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Districte de Ciutat Vella 

ACTA 

TERESA CAJA   Associació de veïns i comerciants Avinyó centre 

CESAR POZO     Associació comerciants Magdalenes 

CARME CASTELLS  Associació Amics plaça St. Just 

ALBERT SANCHO  Conseller de govern Districte de Ciutat Vella 

JULIA BAREA     Consellera del grup municipal Ciutadans 

JORDI BORDAS  Conseller del grup municipal ERC 

ELISABETH JIMENEZ  Consellera del grup municipal PP 

 

MARIONA BUXADÉ         Tècnica de la DSPT  

 

Participants que excusen la seva assistència  

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

Helena Bove   Associació Gabella 

 

Ordre dia 
No hi ha ordre del dia prefixat.  Material entregat:  Acta consell de barri del 6.10-2016 
Acta comissió de seguiment del 28 .11.2016 

Temes tractats 
 
1.- Proposta temes del proper consell de barri del 21 de febrer. A les 19:00h. Pati 
Llimona. 
 
S’explica que l’acta del consell de barri es en esborrany ,si algú considera que ha de fer 
alguna correcció que ho faci arribar a la Mariona o a l’Albert Sancho. 
No es fa entrega de la graella de seguiment , doncs està en procés de revisió . 
S’inclouran exclusivament els compromisos presos respecte els temes treballats i no les 
peticions diverses que es plantegen en el consell de barri.  
 
Albert Sancho exposa un canvi en quan a temes a tractar en el proper Consell de Barri, 
no excloent que puguin incorporar-se temes nous a proposta de la comissió. Durant 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Gòtic 
 
Data: 17 de gener 2017 Hora: 19h 

 Lloc: Sala Maragall (CC Pati Llimona) 

Participants 

Nom i cognoms Entitat 
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Districte de Ciutat Vella 

l’any passat es van tractar qüestions d’ampli abast, vinculades sovint a canvis de 
normativa municipal o bé a elaboració de plans d’actuació ( p.e. pla de mobilitat, 
normativa HUT’s, normativa de VMP...), essent dificultós que hi hagués modificacions 
ni possibilitat de seguiment d’un consell a un altre, i per tant no permeten la funció de 
seguiment del consell.  L’equip de govern del Districte ha estat poc proactiu, recollint la 
proposta dels temes plantejats, però no dimensionant les dificultat de dur-les a terme 
en poc temps. Es volen proposar temes que es pugin gestionar en un espai de temps a 
curt o mig termini, per tal que en sigui possible el seu seguiment i evolució. 
 
Sorgeix la preocupació de la reducció de participació en la comissió de seguiment. 
Caldrà fer un anàlisis del que està passant per tal d’activar de nou la participació.  
 
A continuació s’exposen diversos motius pels quals es valora que s¡ha reduït la 
participació. 
 
Cesar Pozo: Existeix desil·lusió per no poder concretar-se temes que s’havien 
compromès en diverses ocasions.  Exemple de la demanda de modificació circulació c. 
Magdalenes i de l’olivera de la plaça dels Peixos.  Insisteix en que la GUB  no exerceix, 
ha fet una petició expressa per tal que vinguin a controlar la circulació del c 
Magdalenes per l’excés de transport de càrrega i descàrrega de 11 a 11:30h. i li han 
respost que no poden comprometre’s.  
 
Carme Castells:  En repetides ocasions ha demanat per quin motiu s’estan treient 
pilones del barri Gòtic. No ha obtingut resposta. Quan les persones no tenen respostes 
de les seves demandes es desencanten.  
 
Jordi Bordas: Es possible treballar temes tot i que s’hagi de modificar una ordenança. 
Es tracta de recollir les propostes i un cop s’hagi modificat l’ordenança es torni a 
explicar, explicitant els canvis que s’hagin donat a partir de les propostes.  Considera 
que no es recullen les peticions, p.e. normativa VMP, les peticions eren que fos més 
restrictiva i sancionadora, i la normativa es més flexible. El problema es que no 
s’escolta els veïns en aquest punt.  
 
Teresa Caja: Insisteix, si hi ha un compromís s’ha d’explicar. Tant si s’ha donat un 
canvi com si no es possible fer la proposta, però retornar que ha passat amb les 
propostes fetes.  Si això no es dona, la gent deixa de creure. 
 
Propostes per al proper Consell de barri: 
 
1.-Punt informatiu.  Programa de convivència.  
Explicació per part de la regidora d’un nou programa que es durà a terme vinculat amb 
el Pla d’estiu. Es reconeix que ciutat Vella donada l’afluència de visitants requereix 
d’una intervenció a nivell de convivència en l’espai públic que si bé s’ha d’intensificar a 
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l’estiu ,també requereix d’intervenció durant tot l’any. S’explicarà el programa que 
vincula  a nivell de convivència a espai públic, escales de veïns i oci nocturn. 
 
 
 
 
Elisabeth Jiménez: constata que la demanda d’una intervenció continua anual en 
l’espai públic s’havia fet en el consell de barri arran del pla d’estiu.  
 
2.- Via Laietana. 
 
El mes de maig es farà una mesura de govern sobre la via Laietana. Per aquest motiu 
es vol fer prèviament un espai de debat en el consell de barri . Durada de 30-40 
minuts.  No es tracta d’una gran intervenció en la via Laietana, si bé de fer petites 
millores per tal de fer-la més agradable a la mobilitat dels vianants i a nivell de reduir 
circulació.  Exemples: incloure carril bici;  pas de vianants més amples; senyalètica 
concreta.... 
Al Casc Antic es va fer una sessió que es van treballar algunes propostes. 
 
Diverses intervencions per part de consellers com de representants d’entitats 
manifesten que es un tema prou ampli com per fer un monogràfic que impliqui també 
als altres dos barris, casc antic i Barceloneta. 
 
Teresa Caja: via laietana no es un problema pel Gòtic, hi ha d’altres temes més greus a 
treballar.  Creu que s’haurien de donar resposta al temes ja treballats i no plantejar 
nous temes d’aquesta dimensió. Donar resposta al que es farà amb la Plaça St. Miquel, 
si hi ha algun plantejament en referencia a la millora d’espais verds.  Quines 
intervencions es faran amb el pla de barris. 
 
S’informa que hi haurà una sessió  específics pel pla de barris, el dia 25 de gener.  
 
Teresa Caja exposa que s’està saturant de reunions als veïns, per tenir pocs resultats. 
Aprofitar l’espai del Consell de barri per parlar del pla de barris, tot i que hi hagi altres 
grups de treball.  
 
Jordi Bordas: i si al consell de barri proposa canviar la Via Laietana , deixar-la sense 
circulació... que passaria, quina resposta es donaria? Hi ha temes que no s’haurien de 
dur a processos de participació. 
 
Albert Sancho: L’actual govern te la intenció de fomentar els processos participatius, 
d’escoltar l’opinió dels ciutadans. 
 
Carme Castells: Tampoc creu necessari fer cap modificació a la Via Laietana, considera 
més important el manteniment de la via pública del Gòtic i d’altres temes  ( carrers 
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amb lloses trencades, desaparició d’arbres, pilones que desapareixen, les motos que 
aparquen en zones indegudes...). 
 
Es considera que parlar de tres temes es massa extens. 
 
Es recorda que demà hi ha la segona sessió per parlar de la neteja al Gòtic. La 
consellera de ciutadans i del PP manifesten la seva molèstia per no haver tingut en 
compte que coincideix amb la comissió de seguiment del Casc Antic.   
 
Es conclou que no es vol parlar de Via Laietana. 
 
3.-Pla d’usos. 
 
Recollir propostes per el nou pla d’usos. Explicar que és un pla d’usos, quina utilitat, 
que és modificable. 
 
Jordi Bordas: si no es planteja una proposta serà molt difícil que es generi debat. 
 
Sorgeix el debat de com verificar les llicencies d’obres i d’activitats de molts locals que 
estan fent obres, i els que obren sense llicencia. Quin sistema hi ha per controlar-ho. 
( perquè no es tanca el super de la plaça St. Jaume ?) 
 
 
 
Es tanca la sessió a les 20:30h. 
 
 
 


