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Consell de Barri del Clot i del Camp de l’Arpa del Clot  

Assumpte Resum d'acords 
Lloc Institut Moisés Broggi, c/ Carrer de Sant Quintí, 32 
Data i hora 15 d’octubre de 2019, de 18.10 a 19.39 h. 

Assistents David Escudé Rodríguez (regidor) 
 Francesc Cabanas (vicepresident) 
 Francesc Xavier Bañón Fàbregas (conseller tècnic) 
 Javier Mesía (conseller) 
 Sandra Enrique (consellera) 
 Fernando Alcalde (conseller) 
 Francesc Carmona (conseller) 
 Silvia López (consellera) 
 Inmaculada Bajo (consellera) 
 Josep Garcia Puga (gerent) 
 Pablo Cano (tècnic de barri secretari del Consell) 

Entitats i equipaments 
 Leonor Secall (Federació Entitats Clot) 
 Miquel Catasús (AVV Clot i Camp de l’Arpa) 
 Jordi Bachs (Eix Clot) 

Ciutadania a títol individual: 40 persones 

Ordre del dia: temes tractats i acords 

1.- Seguiment de les obres de Sant Joan de Malta. 

2.- Calendari del Pla d'Actuació Municipal (PAM) i de Districte (PAD). 

3.- Torn obert de paraules. 

1.- Seguiment de les obres de Sant Joan de Malta (S’adjunta presentació) 

El gerent fa la presentació. Es tracta d’una obra que va començar a principis de 2019. Es pretén 

continuar la peatonització del barri passant del predomini del cotxe al de la gent passejant. 

Queden unes tres setmanes per finalitzar l’obra, recepcionar-la i obrir-la als veïns. Les 

actuacions més evidents són que s'ha eliminat l'aparcament, s’ha canviat el clavegueram i 

l’enllumenat és més eficient, incrementant l’arbrat. 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 
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Torn de paraules: 

- Els veïns estan d’acord però consideren que és millorable. Demanen la incorporació de 

pilones a la banda Llobregat però saben que Mobilitat no estava d’acord en la seva 

implantació. 

Contesta el gerent que hi ha un debat respecte a aquest carrer i a nivell de ciutat, si quan es 

peatonalitzen carrers tant estrets s’han de posar fitons perquè no aparquin cotxes però que això 

provoca problemes per la gent amb mobilitat o visió reduïda a l'incorporar més obstacles a la 

vorera. En un principi, es mantindrà sense fitons però es podrà valorar posar-los en un futur si 

fes falta. 

2.- Calendari del Pla d'Actuació Municipal (PAM) i de Districte (PAD) 

El gerent explica que és un nou mandat i s’ha de fer un nou PAM i PAD. El calendari és el 

següent: 

- Al desembre es fa l’aprovació inicial, primer document de govern en el Plenari. Es porta 

a debat en tota la ciutat i barris del districte. 

- Entre gener i abril es faran vàries sessions de debat segons temàtiques, interessos i 

barris. 

- Entre maig i juny es farà l’aprovació dels plans. 

El regidor comenta que tots aquells projectes ja aprovats i executant-se es continuen com 

estan. 

Torn de paraules: 

- El PIM serà obert i es podrà participar? 

El regidor respon que ha d’anar lligat als altres dos i proposa reunions bilaterals amb la 

Associació de Veïns per saber el que valen les obres. Es considera un bon exercici el de valorar 

econòmicament les actuacions. 

3.- Torn obert de paraules 

- Es demana una millor preservació del patrimoni històric del barri. No hi ha hagut retorn 

de la participació respecte a Can Miralletes. L’Antiga de Camp de l’Arpa al carrer Fontova 

s’està anant al terra. 

El regidor respon que Can Miralletes serà una de les actuacions que aniran segur dintre del nou 

PAD. 

El gerent comenta que l’Antiga és la cooperativa més antiga de Catalunya (150 anys) i que 

tenien un acord amb el Districte per qual l’Ajuntament faria la rehabilitació i li deixaria fer ús 

durant 15 anys i desprès l’Ajuntament recuperaria la titularitat. Era una situació molt 

complicada això que es va signar, perquè els números per fer les reformes eren desorbitants. 

Estem parlant d’uns 300 metres quadrats més la incorporació d’un ascensor i no hi havia gaire 

espai útil després de les reformes plantejades. Els de l’Antiga ara estan al Casal de Barri La 

Llacuna i sembla que es troben còmodes. S’ha plantejat cedir l’espai de l’Antiga a una entitat 

que ho rehabiliti i faci us. 

- El carrer Rogent es fa servir per passar els cotxes, motos, bicicletes, patinets i hi han 

hagut ensurts. Terrasses: el restaurant Can Ruca entre València i Mallorca hi han dos 
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restaurants idèntics. Tenen llicència de taules de 3 i durant tot l’estiu han tingut entre 7 

i 10 taules. 

El regidor pren la paraula i contesta que és cert que des de fa temps hi ha un ús intensiu del 

carrer no autoritzat. S’ha de valorar tornar a posar les pilones i que només entrin els veïns que 

tinguin pàrquing. Per últim, els tècnics del Districte han d’entrar i regular l’ús de les terrasses a 

Rogent. 

- El propietari del Restaurant Ca la Margui del carrer Sèquia Comtal exposa que el local 

porta 51 anys al barri. En 49 no han tingut cap problema però es va morir el propietari 

del local i un grup inversor es va fer càrrec de l'herència. Des de llavors, han estat 

assetjats per una persona d’aquest grup i els hi fa la vida impossible posant música a tot 

volum, picant la façana a l’hora que els clients estan dinant, etc., amb la idea de que 

marxin. Reconeix que és cert que no tenen tot el que correspon com toca a nivell de 

llicències i registre i han hagut de tancar una part del local que no estava registrat i ell 

està d’acord. Han sigut sancionats per tenir les taules mal posades i l’han hagut de 

pagar. Ara té una ordre de cessament d’activitat perquè diu que la xemeneia no 

compleix la normativa. L’inspector li va dir que pugés la xemeneia i ja està i el propietari 

no li deixa accedir per fer l’actuació. Per últim, afirma que el nou propietari va fer una 

injecció de resines al carrer que va obturar tot el carrer i va provocar que, durant tres 

setmanes, no es poguessin fer servir els lavabos del restaurant. 

El regidor afirma que passarà a veure’ls i que el conseller del barri i de comerç ja s’ha posat en 

contacte amb ell, però el fet és que la legislació està molt acotada i el marge d’actuació del 

Districte és molt limitat. 

- La reurbanització del carrer Corunya després de les obres de la Meridiana ha fet que el 

carrer quedi com “una gàbia” que fan servir els camions i els autocars per posar-se a 

sobre dels guals dels veïns. Encara que s’han posat fitons, s’ha comprovat que són fàcils 

d’obrir i la gent entra i surt quan volen. A més, es queixen de que s’ha tornat un lloc 

amb molta manca de verd i vegetació. 

El regidor confirma que al carrer Corunya, desprès de les obres, va quedar un espai que no és 

ni plaça ni carrer. Es pren nota de les reclamacions i s’anirà a veure l’estat i s’actuarà en 

conseqüència. 

- Hi ha un garatge entre el passeig Maragall i el carrer Conca que té el sostre d’uralita. 

Comunica que fa molt temps es va proposar fer un parc i no s’està fent res. 

El gerent explica que el tema de l’amiant està dintre de l’agenda de Ciutat i en aquests moment 

s’està fent una mapificació d’edificis susceptibles de tenir amiant i desprès es farà un pla per 

enretirar-lo progressivament. 

- Hi ha una reclamació respecte a l’horari de la Biblioteca Caterina Albert: demanen que 

s’ampliï i es pugui obrir pel matí. 

Respecte a ampliar l’horari de la biblioteca és un tema que porta el Consorci de Biblioteques i 

s’ha d’adreçar la petició a ells. 

- Hi ha una demanda respecte a l'obertura del carrer Concili de Trento. 

El regidor afirma que aquest mandat suposa una bona oportunitat d’enllestir aquestes obres 

que mai acaben d’arrencar. 
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- Hi ha una queixa respecte al soroll de les motos, tant de les nova matriculació com les 

que tenen el tub de sortida obert, a més de la problemàtica del motoristes que 

incompleixen els límits de velocitat. 

El regidor comenta que la presència de Guàrdia Urbana és una petició constant però que hi han 

els efectius que hi ha i que s’intentarà ampliar la plantilla encara que aquesta ampliació està 

limitada per la Llei d’Increment de Plantilla de Funcionaris. 

- Hi ha dues demandes vinculades al carrer Muntanya: que es canviï l'enllumenat perquè 

es considera antic i que torni a passar l’autobús 192, encara que sigui més petit i més 

enfocat a recorregut de barri. 

El regidor respon que el carrer Muntanya estarà dintre del debat que es farà respecte al PAD. 

Pablo Cano Mallo 

Secretari del Consell de Barri del Clot i del Camp de l'Arpa del Clot 

Barcelona, 15 d’octubre de 2019 


