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

ACORDS 

Data: Dilluns, 28 de març 2022 Hora: 19:00 h  

Lloc: La Masia de La Guineueta 

Persones assistents 

Presidència: Sr, Xavier Marcet (regidor del Districte de Nou Barris) 

Sra. Sonia Nieto (consellera Barri de la Guineueta)  

 Comissió de Seguiment: 

Entitats i ciutadania: Trini Cuesta, ( Associació de Veïns i veïnes de la Guineueta),   

Jerónimo Esteban  (Part sud del Barri, Polígon Can Ensenya 2ª Fase) ,Nous membres de la 

Comissió de seguiment: Joaquim Ferri ( Associació de Veïns i veïnes de la Guineueta),    i Oriol 

Campanyol  (Barcinova) 

S’excusa Vicepresident del Consell  : Associació de Veïns de la Guineueta (Antonio 

Paredes Frias) 

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 PPC: Sr. Javier Barreña Flores. 
Conseller Valents : Sr. Yerai Mellado 
Consellera Comuns: Sra. Carolina Recio 
Consellera Ciutadans: Sra. Noemi Martin 
 Tècnics o tècniques  municipals: 

Sheila Guerra (consellera tècnica), Manel Ferrer (Director de Serveis de Llicències i 

Espai Públic) , Jordi Vergés (Tècnic de gestió) 

Assistents: 

Assistència total en el moment de màxima afluència 24 persones 

Ordre del dia 

1.  Noves incorporacions comissió de seguiment 
2.  Situació Servei d’acolliment residencial temporal per a persones sense sostre i 
accions a l’entorn 
3.  Previsions urbanització fase 4  
4.  Torn obert de paraules 
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Síntesi  

 
1. Noves incorporacions comissió de seguiment 
S’informa que , a petició dels interessats ,   passen a formar part de la comissió de 
seguiment del Consell de Barri de la Guineueta els senyors: Joaquin Ferri i Oriol 
Campanyol de l’Associació de Veïns i Veïnes de la Guineueta. 

 
2. .  Situació Servei d’acolliment residencial temporal per a persones sense sostre i 

accions als entorns 
 

 
La consellera Sonia Nieto explica les principals característiques del equipament 

d’acolliment residencial: 

 L’equipament integral Nou Barris per a persones sense llar, funciona des del 2009. Es 

un equipament integral, forma part d’una xarxa d’equipaments i serveis, i ofereix 

simultàniament diferents serveis, entre els quals destaquen: 

Servei d’acolliment diürn: (centre de primera acollida) 

Servei de centre de dia: 40 places, de 8 a 20 hores 

Activitats: punt de trobada, activitats programades, atenció socioeducativa, suport 

sanitari            

Servei d’alimentació migdia: 60 persones dia 

Servei d’higiene (dutxes i rober): 30 persones dia                         

Servei d’acolliment nocturn: servei de primera acollida: 75 places, de 20 a 8 hores      

Respecte els entorns també s’explica l’evolució del ritme  i volum d’acampades a 

l’exterior posant en evidencia que a dia d’avui el volum es inferior que en altres 

moments. Es destaca  l’acció continuada .S’explica els agents que intervenen de 

manera coordinada  en l’entorn:  serveis de tipologia social  (SGC, SASSEP i CME), serveis de 

neteja i Guardià Urbana. 

 Preguntes/Comentaris 

S’obre un debat on per la part dels veïns i veïnes en diverses intervencions es posa de 

manifesta que aquest centre porta 13 anys  en aquesta ubicació . es considera que 

l’entorn s’està degradant , que existeix un efecte crida i que seria convenient, com a 

bona praxi,  que hi hagués una rotació en la ubicació. Es sol·licita un grup d’experts que 

analitzi la situació. No s’està en desacord en el funcionament del centre però si en la  
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situació que s’està produint amb gent que s’allotgen a l’exterior ja que haurien de tenir 

condicions dignes. 

Per part dels veïns s’expressa i reitera que no es pot institucionalitzar la indignitat. 

Per part  de la mesa s’argumenta que  acabem de sortir d’una pandèmia , que es 

conegut que les necessitats socials s’han incrementat i que Nou Barris requereix 

especial atenció social. S’entén la sensació d’inseguretat però no es té constància de 

fets delictius greus. Es treballa per oferir un espai acollidor per tothom, tot i tenir en 

consideració que no es pot impedir dormir a l’espai públic es realitzen constants 

operacions de control en quant seguretat, neteja i atenció social. Nou Barris requereix 

atenció social . 

3. Previsions urbanització fase 4 

S’explica i  es fa lectura de les previsions  de calendari d’urbanització de de la fase 4 

que es concreta en: 

- juny 22  acord marc amb  BIMSA 

- juliol 22  Tècnic adjudicat per a desenvolupar l'avantprojecte de tot el conjunt 

 ( 19.000 m2 i 10.000.000€ de pressupost) 

- desembre 22 avantprojecte redactat 

- gener 23 publicació concurs metodologia per a realitzar l'executiu 

- abril 23 enginyeria contractada per a realitzar el projecte 

- juliol 23 maqueta del projecte executiu 

- novembre 23 projecte executiu acabat 

- desembre 23 projecte executiu aprovat administrativament 

- gener 24 licitació d'alguna/es fases depenent de la dotació econòmica 

- juny 24 inici obres 
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Preguntes/Comentaris Respostes 

Es pregunta per quin es l’abast territorial 

o delimitació de la fase 4. 

S’acorda que s’enviarà  la delimitació de 
l’actuació a l’associació  de veïns i veïnes 
de la Guineueta, 

Es manifesta que cal escoltar l’opinió 

 dels  veïns com a principals coneixedors 

de les necessitats i realitats de l’àmbit 

d’actuació. 

Es considera imprescindible eliminar les 

dificultats o barreres de mobilitat.  

Cal contemplar la retirada de parterres 

pròxims als habitatges i evitar 

filtracions.. 

 

Es demana la retirada dels cables 

d’enllumenat que hi ha a dia d’avui. 

 

 Es manifesta que un cop realitzat l’avant 

projecte aquest es posa a disposició dels 

veïns per estudiar millores i canvis. 

 

Com en la fase 3 es té present que cal una 

distancia preventiva entre el verd i els 

habitatges. 

Cal tenir present també que la 

impermeabilització es competència de les 

comunitats de veïns. 

Com en les altres fases es contempla la 

millora del clavegueram i enllumenat. 

 

 
 

4     Torn obert de paraules 

 
 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Comentari on s’expressa que la situació 

social de la Guineueta Vella requereix un 

tractament diferenciat. 

 

Utilització incívica de les baranes per la 

practica d’skate 

Es pren nota per tenir-ho en 

consideració i concretar punts de 

conflicte. 

Es denuncia el mal estat del pàrquing de Es pren nota per tenir-ho en 
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Via Favència.  consideració 

Contenidors del carrer Gasela a l’alçada 

del numero 55  s’han cremat moltes 

vegades, (3)  es suggereix canvi ubicació 

 

S’estudiarà si convé ubicació alternativa 

Es recorda la problemàtica dels 

ascensors per la pujada de preus dels 

projectes 

Es recorda el compromís que es va 

acordar amb l’associació de veïns 

d’estudiar les situacions d’aquells 

projectes que estan a dia d’avui en 

tramitació per veure si es possible ajudar 

en aquells casos que hi ha risc d’ aturar 

la realització del projecte.  

Sol·licitud de millorar el nomenclàtor i la 

identificació dels carrers. 

La demanda s’ha traslladat  al 

departament de nomenclàtor de ciutat. 

Es denuncien deficiències a la zona 

perdent d’urbanització (fase 4). Part de 

l’asfaltat ha saltat,  escossell  buits, hi ha 

peces d’uns jocs infantils que 

sobresurten.. 

 

Compromís de fer una visita sobre el 

terreny per analitzar les deficiències. 

Mur de contenció a parterre rambla 

caçador 1 en mal estat, deficiència que 

es va assenyala la ruta del cuidem 

Barcelona i no s’ha reparat. 

Demanda que es traslladarà a parcs i 

jardins 

ES sol·licita informació sobre els fons 

europeus per millorar l’eficiència 

energètica  

Es facilitarà l’enllaç amb la informació 

pertinent  
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Enllaç informatiu Barcelona incrementa la inversió en rehabilitació d’habitatges fins 

als 37 milions i reforça la priorització de l’eficiència energètica 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/10/13/barcelona-incrementa-la-

inversio-en-rehabilitacio-dhabitatges-fins-als-37-milions-i-reforca-la-prioritzacio-de-

leficiencia-energetica/ 

Denuncia de les molèsties que generen 

les terrasses del carrer Albert Einstein, 

soroll fins l’1 del matí 

L’Ajuntament ha de vetllar per el 

compliment de la normativa, el control 

de l’aforament, l’ocupació de mobiliari a 

via publica dels vetlladors i el control de 

decibels i emissió sonora. 

Des del districte es té constància i que 

s’han fet inspeccions, quan calia s’han 

imposat sancions i així es seguirà fent. 

Es recorda que per iniciar un expedient 

administratiu una trucada al 010 no 

inicia un procediment d’inspecció per 

que això succeeixi cal presentar una 

instancia. 

Es manifesta i sol·licita que cal recuperar 

l’oficina de la seguretat social ja que la 

proximitat facilitava la realització de 

tràmits 

Es traslladarà la demanda a la 

Generalitat de Catalunya. 

Es manifesta la poca publicitat o 

visibilitat dels cartells del consell de 

barri. 

S’estudiarà el cas per establir mesures 

correctores. 

Sol·licitud d’informació sobre l’estat de 

l’església del mental. 

S’assenyala que algunes teules estan 

caient. 

Es té constància que l’arquebisbat té 

aturades les obres de l’annex però en ser 

un organisme públic es té també 

coneixement de que les obres estan en 

fase de licitació., la previsió es que 

puguin iniciar-se a l’estiu del 2022. 

http://www.bcn.cat/noubarris
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Pel que fa referencia a l’interior de 

l’església . S’ha aturat la proposta que  es 

va presentar des de l’arquebisbat: Ha dia 

d’avui  l’arquebisbat esta fent la revisió 

de la proposta d’obres de l’interior. 

La urbanització dels entorns es farà un 

cop finalitzades les obres de l’interior i 

l’annex. 

Denuncia de l’incivisme dels propietaris 

de  gossos al parc de la Guineueta 

 

Denuncia incivisme aparcament als 

interiors d’illa Guineueta 

Es posarà en coneixement de   Guàrdia 

Urbana 

Es denuncia el risc que comporta la 

buganvilla que esta creixent a la façana 

de la Masia de la Guineueta  

Es pren nota per traslladar la 

problemàtica a parcs i jardins. 

Clavegueram – embornal que no drena a 

l’alçada del carrer  Castor 12  

Es pren nota per traslladar-ho al 

departament corresponent. 

 

 

 

     Barcelona , març de 2022 
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