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

ACORDS 

Data: 8 de novembre 2021 Hora: 18:30  

Lloc: La masia de La Guineueta 

Persones assistents 

Presidència: Sra. Sonia Nieto 

Comissió de Seguiment: 

Entitats i ciutadania: Trini Cuesta,  ambdós de la Associació de Veïns. 

S’excusa : Associació de Veïns de la Guineueta (Antonio Paredes Frias) 

Representants d’Entitats/Associacions:  

Trini Cuesta , Joaquin Ferri , Francisco Garrobo de la Associació de Veïns i veïnes de la 

Guineueta. 

Jerónimo Esteban i  Joan  representants Part sud del Barri, Polígon Can Enseña 2ª Fase 

Representants de la comunitat de Propietaris de la finca del carrer Castor 12 

Consellers o conselleres o altres representants polítics: 

    Consellera PSC i presidenta del Consell: Sra. Sonia Nieto Sánchez 

    Consellera  PSC: Sra. Sheila Maria Guerra Andrés. 

    Conseller ERC: Sr. Joaquim Sangrà i Morer. 

    Conseller PPC: Sr. Javier Barreña Flores. 

 Tècnics o tècniques  municipals: 

Sheila Guerra (consellera tècnica), Gabriel Garcia Duarte (gerent Dte), Jordi Vergés 

(Tècnic de gestió) 

Assistents: 

Assistència total en el moment de màxima afluència 48 persones 

Ordre del dia 

 
1.     Ascensors pendents al barri  
2.     Fase 4 interiors Guineueta 

3.     Temes de mobilitat 
4.     Pla de neteja 

5.     Torn obert de paraules 
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Síntesi  
 
 

1. Ascensors pendents al barri  
La consellera Sonia Nieto relata la cronologia de la tramitació dels permisos de la 
instal·lació de l’ascensor de Castor 12. 
A dia d’avui, malgrat els retards, s’han tramitat les llicenciés d’obres de Castor 12, 
Gasela 13, Isard 9 i Guineueta 30. 
S’està estudiant la manera d’agilitzar la tramitació dels permisos de patrimoni i 
s’adopta el compromís de muntar una reunió tècnica amb els serveis tècnics del 
districte per explicar a l’Associació de veïns i veïnes el procediment d’obtenció d’una 
llicencia d’obres en el cas dels ascensors. 
Des de la taula es considera que el paper de l’Associació de veïns i veïnes pot ser de 
gran ajuda per detectar retard i facilitar informació a les comunitats interessades. 
 

Preguntes i respostes sobre els ascensors de la Guineueta: 

 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Veí de la comunitat de Gasela 61, que 

relata el cas de dificultats d’accessibilitat 

per l’edat d’un familiar. 

 

S’informa que els propietaris o les 
persones amb qui conviuen o treballen 
pateixin alguna discapacitat o siguin més 
grans de setanta anys, si no 
aconsegueixen que s'adoptin acords de 
la comunitat per la instal·lació 
d’ascensors , poden sol·licitar a 
l'autoritat judicial que obligui a la 
comunitat a suprimir les barreres 
arquitectòniques 

Es manifesta la gran necessitat, per 

l’envelliment de la població, que té el 

barri de la Guineueta d’ascensors. 

Es proposa un pla de barri que contempli 

la instal·lació d’ascensors. 

S’explica el funcionament de com Foment de 

Ciutat escull en funció d’indicadors 

socioeconòmics  els barris participants en la 

programa pla de barris. 
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2.     Fase 4 interiors Guineueta 

 
El projecte de la fase 4 d’interiors de la Guineueta és un dels projectes prioritaris que 
volem encarregar a BIMSA, parlem del projecte executiu. Malauradament no és un 
projecte barat (primera valoració de cost de 300.000 – 400.000 € només la redacció del 
projecte) i amb temps de redacció superior a l'any. En el moment que s’aconsegueixi 
encarregar-ne el redactat es comunicarà als veïns .  
En el mentre tant es farà alguna intervenció menor amb diners del districte però 
només per resoldre alguns punts concrets. 
 
Preguntes i respostes sobre la FASE 4 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Es relaten i ensenyen fotografies de les 

deficiències de les obres de pavimentació 

al sector.  

Es sol·licitarà  informació a l’empresa que 

ha fet el manteniment.  

Aquestes deficiències es poden informar 

en qualsevol moment previ al consell. 

S’alerta sobre la necessitat de treure els 

parterres o almenys el seu rec, ja que 

esta provocant humitats importants als 

edificis 

S’acorda realitzar una visita conjunta 

sobre el terreny amb una comissió 

d’urbanisme de l’associació de veïns. 

Utilització incívica de les baranes per la 

practica d’skate 

Es pren nota per tenir-ho en consideració. 

Es denuncia els problemes d’accessibilitat 

que existeixen al sector i de la necessitat 

de substituir les escales per rampes. 

Es pren nota per tenir-ho en consideració. 

Bancs apilats a la gespa de la rambla del 

Caçador  

Es sol·licitarà  informació a l’empresa que 

ha fet el manteniment 

Es considera que el cablejat de la llum 

esta baix en alçada i dificulta el transit 

d’alguns vehicles. 

S’observarà sobre el terreny, si 

corresponen a enllumenat o companyia. 
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Sol·licitud de millorar el nomenclàtor i la 

identificació dels carrers. 

Es pren nota per tenir-ho en consideració. 

 

3.     Temes de mobilitat 
Petició de parada extra del bus H2 davant del CAP: 
es recorda que la línia 76 fa el mateix recorregut entre Via Julia i el CAP en els dos sentits de la 
marxa. En cas de no voler esperar al 76 i agafar l'H2 per accedir fins el CAP, poden fer 
intercanvi entre qualsevol línia de Pg. Valldaura (H4, 47, 182, M19) i l'H2 en les dues parades 
que té aquesta línia en aquest carrer. 
La opció de la parada actual 586 es troba a 350 metres del CAP el que representa 4 minuts 
mínim.  
 
Petició de canvi de freqüències semafòriques de vianants al  Mercat i CAP de la Guineueta. 
S’ha traslladat l’assumpte  a la taula de mobilitat i s’està revisant. 
 

 Intervencions assistents temes de mobilitat  

Preguntes/Comentaris Respostes 

Es considera que la parada pel gir al 

carrer Via Favència que fa l’autobús 76 

possibilitaria la parada, en el cas de la 

baixada caldria retirar el parterre. 

Es pren nota per tenir-ho en consideració. 

Queixa per el retard d’una plaça de 

reserva d’aparcament  mobilitat reduïda 

sol·licitada des del mes d’abril. Només 

obté la resposta de que manca signatura. 

S’informarà sobre l’estat del tràmit. 

Reiterar la demanda  de retirada del carril 

bici del Passeig Valldaura. Es considera un 

perill. Es proposa organitzar un procés 

participatiu. 

Es pren nota per tenir-ho en consideració. 

Dificultats mobilitat sector Castor 

Valldaura: Proposta , reivindicació d’un 

minibus de barri que cobreixi el sector de 

Castor. Proposta de ruta alternativa bus 

Es pren nota tot recordant de la dificultat 

que existeix entre el necessari dinamisme 

i rapidesa que li cal al transports públics i 

les qüestions d’accessibilitat i accés. 
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172 volta que baixes per rambla caçador i 

puges per Castor, amb un parell de 

parades per tram. 

 

Zona verda pel barri S’informa del calendari de desplegament 

que en el cas de la Guineueta 

correspondria al quart trimestre del 2022. 

Connexió de bus amb el QUAD sanitari 

d’Horta 

Es preveuen canvis en la ubicació del CAP. 

Indisciplina als aparcaments dels interiors 

d’illa, cotxes i carros de xatarra lligats a 

fanals. 

S’informarà  Guardia Urbana 

Velocitat excessiva vehicles a rambla del 

caçador. 

S’informarà  Guardia Urbana 

Sector de la vorera de Via Favència carrer 

castor. Vorera molt empinada  que 

rellisca molt. Proposta de posar barana. 

S’estudiarà la proposta. 

Denuncia genèrica a l’indisciplina de 

patinets i bicicletes.  

Es pren nota per tenir-ho en consideració 

 

4.     Pla de neteja 

 
La consellera Sonia Nieto explica el  PLA NETEJA- PLA CUIDEM BARCELONA que té com 
objectius:  

1. Millorar el manteniment de l’espai públic. 
2. Informar dels esforços que fa la ciutat en neteja i manteniment. 

3. Millorar la percepció ciutadania pel que fa el servei. 
4. Coresponsabilitzar als veïns i veïnes en el manteniment de la ciutat 

 
El pla preveu intervenir sobre els punts crítics, que es detectaran de manera dinàmica 

amb la col·laboració veïnal . Es faran actuacions en neteja, senyalització, elements urbans, 

pavimentació, enllumenat, verd urbà, clavegueram i patrimoni artístic. 
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El pla estarà vigent fins que el mes de març 2022 es liciti la nova contracte de neteja, 

contracta que amb un cost de 300 milions anuals  involucrarà el 10% del pressupost de 

la ciutat, augmentarà 400 llocs de treball fins els 4.400 i tindrà una durada de 8 anys 

mes dos prorrogables. 

 

Preguntes i respostes sobre pla de NETEJA 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Es pregunta si el control de plagues 

entra. 

També s’apunta la necessitat de tenir en 

consideració els desguassos d’aigua i 

clavegueram. 

S’informa que el pla té un caràcter 

integral. 

Proposta de recuperar els lavabos públics 

al parc de la Guineueta i d’altres espais. 

S’informa de l’estat de la Guingueta del 

parc i la intenció que pugui tenir una 

obertura amb recolzament municipal. 

S’informa d’un episodi de nius de 

cacatua a rambla caçador 12. Reclamació 

de manca de papereres en aquest sector.  

Es pren nota per traslladar-ho a 

departament corresponent. 

Papereres degut a les bosses quan hi ha 

aire vola el contingut. 

Es pren nota per traslladar-ho a 

departament corresponent. 

 

5.Torn obert de paraules 

Preguntes  i torn obert de paraules  

Els veïns i les veïnes fan les següents preguntes, comentaris o expressen les següents 

queixes o peticions, que es remetran als departaments municipals corresponents: 
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Preguntes/Comentaris Respostes 

Jerónimo Esteban i  Joan  representants Part 

sud del Barri, Polígon Can Enseña 2ª Fase 

sol·liciten formar part de la comissió de 

seguiment del consell de barri 

S’inclourà a l’entitat en el fitxer d’entitats 

del districte i s’informarà dels tràmits per 

formar part del consell. 

Percepció reiterada d’inseguretat en els 

entorns del CPEA. Constaten que algun 

infant de por d’anar a la Biblioteca. 

Es pren nota per profunditzar en les 

accions de neteja i seguretat. 

Cal donar servei als veïns que no 

accedeixen al CPA, també son veïns del 

barri. 

Es pren nota per millorar els recursos. 

Galeries comercials del carrer Albert 

Einstein, cal major control d’horaris i 

estat de les llicencies. Amb l’obertura de 

nous locals s’incrementen les molèsties 

als veïns. 

S’informarà a Guardia Urbana i al 

departament de llicencies i inspecció 

Es manifesta l’interès de l’Associació de 

veïns per conèixer l’estat de les obres de 

Can Carreres i l’església del mental. 

S’acorda fer una trobada amb regidoria 

per explicar aquest projectes. 

 

S’informa i alerta de robatoris al carrer a 

gent gran als entorns de l’escola 

Marinada. 

Es sol·licita mes patrullatge. 

S’informarà a Guardia Urbana i Mossos. 

 

 

     Barcelona ,novembre de 2021 
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