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Districte de Ciutat Vella 

ACTA 

JORDI RABASSA  Conseller Tècnic Dte. Ciutat Vella 

ALBERT SANCHO  Conseller de Barri Gòtic BCN-comu 

JULIA BAREA   Consellera CS 

ELISABETH JIMÉNEZ             Consellera PP 

ORIOL CASABELLA                Conseller PSC 

MARIONA BUXADÉ         Tècnica de la DSPT  

TERESA CAJA   Associació de veïns i comerciants Avinyó centre 

PATRICIA RADOVIC  Associació Amics i Comerciants plaça 

CARME CASTELLS  Associació Amics plaça St. Just 

BLANCA BARBERO                Plataforma Borsí 

ANNA M MASSO  Veïna 

ANDRES IBAÑEZ  Veí. 

 

Participants que excusen la seva assistència  

Nom i cognoms Entitat 
CESAR POZO     Associació comerciants Magdalenes 

CALIXTO SOBRADO  Veí 

ISABEL RODRIGUEZ            Barna-Centre 

MIQUEL CARNER  Barna-Centre 

HELENA BOVÉ            Centre Compartir 

XAVIER MASSIP                   Associació amics i comerciants de la Rambla 

MERCÈ PÈREZ                       Biblioteca Andreu Nin 

 

 

 

Ordre dia 
1-Seguiment graella Compromisos  

2-Preparació contingut consell de barri Gòtic del  30 octubre 2018. 

3.-Precs i preguntes. 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Gòtic 
 

 

Data: 13 setembre  2018 Hora: 19h 
 Lloc: Sala Conferències (CC Pati Llimona)  

Participants  

Nom i cognoms Entitat 
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Districte de Ciutat Vella 

 

Material entregat:  Graella seguiment compromisos  Consell de barri . Documentació 

campanya 2018 de Convivència i Civisme.  Per consultar acta anterior visitar 

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

barri 

 

 

Temes tractats 
 
0. Acta comissió seguiment 31.01.2018. Es va enviar amb la convocatòria.  

 

1.-Repàs Graella compromisos. 

Les peticions son de consells de barri anteriors , el seguiment es va actualitzant a 

mesura que hi ha modificacions.  Alguns compromisos tenen relació i han anat sortint 

en diversos consells, d’altres s’han unificat en una mateixa casella. 

Es comenten només uns punts, donada l’extensió de la graella. Si qualsevol membre té 

suggeriments o dubtes al respecte que ho faci arribar als consellers o tècnica de barri. 

 

� Pla Mobilitat Districte Ciutat Vella.  
Aprovació Ple Districte el Pla de Mobilitat del Districte 2018-2023.  S'aniran 
desenvolupant les mesures en coordinació al Pla de Mobilitat de Barcelona. El 
Pla de Mobilitat del Districte també incideix en la restricció de l’ús de les 
bicicletes grupals en determinats carrers de Ciutat vella. 
 

� Vetlladors. 
 
El mes de juny 2018 s’ha aprovat nova normativa. Es mantenen les ordenacions 

aprovades. Les pendents que s’ha fet procés de participació, aquest es tindrà 

en compte en l’aplicació de la nova normativa. Les restants s’aplicarà la nova 

normativa. 

 
� Neteja 

S'estudia proposta de cabina autorentable fixa a Duch de Medinacelli i i a l'Av. 

Catedral. Previsió novembre 2018. Es demanarà ampliació horari dels WC de 

Pitarra, així com s’han posat uns vinils que indiquen de forma més visual els 

horaris.  

El juliol de 2018 s'incorporen 17 persones al Districte per intervenció intensiva 

en neteja. Al Gòtic intervenen de forma intensiva  a Duch Medinacelli i Vila de 

Madrid. S’ha demanat que incloguin en el recorregut el carrer d’en Roca. La 

seva funció es recollir brossa que vegin fora dels contenidors i depositar-la 

correctament. En el Gòtic la van recollint per uns recorreguts assenyalats, es 

mostra el planell d’aquests. 

Si es vol tornar a fer nova sessió amb veïns/entitats sobre els aspectes de 

neteja comentar-ho a Tdb o conseller.  



 

 

3 

 

Districte de Ciutat Vella 

Canvis horaris neteja per vetllar descans veïnal. Carrers Comtal i Moles. S'ha 

eliminat repàs 4 matinada. Es canvien rodes dels contenidors per reduir soroll. 

Pendent anivellar terra. Projecte modificació clavegueram connexió Moles, 

Estruc i Comtal. 

 

� Mesures Programa per al foment de les relacions de Proximitat i 
veïnatge a les escales de Veïns i a l'espai públic de Ciutat Vella. 
Es farà retorn anual del pla en el darrer consell de barri. 

� Procés participatiu reordenació Rambles 
Les obres podrien iniciar-se a principis de l’any 2019. Va guanyar Km0 ha 

realitzat un procés de participació. El mes de maig els grups cooperatius 

ciutadans varen validar les propostes. 

� Campanya HUT’s 

Es presentaran  les dades dels habitatges d’us turístic il·legal que s’han detectat 

i els que s’han iniciat expedient sancionador per al proper consell de barri. 

� Procés Participatiu Reordenació de la Rambla 
Es pot veure l'evolució del procés participatiu en el següent link: 

http://ajuntament.barcelona.cat/lesrambles/ca/presentacio 

Les obres podrien iniciar-se a principis de l’any 2019. Va guanyar Km0 ha 

realitzat un procés de participació. El mes de maig els grups cooperatius 

ciutadans varen validar les propostes. 

� Estudi impacte soroll 
Es realitza estudi d'impacte del soroll a la salut del Districte  Es presenta en el 

plenari del maig 2018., informe contaminació acústica i intervencions 

realitzades. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/inf

orme_soroll_plenari_10_4_2018.pdf 

� Pista petanca  
S’inclou les pistes de petanca en el projecte del Portal Veïnal/Pla de barris. 

S’ubicaran en el Moll de la Fusta. 

� Foment comerç proximitat. Pla desenvolupament econòmic. 

Nova convocatòria programa local per local termini 26 d'octubre 2018. Es 

compraran locals per al programa de BPO. ( Baixos Protecció Oficial). 

� Millores espai verd i jugable al barri 
Urbanitzacions a  Sots Tinent Navarro, nova plaça; Projecte Pati obert de 
Drassanes i Acords per al Portal Veïnal.  Plaça Sant Miquel: - juny 2018 prova 
pilot. S'allarga dinamització fins inici obres ( gener 2019). 
A la plaça de Sots Tinent Navarro s’ha fet procés participatiu, hi ha proposta de 
posar-hi nom d’una pedagoga. 
 

� Pla d’Usos. 
Aprovat pla d'usos el 23 de febrer 2018. veure normativa:  
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/documents/norm
ativa_del_pla_dusos_2018.pdf 
 



 

 

4 

 

Districte de Ciutat Vella 

� Recollida de mobles vells 
S’ha fet bustiada al barri del Raval i al Gòtic Sud on s’indica l’horari de recollida. 

Es reparteix el document on s’especifica els diferents cartells que s’han fet per 

la campanya de convivència i civisme.  

� Pla inspecció del Districte. 

S’està efectuant al voltant del Palau de la Música. 

� Programa allotjament Aprop 
es faran sessions explicatives amb entitats/veïns afectats. El concurs es resol en 

breus. Es preveu que de gener 2019 a abril s’iniciïn obres. 

� Subvenció per mitigar soroll 
Finals novembre tancament termini per presentar sol·licituds. S’habilitarà un 

punt d’informació i recepció de sol•licituds un dia a la setmana a l’oficina de Pla 

de Barris. Al Web de Districte hi haurà tota la informació i documents 

necessaris per la sol•licituds. 

� Cannabiques il·legals o amb activitats delictives. 
S’han mantingut  reunió amb entitats, AFAS i veïns el 13.07.2018, el 4/09. 

S'han establert canals de comunicació directa. 

 

Resum debat sobre la graella de seguiment: 
 

Campanya comunicació Convivència i Civisme.  Es comenta que no s’ha 

visualitzat prou. Es demana que la bustiada sigui a tot el barri. 

 

Plans d’ocupació de neteja. Es comenta que el responsable dels plans 

d’ocupació i els auxiliars d’espai públic haurien de venir al Consell de barri per 

tal de donar explicacions, doncs sovint no es veu efectiva la seva feina. Es 

respon que en el Consell de barri es respon de les accions municipals a nivell 

polític. 

 

Plaça Sots tinent Navarro. Es qüestiona si es un espai adequat pel joc dels 

infants donat els seus desnivells. Es respon que s’ha fet en un procés de 

participació conjuntament amb l’escola i l’AFA. 

 

Allotjament Aprop. Diversos veïns comenten la vindicació de declarar aquest 

espai com a plaça, donat la manca d’espais oberts del Gòtic, no estan d’acord 

en que es construeixin  habitatges en aquesta ubicació. Altrament es demana 

que es destinin al 100% a veïns que han estat exclosos del barri o en procés, 

per evitar problemes per la manca de vinculació de nous vinguts.  Es respon 

que es una decisió del govern municipal la construcció de nous habitatges com 

una necessitat primordial, la compra i la rehabilitació d’habitatges al Gòtic es 

molt costós i lent. S’explicarà en el Consell de barri, però no per posar-ho a 

debat. 

Es mirarà si es pot incrementar el percentatge de territorialitat, però no es 

segur donat l’avançat del procés. 
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Districte de Ciutat Vella 

 

2.-PREPARACIÓ CONTINGUT PROPER CONSELL DE BARRI 
 
Es proposa com a tema a informar: 

-Estat de les obres previstes. 

-Pla d’Educació del Districte. Estat i procés d’elaboració.  

 

Propostes de la comissió de seguiment: 

 

-Punt informatiu dades de seguretat. 
-Manca de lluminositat d’alguns carrers, percepció d’inseguretat 

-Cablejat de subministraments en les façanes del Gòtic.  
-Estat del clavegueram. Sovint hi ha basals en determinats carrers i places. 

-Habitatge: Es planteja com a tema d’importància donada l’expulsió de 

veïnatge. Quins ajuts es poden rebre i que es pot fer per evitar els preus en 

alça. 

 

S’acorda abordar els temes subratllats en negreta. 

 

3.- Altres. 
 
Carme Castells pregunta per el punt de connexió que s’ha retirat de la Plaça de 

Sant Just que era de propietat de l’Associació.  La Tdb recorda que ja se li va 

informar de que ho havia fet FECSA i que l’entitat ha de reclamar-ho a la 

companyia. Es demanaran explicacions a la companyia. 

 

-Edifici en obres de la Plaça Sant Just. Es pregunta per quina finalitat son. Es 

preguntarà. 

 

-Blanca: Proposa que es puguin extingir les llicències dels bars que tanquen i 

resten molt de temps sense obrir. 

 

 

 

 
 Es tanca la sessió a les 21:00h. 

 

 

 


