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ACTA-RESUM DEL CONSELL DE BARRI D’HORTA 

 

Data: Dilluns, 15 de maig de 2017, a les 19.00 h.  

Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis, C/ Feliu i Codina, 20  

Assistents:  

-Taula: Mercedes Vidal (regidora d’Horta-Guinardó), Pau Gonzàlez 
(conseller tècnic d’Horta-Guinardó), Eduard Vicente (gerent d’Horta-
Guinardó),  Victor Valls (conseller del barri d’Horta) i Roser Vallhonesta 
(presidenta de la Coordinadora d’Entitats d’Horta). 

-Grups polítics representats: 6 

-Entitats representades: 15 

-Veïnes i veïns assistents:  250 (de forma no simultània) 

 

1. INFORMACIÓ DEL GOVERN SOBRE L’ESTAT ACTUAL DE 
PROJECTES I TEMES PENDENTS AL BARRI D’HORTA 

Informacions del Gerent: 

1. Des de Districte s’ha posat en marxa una patrulla de Guàrdia Urbana 
específicament per vigilar espai públic i evitar molèsties de soroll. La 
patrulla actuarà els caps de setmana per carrers i places del barri, des 
del mes de maig a setembre, en horari de  22.00 a  03.00 h. 

2. Senyalització accés al CUAP Horta: S’està treballant amb Senyalística 
una proposta que ha fet el Servei de Salut. 

3. Sobre demanda de fer una rampa al tanatori: Serveis Tècnics ha valorat 
que degut al pendent del lloc, no es pot fer la rampa. 

4. Després d’haver fet una visita amb l’Associació de Veïns i Veïnes 
d’Horta a la Font Baliarda, s’han fet intervencions acordades. 

5. Casa Giol, Pl. Eivissa,1 
S’està parlant amb el propietari. L’edifici no està ocupat. 
El propietari demanarà llicència per obres de rehabilitació, pensa fer 
habitatge a les plantes superiors. El Districte ha manifestat el seu interès 
per llogar la planta baixa i el soterrani. Es pensa fer visita amb les 
entitats del barri. 
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6. Inversions al barri d’Horta 
- L’any 2016 es van invertir 220.000 € en arranjament i manteniment. 

Van haver 150 ordres de treball. 
- A l’estiu es faran obres d’arranjament del paviment del Parc de les 

Rieres d’Horta, amb un cost de 50.000 € 
- S’està executant la Fase II del Centre Esportiu Municipal d’Horta, 

amb un cost de 7.200.000 €. 
- S’està executant el projecte d’arranjament de la façana del CAP 

Horta i el Cilindre. 
- En el mes d’abril es va pavimentar la Pl. de l’Estatut. 

Informacions del Conseller de barri:  

1. Ordenació Singular de la Pl. Eivissa: Informa del procés que s’ha portat i 
s’està portant a terme, amb participació de veïns i comerciants, per 
poder ordenar i pacificar la Pl. Eivissa i entorns.  

2. Institut: Demanda de la Plataforma Horta Vol Institut.  
Des de l’inici de mandat s’està treballant amb el comissionat d’Educació 
de la ciutat i amb la Generalitat de Catalunya per fer possible l’Institut 
d’Educació Secundària a l’entorn del barri d’Horta. S’estan iniciant plans 
de planejament. S’informarà properament a la Plataforma i a l’AVV. 

3. Pl. Botticelli. Parla sobre la demanda en el mandat anterior de la 
Plataforma Salvem Botticelli pel que fa als usos de la placa, sobre les 
actuacions fetes durant aquest mandat i de les properes obres que es 
faran a la plaça (pistes de bitlles i rampa).   

Informacions del Conseller tècnic:  

1. Procés participatiu d’actualització de les normes reguladores de 
participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona. Actualment s’està 
en procés d’aprovació, ara es poden fer al·legacions. 

2. PAE (Punt d’Assessorament Energètic) d’Horta-Guinardó: Es va posar 
en funcionament al mes de gener. C/ Llobregós,107. 

3. Discoteca Kimbara, C/ Tajo: La setmana passada es va comunicar als 
propietaris la resolució de l’Ajuntament per la qual es precinta la 
discoteca per sis mesos, per incompliment de la normativa d’horaris. 

 

2.MOBILITAT AL BARRI  

Informacions i respostes del Conseller tècnic i de la Regidora: 

1. Nova xarxa de bus:  
• S’explica la implantació fins a data d’avui de la nova xarxa de bus i fa 

esment a les sessions informatives que s’han fet al Districte. 
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• A la tardor de 2018 s’implantarà la nova línia H2, que connectarà Nou 
Barris amb la Zona Universitària.  

• A la tardor de 2018 s’implantaran les línies V23 (substituirà l’actual 
itinerari del 39 entre el CAP d’Horta i l’Av. Mare de Déu de 
Montserrat-Cartagena), V25 (substituirà l’actual itinerari del 45). Les 
freqüències seran entre 5-10 minuts.  

• El bus 19 no modifica l’itinerari. 
• Amb l’AVV d’Horta i altres AVV de la zona, s’està treballant sobre el 

bus 185. S’ha de millorar capacitat d’aquest autobusos i l’arribada a 
tots els barris. S’està valorant la divisió d’aquest recorregut en dues 
línies. Explica la proposta que s’està treballant amb les AVV. 

• Respecte als busos de barri, està prevista una revisió posterior per a 
reforçar la xarxa allà on calgui. 

S’obre un torn de paraules entorn  a aquest punt, amb 15 intervencions.  

 

Informacions i respostes del Conseller de barri i de la Regidora: 

2. Superilla d’Horta 
La regidora explica l’inici, els objectius i el desenvolupament del 
programa de superilles.  
El conseller de barri explica el procés participatiu de la Superilla d’Horta. 
Fa referència a la mobilitat al barri i els objectius de la Superilla quant a 
la pacificació del trànsit, carrers i espais. Informa del treball que s’ha  fet 
durant els últims mesos, amb la participació de la xarxa associativa del 
barri. Presenta la proposta inicial de Superilla d’Horta, document que 
està obert a les propostes del veïnat. Tota la informació està disponible a 
la pàgina web de Superilles de l’Ajuntament. 

S’obre un torn de paraules, intervenen 20 persones. 

 

3.TORN OBERT DE PARAULES 

S’obre el torn obert de paraules, on es tracten 10 peticions realitzades per 
escrit (veure quadre-resum adjunt). 

 

Sense més temes a tractar, la Regidora dóna per finalitzat el Consell de barri a 
les 22.25 h. 
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RESUM D’INTERVENCIONS CONSELL DE BARRI D’HORTA  

Data: 15 maig 2017 
 

Nom i Cognoms Demanda concreta Resposta Consell de barri 
Ferran Calvo 1. Piscina d’Horta: Hi ha l’opció de que la nova piscina sigui 

descoberta durant els mesos d’estiu?  
1. La fase II no preveu la piscina descoberta. Si que es preveu 
deixar un espai disponible i es farà un projecte executiu. Tot 
això es fa per si més endavant es valora fer la piscina i es 
disposa de pressupost. 

Sebastià Ribó 1. Fer zona infantil al Parc de les Rieres  d’Horta (zona que no 
s’utilitzarà com a pistes de bitlles). 
2. Fer modificacions a la font ornamental del Parc de les 
Rieres d’Horta perquè no representi risc per als nens que 
l’utilitzen per refrescar-se a l’estiu. 
3. Freqüència neteja c/ Jerez.  
4. Afegir a les zones amb soroll, el Parc de les Rieres d’Horta. 
5. La pavimentació al Parc de les Rieres d’Horta ha estat una 
demanda de l’AVV perquè era necessari. 
6. S’ha trigat en resoldre tema del bus 185 
 

1. Es miraran propostes i si hi ha pressupost es valorarà fer 
parc infantil.  
2. S’està fent campanya de neteja, i s’està treballant la nova 
contracta del Servei de  Neteja de la ciutat. Es treballa en el 
sentit que la nova contracta s’adapti millor als barris. 
3. La pavimentació és una demanada històrica de l’AVV. Es farà 
l’arranjament necessari del Parc. 
4. Es farà reunió específica amb AVV sobre bus 185. 

Tomás Corvo 1.Diu que a Horta hi ha menys inversió en escales i ascensor 
que en altres barris, com el Carmel. 
 

1.La setmana passada es va penjar al web un informe 
territorialitzat de les inversions, i no s’inverteix menys que en 
el Carmel. S’intenta distribuir equitativament les inversions. A 
Horta es fa una inversió important en la fase II del CEM.  
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Fillat Puy 1.Informació sobre immobles del C/ Feliu i Codina, 76 i 
Passeig d’Urrutia, 1-5  

1. Es mirarà i se li donarà resposta.  

Joan Termes 1.Jardins Romàntics de Can Fargues 
 

1. Hi ha un projecte executiu i aquest any començarà a fer-se 
la rehabilitació. 
 

Pere González 
 

1.Pla d’espais per a mascotes 1. A l’octubre començarà a fer-se l’àrea d’esbarjo de gossos 
més de  700 metres a Av. Coll i Alentorn. 
També s’estan definint les zones de gossos d’usos compartits 
als barris,  les ha d’aprovar l’Àrea d’Ecologia Urbana. 
 

Ana Mª López 1.Caques de gossos. S’hauria de fer campanya. 1. S’explica que des de febrer s’està fent una campanya de 
Promoció de la convivència, el civisme i la neteja. La fan 8 
persones, que han contactat des del mes de febrer amb 3.000 
veïns i veïnes.  

Francesc Molinas 1.Conservació del Parc del Laberint i del Parc de les Rieres 
d’Horta, fer vigilància educativa. 
2.Soroll i velocitat de les motos. Vigilància per part de 
Guàrdia Urbana 

1. Es parlarà amb Parcs i Jardins 
 
2. Es traslladarà a Guàrdia Urbana. Hi ha campanyes 
específiques. 
 

Josep Mª García 1. Institut d’Educació Secundària a Horta 
 

1. S’està treballant perquè es faci. Hi ha un acord amb el 
consorci per fer l’institut. Per falta d’espai hi ha dificultat que 
es faci a Horta, però sí es podria fer molt a prop dels límit del 
barri.  Es convocarà a la Plataforma Horta Vol Institut. 

Mª Rosa Rubio 1.Demana Ascensor al C/ Torrent de Can Mariner 1- No està previst actuació en aquest mandat. 

 


