
ACTA 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Raval 
 

Data: 29 d’abril de 2021 Hora: 18.30h 
Lloc: Virtual (https://8x8.vc/decidimbarcelona/csraval) 

Persones participants 
Nom i cognoms  Entitat  

 

Àngel Cordero  VICEPRESIDENT CONSELL DE BARRI – XARXA VEÏNAL 
Maite Roca     A.I.P. CULTURA CATALANA 
Santiago Ibarra     CONSELLER BCN EN COMÚ 
Maria José Arteaga     CONSELLERA PSC 
Laura de la Cruz     CONSELLERA ERC 
Jordi Callejo     CONSELLER ERC 
Maria José Chacón     CONSELLERA JuntsxCAT 
Júlia Barea       CONSELLERA CIUTADANS 
Tahir Rafi       CONSELLER CIUTADANS 
Míriam Martínez     TÈCNICA DE BARRI RAVAL 
Glòria Torras     TÈCNICA DE BARRI RAVAL 
 
      

Temes tractats 
 

S’inicia la sessió amb l’explicació sobre l’anul·lació del Reglament de Participació Ciutadana, 
que emmarcava òrgans com els Consells de Barri i les Comissions de Seguiment.  Les normes 
que ara estan en vigor es van aprovar el 2002 i es van reformular posteriorment per crear els 
consells de barri. Per tant, els Consells de Barri poden seguir funcionant perfectament. Tot i 
que no està vigent la possibilitat de demanar un Consell de Barri extraordinari, hi ha la voluntat 
política  d’acceptar la proposta si s’escau. A continuació es presenta l’ordre del dia de la sessió: 

1. Ordre del dia del proper Consell de barri 
2. Sessió participació per a la reurbanització de la Ronda Sant Antoni 
3. Torn obert de paraules 
 

1. Ordre del dia del proper Consell de barri.  
 
El conseller Santi Ibarra presenta el seguiment d’acords del Consell de Barri i exposa la 
proposta del Govern per a l’ordre del dia del proper Consell de barri de Raval que tindrà lloc el 
dia 3 de juny a les 18.30h. 
 
En concret, la proposta és tractar el nou Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) de Ciutat 
Vella. 
 
Per tant, el proper Consell de barri tindria l’ordre del dia: 

• PDE 
• Torn obert de paraules 

 
 

https://8x8.vc/decidimbarcelona/csraval


 
2. Sessió participació per a la reurbanització de la Ronda Sant Antoni 
 
El conseller Santi Ibarra informa que actualment s’està elaborant una proposta per a millorar 
les condicions de la llosa de la Ronda de Sant Antoni on hi havia el mercat provisional. Si bé hi 
ha la intenció d’eliminar aquesta llosa, es vol fer quelcom fins a no fer-ho.  
 
En aquest sentit, convida a les entitats a participar en els processos participatius i en les 
sessions informatives que se’n derivin. Es farà arribar les dates a aquelles entitats que hi 
vulguin participar; aquestes poden expressar el seu interès a través de les tècniques de barri.  
 
3. Torn obert de paraules. 

 
S’obre el torn de paraules per recollir les propostes de les persones assistents: 

La Maite Roca expressa l’interès de què el PDE contempli aspectes fonamentals pel veïnat, 
com ara el comerç de proximitat i la varietat de comerços. 

L’Àngel Cordero demana que es tractin altres temes que el veïnat considera de vital 
importància: el possible desnonament del Gimnàs Social Sant Pau i la situació actual del solar 
de Drassanes.  

En aquest sentit, com és la primera comissió a la qual assisteix, el conseller Santi Ibarra explica 
breument el funcionament dels consells. Amb aquesta explicació, proposa que si es vol tractar 
aquests dos temes, es podria fer a títol informatiu en la primera part explicativa, o bé sol·licitar 
un consell extraordinari. 

Finalment, es sol·licita aquest consell extraordinari. 

Acords 
 

Es decideix que en principi el tema del proper Consell de Barri serà:  

El PDE de Ciutat Vella 
 
I es comunicarà l’acceptació o desestimació de la proposta d’un consell extraordinari per 
tractar els temes exposats.  
 
Es clou la Comissió de Seguiment a les 19.25h 
 
Les tècniques de barri. 


