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Districte de Ciutat Vella 

ACTA 

JORDI RABASSA  Conseller Tècnic Dte. Ciutat Vella 

MARIONA BUXADÉ         Tècnica de la DSPT  

LAURA DE LA CRUX  Consellera CUP 

ORIOL CASABELLA  Conseller PSC 

MARC RODES   Conseller PdCAT 

TERESA CAJA   Associació de veïns i comerciants Avinyó  

PATRICIA RADOVIC  Associació Amics i Comerciants plaça Reial. 

EVA VILA                  Veïna. Representant Fem Gòtic 

XAVIER MASSIP                   Ass. Amics, veïns i comerciants de la Rambla  

CARME CASTELLS   Ass. Amics barri  de Sant Just. 

MERCÈ PÈREZ                       Biblioteca Andreu Nin 

CALIXTO SOBRADO  Veí 

                    

Participants que excusen la seva assistència  

Nom i cognoms Entitat 
SANCHO, Albert  Conseller BCN-Comú 

CESAR POZO     Associació comerciants Magdalenes 

ISABEL RODRIGUEZ            Barna-Centre 

MIQUEL CARNER  Barna-Centre 

HELENA BOVÉ            Centre Compartir 

PAU BOSCH   veí 

Ordre dia 
1-Seguiment graella Compromisos  
2-Preparació contingut consell de barri Gòtic del  4 març 2019. 
3.-Precs i preguntes. 
Material entregat:  Graella seguiment compromisos  Consell de barri .  
Informació programa ajuts per finestres. 
Per consultar acta consell de barri anterior 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-
barri 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Gòtic 
 

 

Data: 6  feber  2019 Hora: 19h 
 Lloc: Aula taller 1 (CC Pati Llimona)  

Participants  

Nom i cognoms Entitat 

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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Districte de Ciutat Vella 

 
 

Temes tractats 
 

0. Acta comissió seguiment 26.11.2018 la darrer Consell de barri  es va fer
 arribar annexa la convocatòria.  

Es recorda la finalitat de la comissió de seguiment: 
-Realitzar el seguiment dels compromisos dels anteriors consells de barri. 
-Proposar temes a treballar en el proper consell de barri. 
Per a emetre queixes i peticions concretes hi ha altres espais com l’Audiència o el torn 
de paraules del Consell de barri. 
El Conseller Tècnic Jordi Rabassa explica que es la darrera comissió de seguiment del 
present mandat. S’han fet 4 consells de barri anuals, menys el de setembre del 2017 
anul·lat pels actes al voltant del procés.  
Es repassa el calendari dels propers actes d’òrgans de participació: 
Audiència pública: 14/02 a les 19:00h. Sala Ernest Lluc Bonsuccés. 
Consell de barri: 4/03 a les 19:00h. Sala MAC Cívic Pati llimona 
Consell plenari Districte: 21/03 a les 19:00h. Sala Ernest Lluc . Bonsuccés. 
 
Els acords que es prenguin a nivell de consell de barri se’n farà seguiment tècnic i 
dependran del nou mandat. 
 
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. 
Des del darrer consell , al desembre, s’han donat poques modificacions. 
 Càrrega i descàrrega Gòtic Nord.  

Des  del 14 de gener es va posar en marxa el canvi de mobilitat de Gòtic Nord. 
Era una demanda de l’ass. de comerciants de Magdalenes per l’alta 
concentració de camions de gran tonatge que passaven per aquest carrer. Es 
farà un seguiment per a comptabilitzar la reducció de circulació. S’ha fet obres 
d’adequació per tal que fos possible.  
 
 

 Ajuts per rehabilitació  finestres. 
 

Ja es poden demanar els ajuts fins el 16 de març. . Els canvis de finestres seran 
executats directament per proveïdors especialitzats resultants d’un procediment 
competitiu que ha impulsat l’Ajuntament de Barcelona. 

Es poden consultar les bases i el mapa de soroll ambiental a 
www.pladebarris.barcelona o a l’Oficina del Pla de Barris (Robador, 36). L’horari 
d’atenció al públic es realitzarà a la mateixa oficina els dilluns de 10.00 a 14.00 hores i 
els dimecres de 16.00 a 19.00 hores. Les persones sol·licitants, presentaran en un 
període de 60 dies tota la documentació escaient a l’equip tramitador. Aquest equip té 
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la funció de rebre la documentació i assessorar i tramitar les ajuts. Es tracta d’una 
prova pilot. En principi el pressupost no es molt alt, a valorar el resultat per la seva 
implementació futura. 

http://pladebarris.barcelona/ca/noticia/ajudes-per-a-la-rehabilitacio-de-finestres-al-
raval-i-el-gotic-2_762172 

S’han fet dues sessions informatives obertes al Raval i al Gòtic.  

 

 Entorns escolars. 

Dins del Pla de barris Raval Sud-Gòtic, i per tal de fomentar la xarxa relacional entre 
famílies, es faran intervencions en via pública en entorns escolars. Les escoles que 
s’incidirà seran Drassanes; Collasso i Gil i Rubèn Dario. 

Es preveu que a l’estiu es puguin fer les intervencions, quan l’escola està tancada. 

Es demana si s’ha fet alguna intervenció de les propostes del darrer consell que es van 
treballar entorns escolars,( p.ex. senyaletica) S’estan valorant a nivell tècnic i en funció 
de pressupost, es mirarà d’avançar amb el que sigui possible.  

El recull de les propostes del darrer consell es tindran en compte per anar 
implementant en el proper mandat. 

 

 

2.-PREPARACIÓ CONTINGUT PROPER CONSELL DE BARRI 

Es proposa com a tema a informar 

-Estat de les obres previstes. 

-Procés participació via laietana, devolució. 

-Balanç de les sessions dels Consells de Barri. Repassar els temes tractats, donar 
compte del que s’ha fet i del que no s’ha dut a terme i del que restarà pendent. 

Temes a proposta dels components de la comissió de seguiment que caldria ressaltar 
en el Consell de barri: 

-Incidència del pla de mobilitat amb la carrega i descàrrega. Preocupació per la 
saturació de C/D als voltants del carrer Joaquim Xirau. 

-L’alta concentració de motos estacionades en llocs no permesos, en especial al voltant 
del barri de Sant Just.  El conseller Tècnic explica que s’ha mirat d’establir acords amb 
pàrquings per tal que facin preus especials per motos, però aquests responen que no 
tenen hi ha demanda.  S’han fet actuacions intensives amb GUB de recollida de motos i 
modificat algun estacionament per desconcentrar determinats espais.  

-Baixos de protecció oficial. Necessitat de que n’hi hagi en el Gòtic i en especial per a 
comerços de proximitat. S’explica els resultats de la primera convocatòria, que s’han 
adjudicat a activitats que no son comerços, ja que no hi ha persones que es presentin 
amb aquesta finalitat. 

 

http://pladebarris.barcelona/ca/noticia/ajudes-per-a-la-rehabilitacio-de-finestres-al-raval-i-el-gotic-2_762172
http://pladebarris.barcelona/ca/noticia/ajudes-per-a-la-rehabilitacio-de-finestres-al-raval-i-el-gotic-2_762172
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S’està plantejant que en la segona convocatòria es doni més puntuació a les propostes 
que impliquin activitat comercial de proximitat. 

-Lavabos públics. Es pregunta per l’ampliació de l’horari de Pitarra. S’ha fet un estudi 
de l’afluència de gent però sembla sobrevalorat. En principi no s’està amb la idea 
d’ampliar horari donat que el que és requeriria es que fos accessible.  

S’informa d’on s’instal·laran les noves cabines auto-rentables, en principi el mes març. 

Es parla de recollir la idea de destinar un local per aquesta finalitat, amb servei 
d’ocupació, gestionat per entitat del barri . Era una proposta del PAD, que restarà 
pendent.  

Es parla de poder donar incentius a restaurants o bé condicionar a la llicència de 
terrasses per tal de que posin a disposició els seus w.c.  De moment no està 
contemplat. 

 

Es pregunta per l’activitat del Cosmos ( Rambla 34) , que ha tancat. L’edifici continuarà 
sent una aparthotel, l’ha comprat una empresa de capital espanyol i estranger. El 
restaurant el donaran a lloguer, estarà un temps tancat per reformes. 

Es pregunta per l’activitat del local de rambles 17. Tenen llicencia d’espectacle eròtic. 
Podran tancar fins les 04.00h. matinada. Preocupació per les repercussions a nivell de 
convivència i soroll espai públic per la nit. 

 

Es tanca sessió a les 20:00h.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


