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ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL BARRI DE SANT 

GENÍS 

 
22 d´octubre del 2015, a les 19:00 hores.  
Centre Cívic de la Casa Groga, av. de Jordà, 27. 

 
Ordre del dia: 
 

1. Valoració del funcionament de les Comissions de seguiment I 
Consells de Barri. 

2. Proposta de l´Ordre del dia pel proper Consell de Barri 
3    Torn de paraules. 

 
Assistents: 
 
Pau Gonzàlez, Conseller tècnic, Joan Cela, Conseller de barri, Xavier Civit, 
Vicepresident del Consell, Sacramento Burgos, Presidenta de l´AAVV Sant Genís, 
Consuelo Gonzalez Alonso, Elena Mateo, Jordi Martínez, Carmen Corral, Oriol 
Talavera, Josep Mª Hosta, Juli Fontoba, Miguel Giner, Manuel Covelo, Rafael Pérez, 
Gonzalo Puelles ( CIU), Manuel Conde      ( PP), Raül Barahona ( ERC), Núria Galán 
(PSC), Alice Lancien i Carlos Lopez de la Cooperativa Raons Públiques  i Gemma 
Blasco com a tècnica del barri de Sant Genís. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
S´inicia la reunió per part de Pau Gonzàlez i es fa una presentació de tots els 
assistents. Defineix l’objectiu de la Comissió que és fer l’ ordre del dia del Consell de 
barri en el qual s’ haurà de començar a treballar sobre el PAM-PAD i fer una reflexió 
sobre el propi Consell de barri. 
 
Defineix que el lideratge de les Comissions de seguiment és de l’ equip de govern, la 
tècnica de barri  fa l’ acta i facilita la reunió i que la cooperativa  Raons públiques 
col·laboren en millorar el procés de participació com a observadors externs que són. 
 
S´obre el torn d’ intervencions i per part de Sacramento Burgos s’ exposa que  tots els 
temes de manteniment entén que no han de ser portats a la comissió de seguiment ni 
al Consell de barri però que es porten perquè son temes que no s’ arreglen  i que el 
barri està abandonat. Pregunta en aquest aspecte quina és la funció de la tècnica de 
barri ja que es transmeten els temes de manteniment però hi ha moltes qüestions que 
no es resolen. Es demana un espai mensual per fer seguiment de la tasca ordinària de 
l´Ajuntament. 
 
Pau Gonzàlez aclareix que la tècnica de barri transmet els temes a l’ equip de govern i 
a Serveis tècnics 
 
La tècnica de barri comenta que en el barri hi ha una dificultat  amb el manteniment 
ordinari de Parcs i jardins i neteja que s’ està fent ja que no és suficient. Consuelo 
demana a l’ equip de govern que es passegin pel barri i Xavier Civit comenta que el 
90% de les intervencions que hi ha en el Consell de barri són de manteniment perquè 
el barri no té el servei adequat. 

Districte d’Horta-Guinardó 
Ronda Guinardó, 49 
08024 Barcelona 
93 291 67 60 
www.bcn.cat/horta-guinardo 



 
 
 
 

2 
 

 
Juli Fontoba  comenta que a Parcs i jardins estan jubilant a gent i que no hi ha oferta 
pública. Pau Gonzàlez expressa que el servei que es dóna des de Parcs i jardins ha 
de millorar. Juli Fontoba comenta que cal millorar però no privatitzant.  
 
Gonzalo Puelles aporta que en l’ anterior govern es va signar un acord amb Trinijove 
per neteja de solars i que aquesta és una possibilitat.  
 
Es llisten els temes dels quals es  vol informació: 
 

 Casal d’ avis. Té un any d´endarreriment. Per què? 

 Camp de futbol  ( té un any d´endarreriment) 

 Murs part alta Sant Genís 

 Connexió pels vianants amb el barri de Montbau per l’ Hospital. 

 Ronda de dalt 

 Mercat Vall d’ Hebron ( endarreriment de 3 anys) . Es demana que si hi ha 
reunions de seguiment l’AAVV hi sigui present ja que tot i no ser al barri, molts 
veïns i veïnes hi van. 

 Horts de la part de darrera de Mas Piteu. Per part dels que treballen aquests 
horts expliquen que es podria recuperar l’ aigua de Can Soler i que ells podrien 
seguir gestionant aquesta zona en la qual ja estan treballant. Hi ha 12 persones 
que estan treballant aquests horts  i estan representats en la Vocalia de medi 
ambient de l’ Associació de veïns. Sorgeix la queixa d´un veí que viu en un dels 
horts el qual manifesta que des de que hi ha el nou govern només fa que tenir 
visites de la Guàrdia Urbana preguntant que hi fa en aquest espai . Es comenta 
que aquest tema serà tractat en particular. 

 Usos del Camp de futbol 

 Carretera de les Aigües- Font del bacallà. Es van fer al·legacions al projecte 
presentat i queixa a la Síndica que va donar la raó als veïns. 

 Masia Can Soler. Fa 6 anys que la Masia és l’ ubicació de l’ Escola d’ Art 
Floral per un conveni que es va signar i que ara ja no està vigent . Paguen 500 
€ de lloguer al mes. Es demana per la taula que hi havia en relació aquest 
espai. La tècnica de barri aclareix que la taula ha de ser convocada per Medi 
Ambient. 

 Solar del Muerto ( entre Cànoves i Costa Pacheco). Es van fer una sèrie        
d’ inversions perquè es pensava que era públic. Tot va quedar aturat al sorgir 
un propietari. Aquest i molts altres solars del barri tenen requeriments per part 
de l´Ajuntament. Es demana  que s’actuï si aquests requeriments no han tingut 
resposta. 

 
Des del Col·lectiu Agudells s’ explica que proposen que hi hagi una entrada al Parc 
Natural de Collserola. Exposen que caldria reforçar amb microbusos per pujar al Parc 
ja que el barri si no estaria envaït per cotxes. 
 
Pau Gonzàlez comenta que alguns dels temes exposats son pel PAD  i que en el 
Consell del barri això es treballarà i que en canvi moltes altres coses són demandes    
d’ informació.  
 
Des dels usuaris de la petanca es comenta que en uns dies tindran sanitari i 
demanden que s’ arreglin els taulons de les petanques. També posen en coneixement 
que l’ arbreda té algun tipus de malaltia. 
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 Allunyament de Serveis Socials del barri. L’ AAVV fa demanda que una 
treballadora social es desplaci al barri. 

 
Núria Galán aporta que els indicadors socials del barri son prou greus com perquè es 
treballi des de la proximitat. 
 
El Sr Giner aporta que es pugui donar informació del barri sense esperar al Consell de 
barri. 
 
Raül Barahona demana que la informació que es doni arribi a tots els grups polítics, 
apart dels veïns, si es fa via on-line. 
 
Des de la petanca exposen com un problema la gran quantitat de gossos en llibertat 
que hi ha al barri .  
 
Sacramento Burgos proposa fer un monogràfic sobre habitatge i aporta que l´edifici del 
C/ Sidó 7 pertany a un banc. 
 
Raül Barahona aporta que creu que seria important que els veïns poguessin exposar 
possibles projectes pel barri en el Consell de barri. 
 
 
S’ aporten més punts a tractar: 
 
 
Sacramento Burgos pregunta si les façanes del Patronat Ribes estan sent pagades per 
l’ Ajuntament?  També comenta que es va anunciar que es faria una  
 

 taula de treball Institut/ territori/ famílies  per tal de millorar alguns aspectes 
d’ aquest Institut, entre altres la percepció que se’ n té. 

 
Opina que l’ anterior govern  i Ensenyament no es van posar a treballar amb les 
famílies sobre què està passant a l´Institut Vall d´Hebron / Patronat Ribes. 
 
Gonzalo Puelles comenta que es van detectar problemes de convivència i que es va 
treballar amb Rosa Cervera com a tècnica de prevenció i que com a Districte es va fer 
una inversió en instal·lacions, instal·lacions que van ser posades al servei dels veïns 
de la Teixonera cosa que també es podria fer evidentment amb els veïns de Sant 
Genís. 
 
Pau Gonzàlez comenta que s´ha de seguir treballant amb el Institut. 
 
Pau defineix i consensua l’ ordre del dia del Consell de barri: 
 

 Punt informació Ajuntament 

 Punt valoració/ informació Vicepresident, Presidenta AAVV. 

 Reptes Sant Genís 

 Reflexió Consells de barri 

 Altres 
 
Sacramento Burgos sol·licita que les actes es pengin el més aviat possible. 
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Xavier Civit demana una reunió amb Parcs i jardins i que es simplifiqui la web de          
l’ Ajuntament, especifica que és molt complicat trobar les informacions. 
 
 
 
 
Es passa a la Valoració de la comissió de seguiment. Aquesta part és dinamitzada per 
Raons públiques. 
 
Carlos inicia la valoració fent dues preguntes: 
 
Què es pot millorar en la comissió de seguiment? 
Quí falta aquí? 
 
Juli Fontoba comenta que el col·lectiu sempre estarà d´acord amb espais que 
aprofundeixin en la democràcia i que facin l´Administració transparent 
 
El Sr. Giner aporta que en les passades comissions de seguiment es prenia nota dels 
temes però no s´avançava 
 
Xavier Civit pregunta a Pau Gonzàlez si vindrà a totes les comissions de seguiment. 
Pau contesta que no té per què. 
 
Sacramento Burgos diu que el que s´ha de  fer és contestar tots els temes i que el que 
es parla en la comissió com a punt de l’ ordre del dia pel Consell ha d’ estar en l’ordre 
del dia. 
 
Gonzalo Puelles aporta que l´anterior govern donava totes les respostes que podia 
però que no sempre es pot donar resposta 
 
Sacramento Burgos comenta que s´ha de conèixer el barri per a parlar i que en deu 
minuts abans del Consell de barri no és suficient. 
 
Manuel Conde comenta que la llista de temes és sempre la mateixa. 
 
Núria Galán aporta que s´han de donar comptes de les coses fetes i que s’ ha de 
trobar el punt mig dels temes que es poden abordar abans i els que s’ han de deixar 
per més endavant. 
 
Gonzalo Puelles aporta que pot anar be tractar en les comissions de seguiment 
diferents temes ( mobilitat, neteja, problemàtica dels gossos). Sacramento Burgos 
contesta que a vegades el monogràfic pot no permetre abordar un tema urgent que 
hagi sorgit al barri. 
 
El Sr. Giner comenta que els veïns saben que a vegades sorgeixen problemes en els 
projectes però els problemes que hi ha i els retards s’ han de poder explicar. 
 
En quan a qui falta Sacramento Burgos diu que ella invitaria a l’ Hospital i al Cap Sant 
Rafael i la tècnica de barri aporta que falten els Serveis i entitats o fundacions que 
també hi ha al barri. 
 
 
 


