
 

 Comissió seguiment CASC ANTIC 
 
 

Data: 18 de gener de 2022 

Lloc:  telemàtica 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

      

Consellers: 

Andrés Perez( Bcn Comú - Conseller Casc Antic); Joan Julibert (PSC - Conseller Casc Antic);  Maria 
José Chacón (JuntsxCat); Julia Barea (C's); Jordi Callejo (ERC). 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

Gerard Verdés (Tècnic Democràcia Activa); Natàlia Matesanz( Tdb-CascAntic) 

Assistents representants d’entitats: 

J. Jové (Fundació Comtal); A. Capdevila (Esquitx), M.Espinal(Casal de Barri Pou de la Figuera), Teresa 
Baltà (Centre Sant Pere Apostol) 

Veïnat a títol individual:  

 

Excusen la seva absència: A. Martin 

 

Ordre del dia: 

01. Constitució Comissió de Seguiment dels Pressupostos Participatius: 

 
En G. Verdés, tècnic de la direcció de Democràcia Activa, referent a Ciutat Vella, explica que 
properament es constituirà la Comissió de seguiment dels pressupostos participatius a Ciutat 
Vella.  
Aquesta comissió té per objecte supervisar que els projectes escollits per la ciutadania de 
Ciutat Vella: 9 en total, es desenvolupen correctament i en el termini adient.  
Aquesta comissió serà composta, a part d’una part tècnica i política del districte, per les 
persones que varen promoure cadascun dels projectes seleccionats i per un representant de la 
comissió de seguiment de cada consell de barri.  
Es preveu que serà convocada de forma semestral. 

Es demanen candidats per a formar part d'aquesta comissió, i mostren el seu interès J.Jover 
(Fundació Comtal) i Teresa Baltà (CSPA) 

S'acorda que el representant del Casc Antic, serà Jordi Jover de Fundació Comtal. 

Acta de: 



 

02. Proposta Contingut proper Consell de Barri del Casc Antic del 22 de febrer de 2022: 

- Punt Informatiu:  

- Punt Deliveratiu/Monogràfic:    Nou contracte servei de neteja  

 03. Torn obert de paraula per recollir propostes i/o recolzament a la proposta inicial.   

 

Es pot consultar l'acta del consell de barri anterior a:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_021121.pdf 

 

 

Desenvolupament de la sessió: 

- El conseller dona la benvinguda als membres de la comissió de seguiment.  
- S’informa que des de l’equip de govern es porta una proposta comú a tots els barris del 

Districte. En el darrer Consell de Barri es va tractar el tema de la Nova Contracta de Neteja 
com a punt deliberatiu. Es planteja poder fer una continuació d’aquella sessió, on el servei 
de neteja pugui aportar les conclusions de les aportacions recollides i comentar la nova 
contracta. 
Està bé poder fer dues sessions per a poder fer retorn dels temes. 
 
Tot i així, s’aclareix que són els membres de la comissió de seguiment que tenen la darrera 
paraula: 

 
03 TORN OBERT DE PARAULA 

 
- J.J. manifesta estar d’acord amb la proposta i poder fer un retorn de la sessió 

anterior, perquè sinó s’obren temes que no s’acaben de tractar, podríem trobar més 
temes però està bé poder concloure l’anterior. 

- Conseller: és el moment de dir si hi ha algun tema per al punt informatiu. En aquest 
cas, el punt deliberatiu no serà tant participatiu, sinó de retorn. 

- T.B.: manifesta que li sembla interessant el tema de la neteja però que és molt 
recurrent, que s’ha tractat durant molts anys en el Consell de Barri i no s’arregla. 
 
Exposa que no hi ha papereres a Sant Pere més Alt, i que hi ha brossa per terra. 

 

    

    

Es tanca sessió a les 19:30h.  


