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Districte de Ciutat Vella 

ACTA 
 
 
Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Gòtic 
 
Data: 26.09.2019 Hora: 18,30h 
Lloc: Centre Cívic Pati LLimona 

Participants 
Entitat  Nom i cognoms 

Assoc. comerciants carrer Avinyó TC 
Veí CS 

Assoc.amics Sant Just CC 
Assoc.Amics Rambla XM 
Assoc.Magdalenes CP 

Partit polític Nom i cognoms 
Ciutadans J.Barea 

ERC T.Vidal  
ERC T. Rafi 

JuntsxCat M.J.Gascon 
PSC P.Garcia 

Bcn en comú S.Ibarra 
Bcn en comú P.Mtez 
Bcn en comú J.Gonzalez 

Ordre dia 
1-Presentació consellers i contingut comissió de seguiment  
2-Preparació contingut consell de barri Gòtic del  29 octubre 2019. 
3.-Precs i preguntes. 
Per consultar acta consell de barri anterior 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-
barri 
 

Temes tractats 
El conseller Santiago Ibarra, obre la sessió donant la benvinguda a la primera comissió 
de seguiment del Mandat, i fent una roda de presentacions dels nous consellers: 

- Jessica Gonzalez  - Consellera Tècnica 

- Patrícia Martinez – Consellera Gòtic 

- Patrícia Garcia -  Consellera Gòtic 

I informant de l’ordre del dia: 

• Propostes de temes pel proper Consell de barri 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri
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• Informació sobre la renovació de la vicepresidència i els membres de la 
comissió de seguiment 

 
1.- Propostes de temes pel proper Consell de barri 
Es fa un repàs dels temes que es van treballar en l’anterior mandat. 
S’informa que es passa de fer 4 consells de barri a l’any a fer 3 . 
La consellera tècnica exposa l’ordre del dia del Consell de Barri : 

- Punt informatiu: PDE,  Obres, Pla de barris i d’altres informacions. 
- Informació del procés de renovació de càrrecs del C Barri (elecció/validació vice-

president), participació en Comissió de Seguiment i plataforma Decidim.  
Amb l’objectiu, de donar ordre a la comissió de seguiment per a definir 
membres i drets i deures corresponents. 

 
Es proposa per part de l’equip de govern com a punt central del Consell de Barri: 
Impacte de la massificació turística al Gòtic. 
La voluntat és d’analitzar les eines reals davant d’aquest fenomen, conseqüències en la 
mobilitat, generar aquest debat per tal que surtin altres temes. 
Des de Assoc. Amics de la Rambla es comenta la preocupació per els problemes 
existents de seguretat, molèsties al carrer, activitats il·legals, brutícia, desordre 
públic,... 
Es recorda que el tema de la seguretat s’abordarà a la pròxima taula de seguretat i 
prevenció amb la presència dels cossos de seguretat i dels Regidors: Jordi Rabassa i 
Albert Batlle.  
Assoc. comerciants carrer Avinyó demana poder tractar el tema des de la vesant  de la 
Qualitat del turisme 
Es pot tractar els desordres que provoca l’abús de l’ús de l’espai públic, també vinculat 
a les problemàtiques de seguretat. 
Es comenta parlar de seguretat des de un tema més ampli, no només policial, sinó tot 
allò que es pot percebre  
Altres temes: 
Zona de càrrega i descàrrega no s’ha desenvolupat 
A partir de la nova contracta es pot fer reunions amb entitats per explicar com 
funciona i recollir propostes. 
Interessaria saber com està el tema dels pisos turístics, quan hi ha, quants s’han 
tancat. Es proposa tractar-ho com a punt informatiu 
Finalment s’acorda que el tema a tractar serà 

• espai públic: seguretat, incivisme, neteja 
Es demana identificar els espais on es donen situacions de conflicte o incivisme, i veure 
que es pot fer. 
Altres temes: 
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• Des de l’assoc. comerciants de Magdalenes es comenta que quan a l’avinguda 
de la Catedral hi ha actes no es neteja la zona (Tomas Mieres, Pl 8 març, etc). 

• Des de l’assoc. comerciants del carrer Avinyó es parla dels robatoris de motos , i 
del fet que les motos de lloguer ocupin l’espai públic. S’obre un debat sobre el 
tema, acordant-se que és un tema a treballar i que la proposta de nova 
ordenació s’haurà d’explicar en un altre consell de barri. 

• Es demana que passa ambla càrrega i descàrrega de la Pl. J Xirau 
• Es denuncia l’existència d’una assoc canàbica il·legal al carrer Palma de sant 

Just 
• Cal esbrinar fins a quin punt s’ha promocionat l’aparcament en soterrani per a 

motos. 
• Es comenta l’existència de una moto robada al carrer Reina Leonor i moltes 

motos de lloguer aparcades pel barri 
• Es demana fer una neteja de vidres de fanals 
• Cal reposar un arbre al carrer Magdalenes i pavimentar a carrer Magdalenes ,23 

 
Acords 

 
El tema de l’ordre del dia del proper consell de barri del Gòtic serà: 

• espai públic: seguretat, incivisme, neteja 
 
Es clou la Comissió de Seguiment a les 20h. 
 
 
 
 
 
 
El/els/les Tècnics/ques de barri 

 


