
 

 Comissió seguiment Gòtic 
 
 

Data: 19 gener 2022 

Lloc:  virtual. http://salavirtual.barcelona.cat/CSeguiment-CdB-Gotic--19-1-22-18.30-h-
Districte-Ciutat-Vella-19012022-1830-A8DE 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

      

Consellers: 

 Patricia Martínez ( bcn-comu Consellera Gòtic); ; M Jose Chacon ( Juntsxcat); Tahir Rafi Khanum ( 
ciutadans) ;Laura de la Cruz ( ERC); Alba Segura ( ERC) ; Patricia García ( Psc Consellera Gòtic) 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

 Mariona Buxadé ( Tdb-Gòtic); Gerd Verdes ( tecnic participació); Borja Morodo ( coordinador DSPiT) 

Assistents representants d’entitats: 

  Teresa Caja ( As. veïns i comerciants Avinyó) ; Patricia Ferrer ( As. amics Plaça Reial)  

S'excusa: ; Xavier Massip ( As. Amics i comerciants de la Rambla);Helena Bové ( As. Gabella); Eva Vila 
( Plataforma Fem Gòtic);  

Veïnat a títol individual: 

 

 

Ordre del dia: 

 01. Funcions comissió seguiment i eleccions  

02. Comissió seguiment pressupostos participatius 

03.Proposta Contingut proper Consell de Barri Gòtic del 15 febrer  2022   

 Per consultar l'acta del consell de barri i comissions de seguiment  visitar:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

Desenvolupament de la sessió: 

01. Funcions de la comissió de seguiment i eleccions d’aquesta i de la vicepresidència. 

La consellera  Patricia Martínez exposa les funcions de la comissió de seguiment. La C. de seguiment està 
formada per veïnatge , col·lectius , entitats i serveis del barri així com tècnics i representants polítics del Districte.  
Es plantegen temes per treballar al Consell de barri i es fan seguiment dels acords presos. Es poden crear grups 
de treball per a temes específics que s’han de sotmetre a l’aprovació del Consell de barri.   

Acta de: 



 

 
Teresa Caja planteja si es pertinent la celebració de la comissió de seguiment nomes amb 2 representants 
d’entitats quan hi ha 12 persones que en formen part en quan a veïnatge i representants d’entitats. És partidària 
d’anul·lar-la i retardar-la si pot ser presencial, donades les dificultats de moltes persones de poder connectar-se 
virtualment.  
 
La consellera respon que aplaçar-lo no és possible donat els temps que es requereixen tant tècnic com polític per 
preparar el consell de barri. Altrament la consigna de fer reunions telemàtiques ve marcada per instruccions de 
gerència municipal per motius de restriccions per pandèmia.  
 
Es consulta el reglament vigent donat que la normativa de participació està pendent d’aprovar-se. En quan a 
quòrums defineix que la constitució vàlida dels òrgans col·legiats requereix l’assistència d’un terç del nombre  dels 
seus membres. Donat que els representants polítics tenen consideració de membres  es compleix el requisit d’un 
terç. 
La consellera decideix mantenir la comissió de seguiment.  
Teresa Caja manifesta el seu desacord, entenent que la part política té dret a assistir però no a votar els acords ni 
fer propostes.  
Donat el reduït quòrum, S’acorda fer arribar als membres de la comissió un mail indicant la possibilitat d’aportar 
temes que es vulgui rebre informació en el proper consell de barri.  La informació s’enviarà demà  i es donaran dos 
dies per fer aportacions a través del mail o en comunicació directa amb la vici presidència del Consell de barri o la 
tècnica de barri.  
A més, tant la Teresa Caja com la Tècnica de barri faran arribar la informació telefònicament, així com recolliran 
les propostes.  
 
02.-Comissió de seguiment dels pressupostos participatius.  
 
El tècnic de participació explica que arran dels pressupostos participatius  de Districte s’ha de crear una comissió 
de seguiment.  
Aquest nou òrgan es reunirà per primera vegada aquest primer semestre i te per objectiu fer el seguiment i 
execució de cadascun dels projectes.   El mes de febrer serà la primera.  
 
En el cas del Gòtic el projecte que va ser escollit va ser el del centre Sinia, centre de dia de persones amb 
diversitat funcional.  El projecte proposa una intervenció arqueològica de restauració i adequació dels vestigis de la 
muralla romana amb l’objectiu de rehabilitar-la, també vol introduir-hi elements museogràfics perquè es pugui 
visitar i tenir mes obertura del centre de dia al barri.  
 
La composició d'aquesta comissió és la següent: 
-Un representant de l’equip de govern. 
-Una persona de l’equip de serveis tècnics del Districte de Ciutat Vella 
-referent de Democràcia Activa del Districte 
-Una persona de cadascun dels proje tes seleccionats del Distrecte 
-Una persona designada per la comissió de seguiment dels barris amb projectes seleccionats.  
 
La Teresa Caja s’ofereix a participar en la comissió.  
 
 
 
0.3-Contingut del  proper Consell de barri.  
 
 
Es dona la paraula a les representants d’entitats per si tenen temes a proposar.  
 
Patricia Ferrer voldria rebre informació sobre la normativa dels supermercats que obren 24h i que venen alcohol 
fora dels horaris permesos. Donada la situació de restriccions tant per l’oci nocturn com de la restauració 
considera que es un greuge comparatiu. Conèixer la normativa i quines mesures es prenen davant l’incompliment.  
 
 



 

L’equip de govern proposa parlar del pla Cuidem Barcelona, la nova contracta de neteja.  Es el tema que es va 
tractar en el darrer consell de barri, es van recollir les propostes i es planteja fer el retorn del desplegament que 
s’està treballant per la implementació de la nova contracta.  Es va fer el recull de les propostes i es farà el retorn 
de quines es poden desenvolupar i quines es considera que no es poden dur a terme.  
 
No es farà dinàmica de debat per grups, es planteja poder preguntar sobre  a la nova contracta  o demanar 
informació sobre alguna proposta que no s’hagi recollit.  
 
La consellera informa de que dels punts bruts que es van identificar en el darrer consell de barri ja s’han fet 
actuacions.  
 
Teresa Caja recorda la necessitat de crear una comissió de seguiment per a la implementació i desenvolupament 
del nou contracte de neteja.   En el consell de barri podrien sortir els representants de la comissió de seguiment. 
 
 
Es tanca la sessió a les 19:15h.  
 
  
 
 
 


