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Districte de Ciutat Vella 

ACTA 

JORDI RABASSA  Conseller Tècnic Dte. Ciutat Vella 

MARC RODES    Conseller del grup municipal PDCat 

M JOSEP LOPEZ  Consellera ERC 

JULIA BAREA   Consellera CS 

MARIONA BUXADÉ         Tècnica de la DSPT  

TERESA CAJA   Associació de veïns i comerciants Avinyó centre 

PATRICIA RADOVIC  Associació Amics i Comerciants plaça 

XAVIER MASSIP                   Associació amics i comerciants de la Rambla 

MERCÈ PÈREZ                       Biblioteca Andreu Nin 

CALIXTO SOBRADO  Veí 

ANDRES IBAÑEZ  Veí. 

 

Participants que excusen la seva assistència  

Nom i cognoms Entitat 
ALBERT SANCHO  Conseller de barri gòtic.  

CESAR POZO     Associació comerciants Magdalenes 

CARME CASTELLS  Associació Amics plaça St. Just 

ISABEL RODRIGUEZ            Barna-Centre 

MIQUEL CARNER  Barna-Centre 

HELENA BOVÉ            Centre Compartir 

 

Ordre dia 
1-Seguiment graella Compromisos  

2-Preparació contingut consell de barri Gòtic del 20 juny 2018. 

3.-Precs i preguntes 

 

Material entregat:  Graella seguiment compromisos  Consell de barri i acta darrer 

consell de barri Gòtic  

 

 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Gòtic 
 

 

Data: 16 maig  2018 Hora: 19h 
 Lloc: Sala Conferències (CC Pati Llimona)  

Participants  

Nom i cognoms Entitat 
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Districte de Ciutat Vella 

 

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. 

 

� Càrrega i descarrega.  
Hi hauran modificacions recollides en el pla de mobilitat 2018-2023. En relació a 
la mobilitat Gòtic Nord s’explica que s’ha fet una reunió amb entitats de 
comerciants per la proposta de modificació mobilitat d’aquesta zona. S’iniciarà 
el mes de gener, passada la campanya de Nadal. Es basa en:  

-Entrades C/D per Portal de l’Angel (canvi sentit  Fontanella-Duran i Bas) 
-Es manté l'accés i sortida des de Rambles 
-Pilona plaça Peixos, nomes accessible per veïns i emergències 
-Prohibir el transport de mercaderia pesada per Magdalenes. Es volia modificar 
l’accés però de moment es manté donada la situació excepcional de talls de 
carrers per part de Policia Nacional. 

El pla de mobilitat també proposa crear àrees DUM a les zones perimetrals, i 
ampliar l’oferta disponible de places en un horari concentrat ,establir tot el 
Districte com àrea DUM gestionada íntegrament per l’Ajuntament.  Us d’un 
aplicatiu que assenyalarà als transportistes on poden estacionar i el temps 
d’estacionament permès.  
L’estacionament de parada de taxis es traslladarà a Joaquim Pou.  
 

� Plaça Sant Miquel.  En la línia de potenciar els usos veïnals i quotidians 

s’està redactant el projecte arquitectònic per canviar la plaça Sant Miquel que 

recull al màxim les demandes dels consells de barri i altres espais i iniciatives. 

Es preten  reduir al màxim els vehicles per augmentar l’espai familiar i veïnal a 

més de fer més “amable” la plaça. S’ha convocat una reunió el proper dilluns 
28 de maig a les 19:00h a l’edifici Novíssim a la mateixa Plaça on s’explicarà 

com està evolucionant el projecte i el seu calendari i explicar la prova pilot que 

es farà durant el mes de juny. El projecte està pràcticament tancat, podent-se 

fer modificacions en la zona d’estada i de jocs infantils. Hi haurà un equip 

dinamitzant la plaça i elements que facilitaran l’estada. Es proposa a entitats i 

veïns que durant aquest mes programin activitats i facin estada en la plaça. Es 

recollirà també indicadors d’incidències del transtit rodat i estacionament durant 

el mes de prova. 
Hi ha elements que es quedaran fixes:  la modificació de la zona de DUM. En el 

lloc d’estacionament de les motos hi haurà temporalment la reserva de VPMR, 
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però aquestes en el projecte estan ubicades al carrer templers. Ara no es poden 

ubicar allí perquè s’hauria de fer obres.  

 

Veïns: Es proposa que es valori treure el mur /grao que hi ha a la zona de 

templers per tal de guanyar espai i donat que no se’n fa us.  

S’alerta de l’impacte que pot tenir treure l’estacionament de motos, que sovint 

està sobreocupat més enllà de l’espai permès. Es tem que si no es dona 

alternativa les motos es ressituïn en els carrerons adjacents del Gòtic. Problema 

que ja existeix . 

Es proposa  incentivar/promoure locals que puguin estacionar motos, donat que 

no hi ha gaires parkings en l’espai. 

Es proposa aprofitar el moll de la fusta per a estacionament de motos.  

 

Resposta Jordi Rabassa: Les places d’estacionament de la plaça que estiguin 

pintades es ressituaran en un altre espai.  A la resta del barri no es poden 

estacionar motos. S’està mirant , i en el pla de mobilitat també ho contempla, 

d’arribar acords amb aparcaments privats per tal d’admetre cotxes de veïns 

amb preus especials.  

L’objectiu és que la gent utilitzi el transport públic o bicicleta per a venir al 

centre de Barcelona.  

En quan a incloure obres en el mur de Templers , es valorarà , però depèn de 

pressupost , que ja està tancat.  

 

 

� Potenciació del Borsí com equipament del barri. 
 
Es recorda el projecte inclòs dins del Pla de Barris i que serà un equipament 

compartit per la plataforma veïnal el Borsi pel barri i l’ampliació de la Biblioteca 

Andreu Nin. S’ha estat treballant l’elaboració del programa  funcional  , indicant 

espais compartits / no compratit i usos, per tal que es pogués tenir en compte 

en el projecte d’arquitectes. Avui s’ha realitzat una sessió per part Ajuntament-

Biblioteca-Plataforma  per explicar als arquitectes que han passat la primera 

volta de la convocatòria. 

 

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

-Estat de les obres previstes. 

-Projectes del Pla de barris, amb l’objectiu de donar informació del 

desenvolupament, en especial d’aquells projectes menys coneguts que fan 

referència a l’enfortiment del texit veïnal/comunitàri i obrir debat per si es vol 

potenciar alguna línia de treball o modificar. 
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Es pregunta si hi ha possibilitat d’ampliar pressupost, responent-se que no serà 

possible doncs aquests estan tancats. 

 

Xavier Massip proposa que es tracti el tema de la Seguretat , en especial 

vinculat al tema del tràfic de drogues en locals del barri i narcopisos. Alerta de 

la preocupació del veïnat per aquest tema.  

En mes detall sorgeix:  la relació de les cannabiques i tràfic d’altres substàncies 

no legals. Com es pot actuar amb captadors. Quin son els canals de la 

ciutadania per denunciar aquests fets.   Com actuen el cossos de seguretat i 

l’administració local davant aquesta problemàtica. Propostes. 

 

Ser curosos amb el tractament del tema per tal d’evitar la estigmatització del 

barri. 

 

Teresa Caja i Andrés expliquen que han estat en sessions on s’ha donat a 

conèixer la policia de proximitat i els han donat la seva visió de les 

problemàtiques del barri.  Es proposa que es puguin explicar el desplegament 

de la policia de barri les seves funcions al Consell de barri. 

 

Arran d’una intervenció exposant el mal estat d’instal·lacions de 

subministraments elèctrics i de telefonia a la via publica i en façanes s’acorda 

que s’explicarà les intervencions que des de el Districte s’han fet amb les 

companyies subministradores. 

 

 

S’acorda que l’ordre del dia serà: 

1.- Estat actual obres 

2.- Pla de Barris 

3.- Seguretat  

 

 

3.-ALTRES  
 
Tema urinaris.  Els veïns recorden que la senyalització de l’urinari de Pitarra 

és molt petita i no es veu, a part de que el servei no es accessible a persones 

amb mobilitat reduïda. Es recorda la demanda d’ampliació horària del servei 

també pel matí, donada l’afluència de gent de la Rambla. 

Es proposa que puguin haver-hi WC públics en les estacions de metro. 

Es pregunta per el projecte de baixos reconvertits amb serveis WC. 

Es proposa fer més visible les senyalitzacions de WC públics en els equipaments 

municipals. 
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Resposta conseller Tècnic:  

Pitarra:  Realment el cartell  és molt reduït, es l’estàndard. Es mirarà si es pot 

posar un altre tipus d’indicació. S’està gestionant el tema del horari. 

Projecte Locals: Estava inclòs en el pla de barris. Es va valorar que per el 

mateix pressupost es podria reforçar la xarxa d’urinaris auto-rentables. S’està 

estudiant que se n’ubiqui un a passeig Colom, a part de tornar a ubicar el reforç 

d’estiu  ( Duch de Medinaceli i templers).  

WC en equipaments públics: A la campanya d’estiu es fan flayers  amb anglès 

amb mapa on ubiquen tots els urinaris que hi ha al Districte , tant a via pública 

com a equipaments. 

Es recull la proposta de WC en metro, tot i que es d’àmbit superior del Districte. 

 

Escudellers/Orwell: Andrés proposa que la neteja de la 01:00h es pugui fer 

abans. Donat que es fa en aquest horari pels restauradors que tanquen tard, 

demanar a aquests que es facin càrrec ells de la neteja de l’espai quan recullen 

les terrasses.  

Resposta Jordi: es podria provar. 

Andrés: demanda que les terrasses acabin una hora abans. 

 

 

 

 
 Es tanca la sessió a les 21:00h. 

 

 

 


