’ús que voldria el govern, però en aquest moment 

és l’alternativa que s’ha trobat per evitar mals usos. Per últim, diu que es pot mirar de 

reduir el nombre de places d’aparcament. 
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5. Torn obert de paraules. 

 

- Cristina Adell: Parla sobre desallotjaments. El Conseller de barri dona informació. 

- Antonio Santí: Proposa fer una altre sortida, encara que sigui per a vianants, a 

l’aparcament de la zona de la Bòbila per fer la zona més segura. 

Explica també que ha realitzat dues denúncies sobre neteja i reclama la falta de 

solucions per part de l’Ajuntament. Concretament explica que de la denuncia sobre el 

Passatge Marquès de Castellbell, tot el lateral del núm.2 i del núm.3-5, la resposta que 

va rebre va ser que no es podien realitzar actuacions en aquell espai. Pregunta com 

pot ser que no puguin realitzar actuacions de neteja quan ha vist que han netejat unes 

pintades. 

- Joan Parra: Reclama el mal estat d’una zona pròxima al CAP. 

Victor Valls respon sobre les qüestions de neteja; comenta que són conscients que hi 

ha certs problemes recurrents sobre aquests temes i explica que s’estan realitzant 

actuacions per tal de poder solucionar-ho. 

Sobre el tema de la zona en mal estat comenta que ho miraran. 

 

Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell de Barri a les 20:30 hores.  

 


