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Districte de Ciutat Vella 

ACTA 

ALBERT SANCHO  Conseller de govern Districte de Ciutat Vella 

JORDI RABASSA  Conseller Tècnic Dte. Ciutat Vella 

JÚLIA BAREA     Consellera del grup municipal Ciutadans 

JOSEP M JULIÀ  Conseller del grup municipal PDCat 

ELISABETH JIMÉNEZ  Consellera del grup municipal PP 

M JOSEP LÓPEZ  Consellera ERC 

LLUM VENTURA  Consellera del grup municipal BCN-Comú 

MERCÈ RODES  Consellera PDcat 

MARIONA BUXADÉ  Tècnica de la DSPT 

MERCÈ PÈREZ   Biblioteca Andreu Nin 

TERESA CAJA   Associació de veïns i comerciants Avinyó centre 

CESAR POZO   Associació comerciants Magdalenes 

CARME CASTELLS  Associació Amics plaça St. Just 

PATRICIA RADOVIC  Associació Amics i Comerciants plaça Reial 

CÉSAR POZO   Associació comerciants i veïns c/ Magdalenes 

CALIXTO SOBRADO  VEÍ 

M LLUÏSA DEL RIO  VEÏNA 

 

Participants que excusen la seva assistència  

Nom i cognoms Entitat 
XAVIER MASIP  Associació d’Amics de la Rambla 

Helena Bové   Associació Gabella 

 

Ordre dia 
1-Preparació contingut Consell de barri Gòtic del 30 maig 2017. 
2-Seguiment graella Compromisos  
Material entregat: Acta consell de barri del21-02-2017 i Graella seguiment 
compromisos Consell de barri  
 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Gòtic 
 

 

Data: 04 d’abril  2017 Hora: 19h 
 Lloc: Sala Maragall (CC Pati Llimona)  

Participants  

Nom i cognoms Entitat 
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Districte de Ciutat Vella 

 
 

Temes tractats 
 
 
1.- Proposta temes del proper Consell de barri del 30 maig. A les 19:00h. Pati 

Llimona. Sala Conferències 

 
El Conseller Albert Sancho exposa l’estructura del Consell de Barri. 

1. Punts informatius 
2. Dinàmica tema a debatre 
3. Torn obert de paraules. 

 
Com a punts informatius la Regidora vol fer explicar: 
-recull de les mesures del Pla d’Estiu, explicar el Pla veïnatge. 
-Com a continuïtat del Consell de barri anterior exposar el calendari i procés del Pla 
d’usos. 
-Normes reguladores de Participació. 
-Retorn propostes plaça Sant Miquel vinculat a intervenció Pla de barris i com a recull 
de les propostes treballades en el Consell de barri del 13 de desembre. 
 
Tema a debatre: 
El mes de maig el Ple aprovarà mesura de govern sobre Via Laietana. Es vol intervenir 
sobre la Plaça Antoni Maura per tal de promoure mobilitat horitzontal i connectivitat 
entre Gòtic i St. Pere, Sta. Caterina i La Ribera. Es preveu iniciar les obres el 2018. 
S’aportarà una o dues propostes i el treball consistirà en ultimar detalls que afavoreixin 
el flux entre els dos barris. 
 
Calixto Sobrado: proposa pensar també l’espai de la Plaça de l'Àngel, doncs es un espai 
per on circula molta gent que va d’un barri a l’altre, coincidint a més amb la sortida de 
metro. 
Teresa Caja: en l’espai d’Antonio Maura els dos pàrquings condicionen molt les opcions 
de circulació dels vianants. 
Carme Castells: el mercat de Sta. Caterina i les necessitats de descàrrega de 
mercaderia també són un condicionant. Pregunta si serà només aquest tram o bé 
implica tota la via Laietana. 
Jordi Rabassa: hi haurà procés de participació durant el 2018 per una transformació 
més gran. La proposta per al Consell de barri és per una intervenció puntual a curt 
termini. 
 
Mercè Pèrez: suposa que en el Consell de barri del Casc Antic també es plantejarà el 
tema. Proposa fer una reunió conjunta dels dos barris per compartir el treball fet i 
decidir una proposta unificada. 
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Districte de Ciutat Vella 

 
No havent-hi més propostes a tractar s’aprova treballar la Plaça Antoni Maura. 
 
2.- GRAELLA SEGUIMENT COMPROMISOS. 
 
Les peticions són de Consells de barri anteriors, el seguiment es va actualitzant a 
mesura que hi ha modificacions. Alguns compromisos tenen relació i han anat sortint 
en diversos consells, d’altres s’han unificat en una mateixa casella. 
 

• Càrrega i descàrrega del Gòtic Nord. El Districte i Mobilitat central 
han arribat a l’acord per dur a terme una prova pilot abans de l’estiu. S’ha fet 
un estudi amb diverses propostes. 

• Sant Felip Neri. Es confirma que tant els taxis com els cotxes del veïnat 
poden accedir al carrer Sant Honorat/entrada St Felip Neri. 

• Proposta campanya estiueja al teu barri. S’està mirant com poder 
tenir preus reduïts per veïns de Ciutat Vella. Hi ha una proposta del Consell 
Plenari, a on s’acorda que el districte explorarà la viabilitat de que amb la 
compra de productes en determinades botigues del barri el veí pugui obtenir 
entrades gratuïtes o de cost reduït en museus de la zona. 

• Soroll a les nits. Es farà públic l’estudi realitzat per l’Agència de Salut 
Pública després de Setmana Santa. 

• VMP. Aprovació inicial any 2016, i estem pendents de l'aprovació 
definitiva aquest 2017. 

• Pla estiu. S’allarga en el temps i contempla altres objectius, perfils 
professionals i nous indicadors. Amb un nom també molt més llarg: Pla per al 

foment de les relacions de proximitat i veïnatge a les escales i a l'espai públic. 
• Arbrat de Comtessa Sobradiel. 
 

Patricia Radovic: demana poder tenir la graella prèviament a la Comissió de 
Seguiment, per tal de poder llegir-la amb detall i aportar suggeriments i dubtes. 
 
 
Torn obert de paraules: 
 
-M Lluïsa: Al c/ St. Domènech del Call 8 i 10 hi ha dos locals que fan soroll per les nits i 
no tenen llicència. Té identificat un pis on hi guarden material els llauners. 
-César Pozo: Pregunta per l’escala de la plaça Isidre Nonell. 
 
Respon Jordi Rabassa: Ja ens hem reunit amb el César Pozo i s’ha explicat en 
repetides ocasions que en cap moment hi hagué el compromís de posar una escala que 
accedeixi directament a la plaça Isidre Nonell, i tampoc no ha estat mai dissenyada 
sobre plànol. Per preservar l’espai d’usos que generen conflicte el Govern actual es 
manté amb la decisió de conservar l’accés a la plaça a través de l’equipament. 
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Mercè Pèrez:  Fa referència al punt de la graella sobre urinaris públics. Ha vist la 
senyalització del de Pitarra, però com estan la resta de punts, hi ha més propostes? 
 
Albert Sancho: el tema dels pipi-cans s’està treballant, doncs no n’hi ha cap en tot el 
Gòtic. S’estudia també a través del Pla de barris la proposta de que hi hagi locals buits 
per tal que siguin urinaris públics, vinculats amb ocupació laboral del barri.  
De mentre no hi hagi altres alternatives es seguirà reforçant l’estiu amb cabines de 
WC. 
 
Teresa Caja: exposa el seu desacord amb les cabines de WC pels problemes d’higiene 
pública, estan molt brutes. 
 
Patricia Radovic: Proposa poder parlar en un Consell de barri sobre el tema de la 
il·legalitat. Es refereix a com afrontar a nivell de veïns i Ajuntament diversos temes de 
la via pública que no compleixen normatives: les vendes ambulants sense llicència; els 
llauners; artistes al carrer; delictes sobre la salut pública. Fa referència a les notícies 
recents de venda ambulants de productes de segona mà que es col·loquen els 
diumenges pel matí a la plaça Reial generant conflicte, robatoris i intimidació amb la 
fira de filatèlia. 
 
Jordi Rabassa: Ofereix la possibilitat de poder participar en les taules de Seguretat del 
Gòtic, amb presència de MMEE i GUB. 
 
César Pozo: Planteja el tema de la Olivera del triangle de Magdalenes. Es el pipi-can 
del barri. Pregunta si la neteja del carrer s’ha reduït. Demana que es col·loquin pilones 
davant de l’Hotel donat que desencotxen constantment els taxis amb els turistes, 
provocant embotellaments. Demana que es reforcin els senyals per reduir la velocitat 
del carrer Magdalenes, ja que no es respecta. 
 
M Lluïsa: Exposa diversos temes: 
Té identificat un local on hi guarden material els llauners. Pregunta si ha de trucar al 
092 per aquest tema 
Demana que la plaça Frederic Marés sigui oberta al públic 
Com pot denunciar a determinats comerços on detecta que els preus són arbitraris i es 
sent estafada? 
 
Mercè Pèrez: Recorda la funció de la Comissió de seguiment: preparar el contingut 
Consell de barri. Per tant s’han de fer propostes generals i no demandes particulars, 
més pròpies de l'Audiència Pública. Demana que els temes particulars es canalitzin en 
d’altres espais. 
 
Jordi Rabassa: Recollim les demandes particulars i ens posarem en contacte per 
atendre-les.  
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Calixto Sobrado: Proposa un altre tema general per tractar al Consell de barri: la 
conservació dels carrers, tant de manteniment de via pública com d’espais verds. 
També creu que s’hauria de tractar sobre els cannàbics. 
Proposa que en els Plenaris es moderi i reguli el temps d’exposició dels veïns, es fan 
excessivament llargs. 
 
 
 
 
 
Es tanca la sessió a les 20:30h. 
 
 
 
 
La tècnica de barri 
 


