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

Assumpte  Consell de Barri del Clot i el Camp de l’Arpa del Clot - ACORDS 

Lloc Biblioteca del Camp de l’Arpa – Caterina Albert 

Data – Hora 7 e març de 2017, a les 18.30 h (s’inicia a les 18.45 h) 

Assistents Josep M. Montaner President 

 Montserrat Barnils Consellera 

 Maria Arenillas Consellera 

 Lourdes Arrando Consellera 

 Oriol Puig Morant Conseller 

 Francesc X. Bañón Fàbregas Conseller 

 M. Eugènia Angulo López Conseller 

 Ramon Sabaté Puig Conseller 

 Ainhoa Ruiz Benedicto Consellera 

Nombre de ciutadans a títol individual: 55 persones, aproximadament 

Ordre del dia: 

● Presentació dels serveis de Prevenció i Convivència al Districte. 

● Informació sobre el procés de renovació de membres del Consell Ciutadà. 

● Can Miralletes. 

● Resposta a preguntes a l’anterior consell. 

● Torn obert de paraules. 

El Regidor dóna la benvinguda i cedeix la paraula a la consellera de Barri, Montserrat Barnils, 

que informa que hi haurà un canvi en l’ordre dels temes a tractar: el primer punt passa al tercer 

lloc. 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 291 89 37 
ajuntament.barcelona.cat/santmarti 
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Punt 1. Renovació de membres del consell ciutadà 

La consellera de Barri, Montserrat Barnils, explica que el Consell Ciutadà és el màxim òrgan 

consultiu i de participació del Districte integrat per representants d’entitats, associacions, 

consell sectorials i ciutadans i ciutadanes a títol individual. Es convoca una vegada a l’any amb 

motiu de l’aprovació del pressupost del Districte. Explica que el president del Districte proposa 

la renovació de membres que coincidirà amb l’aprovació de les futures normes de participació a 

Barcelona. 

Punt 2. Can Miralletes 

La consellera de Barri descriu el context de Can Miralletes i esmenta dos informes relatius a la 

taxa de natalitat en aquesta zona geogràfica. Exposa que la taxa ha augmentat entre els 0 i 12 

anys essent alhora frontera amb un altre districte amb moltes escoles. També informa d’una 

reunió amb entitats, AMPAs, AVV del Camp de l’Arpa i del Clot on s’ha presentat la proposta de 

crear un espai familiar i per a infants de 0-12 anys. Explica la voluntat d’intervenir a les dues 

plantes essent la superior inaccessible per a persones amb mobilitat reduïda i emplaça la 

presentació de treballs arquitectònics al període abril-juliol. La data d’obertura de l’equipament 

dependrà del contingut d’aquests treballs arquitectònics. 

Torn de paraules en relació al punt 2: 

- Queixa de manca de llum i bancs incòmodes per a gent gran que estan molt elevats per 

haver estat collats sobre ciment. Queixa per ratolins i per fang quan plou a les voreres del c. 

Conca. 

- Un membre AVV del Clot i Camp de l’Arpa. Demana que el parc de Can Miralletes s’inclogui 

a l’estudi i demana un avantprojecte abans de l’estiu, proposant una obertura de 

l’equipament per fases i una utilització provisional de la segona planta mentre es fan les 

obres de condicionament. Demana que consti la mancança d’una ludoteca al barri. 

- S’apunta que el parc és zona d’estada per a molta gent durant l’estiu. 

El gerent el Districte, Josep Garcia Puga, explica que Parcs i Jardins ha manifestat tenir 

pressupost només per manteniment i millores puntuals com recollida d’aigües o enllumenat. 

S’establirà abans de l’estiu un calendari de millores que es consensuaran amb les associacions 

de veïns. Assegura que les obres necessàries a la masia no són senzilles i el calendari és 

agosarat. Cita actuacions no previstes com el sostre, pel qual s’ha demanat anàlisi de solidesa i 

un projecte d’instal·lacions mínimes així com retirar elements que destorbin i treballar en 

millorar l’accessibilitat. 

Per una altra banda, el gerent del Districte exposa que existeix la possibilitat que arquitectes, 

en el marc d’un màster, estudiïn usos de la fàbrica Costa i Font, privada però qualificada com a 

equipament, així com la seva perimetria i historiografia. 

Segon torn de preguntes en relació al punt 2: 

- Reiteració per obrir les dues plantes alhora encara que sigui més tard. Proposta de reunió 

entre associacions de veïns i els arquitectes per ajudar-los i facilitar-los informació.// El 
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gerent exposa que les fases de l’actuació a la masia depenen del pressupost i de la 

singularitat de l’edifici. 

- Pregunta sobre la propietat de la masia.// El regidor respon que és pública d’ús municipal. 

- Petició d’inclusió d’un espai per als adolescents, proposant la planta superior.// Els serveis 

que s’hi ubiquin seran repartits entre les dues plantes de la masia. 

- Propostes de reubicació del pipican del parc de Can Miralletes ja que ara està molt a prop de 

la cuina de l’escola. Proposta de millorar la baixada del carrer Indústria, cap a l’escola, així 

com millora d’elements naturals entre l’escola i el parc.// El gerent considera que l’escola ha 

de treballar la regulació dels usos. Quan es faci, serà el moment de plantejar el trasllat del 

pipican i actuar sobre els elements esmentats. 

Punt 3.Presentació de serveis de prevenció i convivència  

Guillem Peña, coordinador del Servei de Prevenció i Convivència, presenta el servei destacant-

ne el seu caràcter obert a la ciutadania. L’equip consta de 10 persones, que treballen en la 

prevenció de la convivència, la cohesió social i la participació des del vessant socioeducatiu. 

Destaca dos àmbits d’actuació: espai públic i comunitats de veïns incloent conflictes 

interpersonals i grupals. Peña informa que s’intervé tant en places, carrers i en molèsties 

d’impacte al veïnat, com en gestions d’organització i participació a escales de veïns 

contemplant-ne també l’estat o patologies estructurals. Cita les intervencions a 2016, amb 

agents cívics, en espai públic (58), en comunitats de veïns (150, diagnosticades 402), així com 

la participació en projectes (23) i taules de treball (7). Destaca el treball en prevenció de 

conflictes. També destaca el reforç del servei amb 3 persones i traça els eixos de treball 2017 

al voltant de: 1.joves i consum, 2.dones i espai públic, 3.prevenció de conductes masclistes a 

l’espai públic i 4.interculturalitat i interreligiositat. Recorda les vies de contacte: personalment, 

via instància presentada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), web, IRIS o petició directa als 

tècnics del Districte. 

Policia comunitària 

Un agent de la Guàrdia Urbana exposa les seves funcions de prevenció i resolució de 

conflictes. Destaca les diferents esferes de contacte i proximitat amb la comunitat, les xerrades 

(assetjament escolar, seguretat i gent gran, seguretat viària a empreses), els seguiments i 

l’anàlisi de dades. Subratlla la importància de trucar malgrat que la Guàrdia Urbana no 

comparegui immediatament i explica que l’enregistrament permet actuar a posteriori remarcant 

les reincidències. Explica que la Guàrdia Urbana treballa transversalment amb la resta de 

serveis de prevenció del Districte i en base a una transparència amb l’anàlisi de resultats i 

interacció amb la ciutadania. 

Torn de paraules en relació al punt 3: 

- Demanda sobre el paper de la Guàrdia Urbana amb el cas de la venda ambulant diària a la 

pl. de les Glòries.// Guàrdia Urbana recorda que s’ha de trucar quan es detectin aquests 

casos de venda ambulant. 
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- Queixa per discoteca “after hours” al carrer Enamorats amb actuacions repetides de Guàrdia 

Urbana i Mossos d’Esquadra. I pregunta sobre quin mètode hi ha per arribar al tancament 

per reiteracions// Guàrdia Urbana explica que s’actua quan hi ha baralles fora. Si el local no 

compleix normativa, es fan inspeccions i es sancionen els incompliments. El gerent afegeix 

que el Districte revisa periòdicament els locals amb conducta de risc, com ara el del c. 

Enamorats que s’ha esmentat. Apunta que calen elements sòlids però que cada vegada més 

expedients sancionadors acaben en tancaments sumant elements d’Inspecció del Districte i 

de Guàrdia Urbana. 

Punt 4.Temes pendents de l’anterior consell 

Montserrat Barnils respon a qüestions recollides al Consell de Barri anterior: 

- Els cablejats del c. Muntanya no es podran fer en aquest mandat. El conseller Francesc 

Carmona explica que aquest carrer forma part del projecte de remodelació de la Meridiana. 

El gerent explica que la prioritat és el manteniment. 

- Els fitons del c. Ripollès no s’han posat perquè no són accessibles per les persones amb 

discapacitat visual. 

- No es pot tornar a instal·lar el castell del parc del Clot perquè no compleix normativa. Pel 

que fa al tobogan, que va passar la revisió de l’electricitat estàtica, hem tramès la demanda 

a Parcs i Jardins i restem a l’espera de resposta. 

Punt 5. Informació sobre subvenció d’instal·lacions fotovoltaiques a escales de veïns 

Joan Cabanes, vicepresident del Consell de Barri del Clot presenta un projecte de l’Ajuntament 

de Barcelona pel qual les comunitats de veïns podran instal·lar plaques fotovoltaiques d’ús 

comunitari. Les subvencions directes seran del 60% amb reduccions dels rebuts de l’IBI i la 

prova pilot es farà a Sant Martí. 

Punt 6. Precs i preguntes 

- Demanda de manteniment de la Meridiana en elements com bancs o reposició d’arbrat. // El 

gerent respon que les actuacions sobre la Meridiana han obligat a aturar intervencions que 

estaven aprovades. Assegura que Parcs i Jardins començarà a replantar a l’octubre a les 

Glòries. Quant a altres elements, es prioritzaran els més urgents. Es demana el reenviament 

d’un informe presentat pel veí sobre l’estat d’elements de l’avinguda. 

- Queixa per la manca de personal, de metge fix i seguiment a la residència Alchemika. 

Queixa per l’acceptació de l’opció més econòmica al concurs per la gestió indicant elements 

anàlegs a d’altres centres. Demana inspecció i implicació per part del Districte.// El regidor 

manifesta coneixement però explica que la residència depèn de la Generalitat, mentre que 

els habitatges o la teleassistència sí depenen de l’Ajuntament. 

- Queixa per l’estat de les rajoles del c. Rogent i manca d’adherència amb pluja i informa que 

hi ha un banc sense respatller a la plaça de Meridiana - Trinxant.// El regidor respon que el 

c. Rogent es va reformar per fer eix comercial. Es revisarà el paviment i el banc esmentat. El 
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conseller tècnic, Marc Andreu explica que es treballa en un canvi d’ordenació, que no 

afectarà al paviment però sí a d’altres elements. 

- Petició d’ajuda per tractar la gestió a la residència d’Alchemika així com constituir un consell 

de seguiment que ja estava previst inicialment, per a poder-hi participar. Sobre veïns al 

Consell de Barri: es demana més capacitat de gestió i decisió i proposa una dotació 

participativa per promocionar el consell. // El conseller tècnic emmarca els canvi als Consells 

de Barri dins la proposta de normes de participació que s’estan treballant. Afegeix que 

l’Ajuntament està començant a treballar en pressupostos participatius, amb experiències 

pilot, unint ambdues línies. 

- Queixa per la privatització de la cura de la gent gran. Se subratlla que els avis sense vincles 

que estan ingressats no poden reportar maltractaments i es demana actuació de 

l’Alcaldessa. // Francesc Carmona, conseller de la Gent Gran exposa que les competències 

de l’Ajuntament són limitades però ofereix implicació en matèria de drets i acompanyament. 

Explica que es manté la reunió amb els administradors d’Alchemika el proper dia 6, 

recordant que el Govern es decanta per la gestió pública. 

- Queixa coincident de mares i pares de les escoles Farinera, Farigola, Dovella i Miralletes 

sobre canvis als jocs dels parcs per considerar que han perdut funcionalitat i seguretat. Es 

citen: bordó (parc del Clot) i jocs poc interactius (parc del Clot, Oliva i plaça de l’Oca). 

Demana revisar actuacions restants al Districte i reunió entre escoles, associacions de 

famílies i tècnics. Queixa d’obres simultànies al desembre.// El gerent manifesta la seva 

voluntat per convocar una reunió incloent els parcs infantils inclusius. Explica la simultaneïtat 

dels treballs amb característiques del calendari de licitacions. 

- Queixa per manca d’actuacions al c. Ruiz de Padrón. 

- Preocupació per elements de camins escolars, cruïlles semafòriques i temps d’encreuament. 

- Queixa per la presència d’un transformador a la cruïlla de Ripollès i Degà Bahí.// Els 

transformadors normalment estan integrats en les edificacions. S’han d’anar soterrant o 

incorporant. 

A les 20.47 h, la consellera de barri posa fi a la sessió. 

Barcelona, març de 2017 


