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ACTA 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Casc  Antic.   

Data: 5 d´abril del 2017 Hora: 19h 
 Lloc: Centre Cívic del Convent  de Sant Agustí  

Participants  

Nom i cognoms Entitat 
 

ALBERT LÁZARO                                  VEÍ 

MERCÈ NAVARRO                                 VEÏNA 

ANNA CAPDEVILA                                 ESQUITX                              

MARC BORRÀS                                      CON SELLER ERC 

ELISABETH JIMENEZ                            CONSELLERA PPC 

ANNA LLIURÓ I MARC RODÉS             PDECAT                          

MARIA JOSÉ ARTEAGA                         CONSELLER PSC                                     

JORDI RABASSA                                    CON SELLER DE GOVERN DTE 

PILAR HERAS                                         Td B Casc Antic 

   

Participants que excusen la seva assistència  

Nom i cognoms Entitat 
 

TERESA BALTÀ                                                                                  CENTRE SANT PERE APÒSTOL 

JORDI PAPELL                                                                                    ASSOCIACIÓ DE VEÏNS   

Temes tractats 
 

1.- El Conseller Jordi Rabassa dóna per iniciada la Comissió de Seguiment a les 19.15h.  

Es passa a llegir l´acta del darrer Consell de barri i es repassa l’estat dels acords presos. 

El Conseller explica com ha anat la Sessió Plenària del Pla de Desenvolupament Econòmic de 
Ciutat Vella del passat dia 29/03. 

Fa un repàs als acords no complerts, com la sessió de participació de Mestres Casals i 
Martorell. Es compromet a posar data en breu cap al mes d’abril i de maig; es tancarà en breu i 
passarem la informació.  

S’informa que la Generalitat ha sol·licitat al Districte de Ciutat Vella el permís d’enderroc dels 
antics Jutjats (Pg. Lluís Companys) per fer-hi l’Audiència Provincial, però no es sap quan es 
podran construir. S’està gestionant amb la Generalitat perquè deixin els terrenys a nivell i plans. 
Caldrà veure quins usos “temporals” s’hi poden fer entre l’enderroc i la construcció del futur 
equipament. No es vol que sigui un solar amb una tanca, cal poder aprofitar l´espai. 

 
 

 



 

 

Districte de Ciutat Vella  

 

2 

 

 

S’informa que fa un mes vam tenir una reunió amb veïns i comerciants del Carrer Sant Pere 
Més Baix i dels voltants del Palau Alós per tal de veure com entomem una vegada més el tema 
dels grups de “meines” i també d´algunes persones que inhalen cola que estan al carrer. El 
Conseller explica com va anar aquesta reunió, en la que es va assumir el compromís de 
demanar una reunió amb els veïns i la DGAIA. 

 

Intervenen els veïns:  

Hi ha moltes queixes de la porta del Casal de joves: fumem, criden, insulten i coaccionen a les 
noies sobre tot; i tot això porta a un menor ús de l’equipament per part d´altres joves i 
adolescents del barri.  

Cal fer un canvi de protocols intern del Casal de joves, no es pot deixar entrar aquests joves 
pels matins a fer ús del WC i les escales. 

Es queixen de la cobertura que s’està donant a les “mares coratge”. Ens demanen que acabem 
amb el tema dels dinars sense permís a la via pública, i que intervingui la Guàrdia Urbana.  

No volen que les mares tinguin un local municipal per cuinar i reunir la plataforma.  

Des del Districte no tenim aquesta demanda de la Plataforma. 

 

Intervenen els altres grups polítics:  

-Perquè els hi permeten fer activitat a la via pública? 

-Perquè no es tanca la porta de l’equipament pels matins? 

-Perquè no es controla qui entra i qui surt de l´edifici ? No es vol que hi hagi lliure accés.  

Es veu que el Districte fa el que pot a la porta del Palau Alós, però s´insisteix en què hi ha 
problemes de seguretat importants als entorns: carrers Mònec, Verdaguer i Callís, Sant Pere 
Mitjà.  

S´informa que des del Districte s’està treballant el tema de posar un servei de consergeria 
especialitzat a la porta de l’equipament i s´insisteix en què un equipament municipal d´aquestes 
característiques no pot treballar a porta tancada i restringint el lliure accés d´usuaris.  

 
TORN OBERT DE PARAULES: 
 
 
L´Anna Capdevila, d´Esquitx, planteja que en la seva entitat estan molt preocupats perquè 
moltes famílies, a causa dels preus del lloguer o a la pressió immobiliària dels propietaris, han 
de marxar del barri, un barri que ja els va acollir en molts casos després d´una migració, i ara 
que estan integrats han de tornar a marxar i fer un altre canvi, i això angoixa a les famílies i 
repercuteix sobre els infants , ja que perden els referents que tenen aquí. 
 
S´estan fent polítiques per resoldre aquest tema? 
Què passa amb la pèrdua dels veïns del barri?  
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La gent està molt sola davant d´aquesta angoixa i té molt de desconeixement.  
 
Demana que es pugui parlar també d´aquest tema en el Consell de barri.  
 
Els hi proposem fer una xerrada sobre els serveis d´habitatge dirigida a la seva entitat i les 
seves famílies. Ho organitzarem en breu. 
 
La veïna Mercè Navarro ve en representació de l´edifici Plaça Agustí Vell nº 11, i planteja el 
tema del soroll dels skaters. Han posat pancartes als balcons perquè no poden més.  
Els expliquem tot el que hem fet, i que estem pendents de l´arranjament de  Pº Circumval·lació 
per poder posar allà una pista per skaters infantils. Pendents de pressupost el projecte ja està 
fet.  
 
El veí Albert Lázaro demana informació sobre com van quedar els acords amb els veïns del 
Passatge Sant Benet al respecte de la urbanització dels entorns de l'Hotel del Núñez i Navarro. 
Se li expliquen els acords:  
 

• Peatonalització del carrer 
• Consulta per saber el futur equipament o habitatges al solar corresponent 

 
Es queixa del funcionament del Punt Verd del Pou de la figuera: no agafen llibres.  
Demana informació sobre si s´ha fet la neteja i condicionament del solar de Llàstics. S’explica 
el que ha fet la propietat i que tenen permís d´obres.  
I també pregunta sobre els horaris de les terrasses, el Conseller informa que els horaris són els 
que marca la Normativa general d´ordenació de les terrasses de la ciutat. 
 
Acords 

   
1-PROPOSTA D’ORDRE  
 
En el punt informatiu :  
1-Informació sobre el Pla de veïnatge 
2-Actualització Calendari participatiu del pla d´Usos 
3-Informació sobre les normes reguladores de Participació 
4-Retorn de les sessions de Participació de Mestres Casals i Martorell 
 
Els veïns demanen que s´inclogui el punt d’informació sobre la situació els menors inhaladors 
de cola. 
 
El Conseller Jordi Rabassa proposa que es parli del tema de la Mesura de govern que es 
portarà al proper Plenari sobre la Plaça Antonio Maura .  
 
Situació habitatge/desnonaments al barri .  
 
 
 
Es clou la Comissió de Seguiment a les 20,45h. 
 
 
 
La Tècnica de barri  


