
 

 Comissió seguiment Gòtic 
 
 

Data: 22 gener 2020 

Lloc:  Centre Cívic Pati llimona 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

      

Consellers: 

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

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

Elena Guim ( Assessora regidoria); Gerard Verdés ( Tecnic Participació); Mariona Buxadé ( Tdb-Gòtic); 
Mercè Pérez ( Biblioteca Andreu Nin) 

Assistents representants d’entitats: 

Agnes Bartolome ( As. Festes Plaça Nova); Cesar Pozo ( AV.-Magdalenes); Eva Vila ( Fem -Gòtic); 
Teresa Picazo ( AV-Gòtic); Roca en moviment; Xavi Massip ( As. Amics de la Rambla); Teresa Caja ( 
As. veïns i comerciants Avinyó  

Veïnat a títol individual:  

Calixto Sobrado 

S'excusen:  Diego Swrstein ( AV.Gòtic); Carme Castells ( Amics barri de Sant Just) 

Ordre del dia: 

 01. Proposta Contingut proper Consell de Barri Gòtic del 11 març 2020 

02. Seguiment compromisos consell de barri gòtic del 29.10.2019    

 Per consultar l'acta del consell de barri anterior visitar:  

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

Desenvolupament de la sessió: 

 Es va oferir a les persones entitats que vulguin participar de la comissió de seguiment venir 30m. Abans de la 
comissió per tramitar la candidatura telemàticament. 

S’expliquen les funcions de la comissió de seguiment que son les que s’indiquen en els punts de l’ordre del dia. 

01. PROPOSTA CONTINGUT CONSELL DE BARRI  
 
L’equip de govern proposa treballar el procés participatiu el Programa d’actuació del Districte ( PAD) i el 
de Ciutat  ( PAM).  S’han programat 25 sessions-debats a Ciutat Vella, moltes son dirigides a sectors de 

Acta de: 



 

població o temàtiques ( gent gran, salut, infància, dona...), i es planteja que en el consell de barri es 
treballin les propostes a nivell de barri gòtic. El calendari del procés participatiu del PAD-PAM es del  3 de 
febrer al 27 de març. Es presentarà un document marc amb propostes, i es debatrà sobre aquestes així 
com es podran incloure de noves que sorgeixin del Consell.  
 
Dins del pressupost municipal hi haurà una part participada en relació a les obres que es proposa fer 
vinculades a una partida pressupostària. S’estan dissenyant els criteris. Aquestes hauran de passar per un 
procés de validació tècnica en quant a la seva viabilitat i per la part política en quan a prioritat. No es 
sotmetran a votació doncs estaran condicionades a l’acord de govern.  
 
A proposta de membres de la comissió de seguiment s’acorda fer arribar amb la convocatòria del consell 
de barri un informe sobre el nivell de compliment dels acords presos en els consells de barri  de l’anterior 
mandat per tal d’estar orientats i tenir un punt de partida a l’hora de fer les propostes pel PAD. 
 
Es proposa que com a punt d’informació previ a la sessió del PAD es presenti el resum del document. Per 
a que sigui possible s’acorda que la convocatòria s’avançarà 30 minuts doncs la sessió està programada 
per dues hores.  
 
Es  proposa posposar la votació de la vicepresidència del Consell de barri i dels membres de la comissió 
de seguiment en el segon consell de barri de l’any, donat que pel contingut del consell de barri no es 
disposa de més temps. Es promourà la participació de més representants a la comissió de seguiment. Les 
persones que no s’han inscrit i tenen dubtes com fer-ho poden adreçar-se al tècnic de participació o a la 
tècnica de barri.  
 
S’acorda que: 
-Ordre del dia Consell de barri del 11/03  a les 18:00h.  
      1.-Punt informatiu.  Estat Obres i informacions projectes rellevants.  Document resum estat 
compromisos Consells de barri anterior Mandat.  Durada de 30 minuts. 
       2.- Tema: Procés participatiu PAD-PAM . Durada 2h.  
 
Intervencions sobre l’orde del dia. 

 Calixto.S. Manifesta el descord en la reducció de sessions de consells de barri de 4 a 3. Proposa 
que es faci votació. S’acorda que es farà arribar la proposta al regidor.  S’informa que com a 
comissió de seguiment  poden fer propostes motivades ( amb un ordre del dia) de sessions 
extraordinàries de consell de barri.   Membres de la comissió de seguiment del Gòtic acorden 
crear un grup de treball per reunir-se previ a les comissions i preparar els continguts i propostes.  

 Per part de diversos membres es ressalta la importància de que els acords presos en els consells 
de barri tinguin devolució i siguin efectius com a punt fonamental de motivació  de la participació, 
poden ser menys, però s’ha de visualitzar el resultat de les propostes.  
 
 

02.  SEGUIMENT COMPROMISOS CONSELLS  DE BARRI 

         S’informa de la nova eina de seguiment dels acords. Fins ara es passava un full d’exel als participants de la 
comissió.  Cal valorar si seguir el mateix sistema.  Membres de la c.seguiment sol.liciten poder disposar del 
document de seguiment.  

Es comenten els següents compromisos del darrer consell de barri: 

 Valorar proposta de col·laboració amb inspecció per a denúncia festes als terrats privats o de pública 
concurrència ( Hotels). S’informa que el procediment per part del veïnatge és trucar a GUB en el cas de 
terrasses privades i  per terrasses d’hotels o anuncis des festes en terrasses privades comunicar per escrit 
( bústia ciutadana ajuntament) o telèfon ( civisme 900 226 226) per que pugui activar-se el servei 
d’inspecció. Si es té constància d’un privat que de forma periòdica organitza festes també es millor 
comunicar-ho per escrit. No es considera operatiu l’oferiment d’accedir directament als domicilis.  
Proposta:  Crear un enllaç similar al de les denuncies d’habitatge turístic per a comunicar aquest tipus de 
situacions.  



 

 Trobada amb operadors turístics per a treballar compatibilitat amb mobilitat i convivència. 
S’està treballant el tema des del Pla Rambla ( Foment Ciutat Vella). El Pla de mobilitat de  CV contempla 
impulsar durant 2020-21 mesures per modificar l’ordenança per establir un nombre màxim de persones 
per grup, harmonitzar punts de descàrrega de passatgers de transport col·lectiu i altres.  

 Revisar horaris de neteja nocturna per reduir soroll.  
Pròximament reunió amb responsables neteja per valorar canvis en carrers que reben més queixes a 
través del canal IRIS ( registre queixes).   Membres comissió seguiment proposen incloure en el llistat c/ 
Magdalenes; Cervantes; Palau/Templaris/Gegants.  Es qüestiona el pas de camions de neteja de grans 
dimensions per els carrers del Gòtic.  

 Propostes d’urbanització d’espais com plaça Traginers, entorn Joaquim Xirau, Nou Sant Francesc per 
guanyar confortabilitat per el veïnatge. 
Les propostes d’urbanització estan condicionades a l’adjudicació de pressupost. Caldria que estiguin 
incloses en el PAD.  

 Pacificació carrer Carabassa com entorn escolar. 
El pla de mobilitat de Ciutat Vella donat prioritat al Gòtic durant l’any 2020. Vinculació a la pacificació dels 
entorns escolars. S’ha informat de l’estacionament abusiu de motos al carrer. Cal tenir present les 
propostes de l’escola bressol Carabassa en el disseny d’intervencions de mobilitat al carrer.  

 Millora de la il·luminació de carrers i neteja de fanals. 
S’ha fet un recull dels carrers que han de guanyar il·luminació a traves de reunions amb plataformes 
veïnals. S’han donat prioritat  a les zones al voltant dels carrers escolars. Es proposarà calendaritzar 
periòdicament la neteja de fanals. Està prevista un recorregut amb serveis enllumenat per confirmar els 
trams a millorar.  

 Informar AFA i escola Baixeras de les millores proposades a la plaça Carme Simó. 
S’ha fet reunió amb ambdós i equip redactor. L’escola i AFA han fet arribar propostes. S’inicia la redacció 
de la proposta el gener del 2020. 

 Es denuncien free Torus amb vinculació a locals. C. Paradis 4 
S’ha comunicat a GUB. 

 Acció Inspectora en relació als brancals en comerços c. Amargos. 
S’han fet campanyes informatives. A mitjans de gener 20 nova  campanya inspecció incidint en  
ocupació indeguda via pública.  

 Acció Inspectora  terrasses plaça Manuel Ribe. 
S’han fet inspeccions tant de GUB com de llicències per incompliment aforament terrasses. Es convocarà 
una reunió amb restauradors i veïnatge amb servei de mediació amb la finalitat d’arribar a acords de 
millora convivència.  
 
Propostes  i informacions.  
 
S’alerta de l’estacionament de motos i bicicletes d’empreses. S’informa que hi haurà campanya de retirada 
motos indegudament estacionades ( a Sant Just s’està realitzant) i que s’han identificat els carrers on hi ha 
més incidències.  Es demana que es faci campanya de difusió de les alternatives d’estacionament i de les 
ofertes dels pàrquings. 
 
Es demana que es faci una devolució concretant els carrers que s’ha augmentat la il·luminació. Es reforça 
la necessitat de la neteja periòdica dels fanals.  
 
S’alerta que la plaça Carme Simó està tancada per la tarda. Es comprovarà. S’explica que s’han posat 
temporalment en els talussos unes lones per evitar despreniments de la terra.  
 
Es proposa que en carrers poc dinamisme i on s’acumulen conductes incíviques o d’inseguretat es puguin 
realitzar accions on hi hagi flexibilitat a nivell de normativa. Caldria una mesura de govern específica.  
Es posa com exemple el projecte “ Mar de Flors” del Raval.  
 
S’alerta d’una nova tenda de llavors al carrer Ferran que  tenen les portes obertes i música.  
S’informa de la sessió sobre el canvi de sistema en la recollida pneumàtica de nou de Sant Francesc i 
Plaça Vila de Madrid. El 30/01 a les 19.00h. al Casal de gent gran Pati llimona.  
 
Es tanca sessió a les 20:00h.  



 

 
 

 

 
 
 

  
 


