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 CONSELL DE BARRI DE GUINEUETA  - RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I 

ACORDS 

Data: Dilluns, 28 de novembre 2022 Hora: 18:30  

Lloc: La Masia de La Guineueta 

Persones assistents 

Presidència: Sr, Xavier Marce (regidor del Districte de Nou Barris) 

Sra. Sonia Nieto (consellera Barri de la Guineueta) Gabriel Duarte (Gerent de Districte). 

Sheila Guerra (Consellera tècnica) i Natalia Feu (Ecologia Urbana)  

 Comissió de Seguiment: 

Entitats i ciutadania: Trini Cuesta, ( Associació de Veïns i veïnes de la Guineueta),   

Jordi, Cari, Joaquin i altres membres de l’AAVV. Juan Cano i Jose Alvarado (grup Barcinova)  

S’excusa Vicepresident del Consell  : Associació de Veïns de la Guineueta (Antonio 

Paredes Frias) 

Consellers o conselleres o altres representants polítics: 
Conseller PPC: Sr. No assisteix 
Conseller Valents : no assisteix 
Consellera Comuns: Sra. Carolina Recio 
Conseller Ciutadans: Sr Manuel Fernadez  
Conseller ERC: Sr Quim Sangra. 
 Tècnics o tècniques  municipals: 

Mercè Garcia.  Directora de  Serveis Persones i Territori;  Maite Berges. Gestora de 

projectes.  

Assistents: 

Assistència total en el moment de màxima afluència 60 persones.  

Ordre del dia 

0- Noves incorporacions comissió de seguiment:  
1- Desplegament de la nova contracta de neteja i recollida de residus, presentació del 

pla Cuidem Bcn.   
2- Repàs temes del barri (senyalització interiors d’illa, Fase lV, estat de les obres de 

l’església del mental. 

3- Actuacions a l’entorn del CPA. 
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4-Torn obert de paraules 

 
Síntesi  

 
0. Noves incorporacions comissió de seguiment 
S’informa que , a petició dels interessats, passen a formar part de la comissió de 
seguiment del Consell de Barri de la Guineueta els senyors Juan Cano (grup Barcinova)  
i la sra Maria Jose Ferrer (AAVVGuineueta) 
 

1. Desplegament de la nova contracta de neteja i recollida de residus, presentació 
del pla Cuidem Bcn.   
Natalia Feu, responsable de neteja de la zona est, presenta els principals trets de la 
nova contracta i del Cuidem Barcelona.  Destaca l’increment de contractació,  el 
canvi dels contenidors i la dificultat per aconseguir els nous vehicles que esta 
suposant un fre en el desplegament.  Document annex al Decidim. 
 

 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Jabalies , suponen un riesgo muy 

grande para los vecinos, cada vez 

se acercan mas a las viviendas. 

Superpoblacio a Collserola, política de captures molt 

limitada. La resta d’actuacions (castració química 

etc...no resol el problema. Es trasllada a l’OPAB. 

S’ha contractat a persones amb 

risc d’exclusio?  

El contracte inclou mesures de contractació publica 

sostenible.  

Falten papereres, en molts llocs 

cal reforçar els peus, i buscar 

solució a les bosses que no es 

subjecten. Tb demana que 

tinguin tapa.  

Catalunya es un dels indrets  amb mes papereres a la 

via publica, el problema es l’ús inadequat o incívic .  

En alguns indrets del barri 

escombraries  sense recollir 

durant setmanes. (carrers Gacela 

i Castor) 

Es pren nota 
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Punt crític davant del CAP cal 

mes neteja i recollida de 

contenidors. 

Es pren nota 

Mes control i seguiment de 

l’empresa que fa la neteja. 

Es fa el seguiment i es tenen detectades  les 

mancances . Es demana un temps  de marge per que 

s’acabi d’implantar la nova empresa i es puguin fer 

els ajustos que calgui.  

Quin percentatge de la contracta 

s’ha desplegat 

Porta dos mesos i mig de desplegament i falten 

vehicles nous.  

Cal sancionar les conductes 

incíviques 

Resulta complex  ja que cal identificar “in fraganti” 

als autors. S’ha iniciat una prova pilot a Ciutat Vella i 

a Poble Sec en que es sanciona als comerciants que 

incompleixen la normativa. 

 

2. Repàs temes del barri. (senyalització interiors d’illa, Fase 4 i estat de les obres de 

l’Església del Mental. 

*Pel que fa a la fase 4 el Gerent informa de l’estat de la qüestió. S’ha contractat un 

topogràfic, posteriorment esta prevista la  fase d’estudis previs (gener) i el procés 

participatiu amb el veïnat. (febrer-abril)  La fase següent  es la de realització de 

l’avantprojecte i finalment  el projecte executiu.  La voluntat d’aquest equip de govern 

es deixar el avantprojecte redactat per tal de garantir el màxim la continuïtat amb el 

nou govern. 

*Del projecte de senyalèctica s’informa que s’ha fet l’estudi , que suposa 28.000€ de 

despesa i que s’executarà el primer trimestre en una part dels interiors d’illa.  

*En quant a les obres de l’Esglesia del Mental, s’esta treballant amb el Bisbat en el 

marc de la permuta de l’espai de l’Escola Benjamí. Un tema important es que  les obres 

de l’esglesia que fa el Bisbat i les de l’entorn que fa Districte, no colisionin i s’han hagut 

de fer alguns ajustos al respecte.  

La previsió es acabar les obres al 2023 per garantir que no es perd la inversió.  
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Actualment s’esta pendent de la validació per part de instancies superiors del Bisbat, 

per acabar de tancar l’acord de la permuta.  

 

Preguntes/Comentaris Respostes 

El calendari de la fase 4 que se’ns va 

facilitar no coincideix.  

La previsió de calendari es bàsicament la 
mateixa, s’ha hagut d’incorporar el 
topogràfic a demanda de BIMSA. Cal 
recordar que ha hagut una pandèmia i 
que les inversions  ordinàries s’han vist 
ajornades. 

Tenim garantia que es farà la 

remodelació de la fase 4? 

 

Es voluntat de l’equip de govern deixar 

l’avant-projecte redactat  per que l’equip 

entrant ho prioritzi. No es té encara la  

previsió de despesa tan aviat es tingui es 

lligarà al proper PIM. 

Preocupa que si hi ha desperfectes el 

Bisbat assumeixi la seva reparació i no 

recaigui sobre Districte.    

Es te en compte.  

 

 

 
 

3     Actuacions a l’entorn del CPA. 
 
      El Regidor contextualitza el tema del  sensellarisme a la ciutat, i de com a l’entorn 

d’aquest CPA es dona la  suma de persones vulnerables que es queden sense plaça i 
altres perfils mes vinculats a fets delinqüencials. Admet que els darrers mesos s’havia 
produït un creixent malestar per robatoris i que s’ha hagut de fer un operatiu especial 
entre GU I ME que ha servit per reconduir la situació , aturar la dinàmica i prevenir 
derivades xenòfobes. No es contempla el canvi d’ubicació del CPA almenys amb aquest 
equip de govern sinó per vetllar per que l’impacte sigui el menor possible.  

 
 

Preguntes / comentaris 
 

Respostes 

Vivo acampada en una tienda  pq no 
hay plazas. He sufrido violencia de 

Qui te la competència sobre els recursos 
socials , residencials etc es Serveis Socials de 
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género y no me dan solución.  
   
Noi que viu també acampat i te 
molts problemes de salut, diu haver 
patit actuacions desproporcionades 
per part de GU. 
 
Accion FEM dona suport a les 
persones que viuen al carrer i 
demanen concretament: 
 Policlin, control intervencions 
policials i mes plaçes d’alberg. 
També suport a entitats que 
acompanyen “  Lola no estas sola”. 
Arrels.... i aturar el discurs 
d’extrema dreta que ja esta 
instal·lat al barri 
 

Ciutat. Es important estar vinculat als Serveis 
que son els que poden donar resposta.  
 
Des de Districte es col·labora, es dona suport 
i es vetlla per que  a l’entorn del CPA durant 
el dia es faci vida normalitzada.  
 
Si es pateix una  actuació  incorrecta per part 
dels cossos policials  s’ha de denunciar.  
 
La instal·lació de policlines no es un tema 
fàcil ja que genera debat, i no tot el veïnat ho 
veu be. 
 
El regidor confirma  el compromís en aturar 
el discurs xenòfob i amb la defensa dels drets  
socials.  

Mas pisos tutelados para persones 
que han estado en albergues.  

Es recull.  

Es constata desbordament del 
recursos per persones sense llar. Cal  
garantir atenció digna a tothom. 
Nomes es prioritza la actuació 
policial, no la coordinació i el reforç 
dels dispositius d’atenció social.   

A mes de treballar en operatius específics 
com el que s’ha fet, des de el quotidià es 
treballa amb els Serveis Socials, equipaments 
de l’entorn i cossos de seguretat per fer el 
seguiment.  Cal normalitzar el treball amb GU 
i ME.  

Representant de Barcinova agraeix 
el compromís de Districe i 
l’enfocament  en reduir les 
molèsties. Exigeixen la correcta 
gestió del CPA, la creació de noves 
places per evitar cues i no 
normalitzar el fet de viure acampat.  

Es recull 

Des de l’AAVV alerten de que cal 
una política mes compromesa amb 
la gent vulnerable, respostes adients 
tb per la gent sense papers, per 
prevenir  focus de racisme i 
xenofòbia. 

No es permetrà  la instrumentalització per 
part de l’extrema dreta. 

 



 
 
Districte de Nou Barris 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
93.291.68.00  
www.bcn.cat/noubarris 
 

 

6 
 
 

 
 
 

4 -Torn obert de paraula. 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Pertenezco a la majoria silenciosa, no me 

gusta ver gente acampada en el parque. 

Que pasa con las mascotes y las zones 

habilitades? 

Se esta pendent de l’aprovació de la 

ordenaná en la que se propone una ZUC 

(zona d’usos compartits) per barri, 

durant el primer trimestre del 2023. Se 

podra revisar la ubicacion si el veïnat ho 

proposa.  

 

 

 

Es dona per acabat el Consell a les 21, 40.  


