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ACTA DE:  Consell de Barri de Barceloneta 

 

Data: 15 de febrer de 2021 

Lloc: telemàtica 

Hora: 18.30 h 

 

ASSISTENTS: 

President:  

Jordi Rabassa. 

 

Conselleres: 

Jessica Gonzalez ( Bcn-comu), David Pequeño (Bcn-Comu), Oriol Casabella (PSC), Tahir 

Rafi Khanun( Ciutadans), Laura de la Cruz (ERC), Alba Segura ( ERC), Natalia Martinez 

 ( Bcn-comu), Joan Julivert ( PSC), M Jose Chacon ( Junts) , Julia Barea ( Ciutadans) 

 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents: 

 

Directora DSPIT; Tècnic de democràcia activa; Representants Residencia Bertran Oriola; 

Guàrdia Urbana de proximitat; Representant de la Regidoria d’habitatge 

 

Assistents representants d’entitats: 

 

Associació de veïns de la Barceloneta; Associació de veïns l’Ostia; ACIB; Gegants de la 

Barceloneta; AAVV La maquinista; ABA; Proa a la mar; PDC; Confraria de pescadors de la 

Barceloneta; Cooperativa la xarxaire;  

 

Total: 15 

 

Veïnat a títol individual: 

 

7 

 

 

Ordre del dia: 

 

1. Votació de la vicepresidència del Consell de Barri i dels membres de la comissió de 

seguiment. 

2. Punt informatiu 

3. Tema central: Habitatges de Joan de Borbó 44 un projecte de barri. 

4. Torn obert de preguntes 
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Desenvolupament de la sessió: 

 

Podeu consultar la informació dels temes exposats en el següent enllaç: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/21_02_15_prese

ntacio_cb_barceloneta_def.pdf 

 

Votació dels membres de la comissió de seguiment i vicepresidència del consell de 

barri. 

El resultat de la votació dels membres de la comissió de seguiment 4 en blanc i 9 a favor. 

Queda constituïda la nova comissió amb les 17 candidatures presentades. 

 

 

Preguntes i respostes: 

 

PREGUNTES RESPOSTES REGIDOR 

AAVV Barceloneta exposa que seguiran 
reclamant les afectacions que ha patit el 
veïnat pels talls de llum de forma conjunta 
amb altres barris. 

El Districte farà seguiment. 

AAVV Barceloneta llegeix una escrit on 
manifesten la seva disconformitat amb la 
proposta de gestió dels habitatges de Joan 
de Borbó. Reclamen que les decisions es 
treballin conjuntament amb les entitats i 
veïnat. 
 

IMHAB no te capacitat tècnica per 
rehabilitar tota la compra, amb el conveni 
s’acorda una col·laboració amb qui treballa 
en el privat per tal de ser mes àgils en les 
millores i obres. Es una estratègia 
diversificada a fundacions acreditades, 
fomentant la col·laboració publico privada 
sense especulació. 

AAVV l’Ostia exposa que al plenari de 2017 
es va acordar que els pisos de Joan de 
Borbó serien per a la Gent gran del barri. 
Dels 18 habitatges la majoria haurien de ser 
per persones del barri amb la línia del 
canvia´t d’habitatge, que no entén perquè 
s’acaba. 
Vol saber si els baixos segueix en peu que 
es per les entitats.  

Al plenari es va votar el % territorial fos el 
major possible. 
El programa canvia’t d’habitatge s’està 
estudiant per a que es pugui aplicar en 
altres promocions d’habitatge. 
Els baixos no estan al conveni, nomes 
afecta els pisos. 

El Patró major pregunta sobre el permís per 
la reforma dels baixos de l’edifici de 
pescadors, que repercutiria en el barri. 

S’està treballant amb serveis tècnics de 
Districte a l’espera de l’informe. 

AAVV Barceloneta demana transparència i 
conèixer els criteris d’adjudicació per evitar 
dubtes. 

La gestió es un conveni públic obert i 
transparent. S’ha explicat tard però pels 
terminis no per manca de claredat. 

AAVV Barceloneta comenta que els 
visualitzadors HUTS comencin a partir de 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/21_02_15_presentacio_cb_barceloneta_def.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/21_02_15_presentacio_cb_barceloneta_def.pdf
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setmana santa, ja que el tema es preveu 
que es reactivi. 

AAVV Barceloneta demana que s’agilitzi la 
gestió dels baixos per a que es puguin 
aprofitar per a persones amb mobilitat 
reduïda. 

S’ha de seguir treballant, ha requerit de 
moltes hores de feina pel departament 
corresponent. 

Carmen Tomas comenta que no tenen cap 
document signat dels baixos de Joan de 
Borbó 

No entra al conveni tot esta com es va 
acordar. 

Cooperativa la Xarxaire pregunta perquè no 
es gestiona la rehabilitació des del territori 
enlloc d’una fundació o cooperativa de fora. 

Es vol ser àgil per començar el mes aviat 
possible. La xarxaire esta amb Joan de 
Borbó 11. I es vol equilibrar promovent que 
siguin fundacions qui facin les altres 
rehabilitacions de Districte. 

Varies veus coincideixen: 
S’ha perdut  Joan de Borbó 44 per 
polítiques de ciutat. La Barceloneta com 
altres barris tenen mes problemes 
d’habitatge i s’està pendent teixit veïnal. 
25% dels 18 habitatge per CV representa 1 
habitatge per Barceloneta. 

Hi han 70.000 persones apuntades al 
registre d’habitatge públic de tota la ciutat. 
La prioritat no pot ser territorial, es social. 
No hi han pisos a tots els barris per tant no 
pot ser la prioritat el vincle territorial. 

AAVV Barceloneta demana millora en 
l’arbrat de Joan de Borbó, hi han escocells 
sense arbre 

S’ha de vetllar pel bon us i parlarem amb 
Parcs i jardins. 

Lourdes de l’Ostia demana compromís per 
no multa de motos i ampliar espais 
d’aparcament.  
El PIOL no pot atendre per restriccions de 
COVID. 

Es mirarà. 

 

 

Resum d’acords: 

- Tenir en compte el canvia’t d’habitatge per futurs projectes 

- Traspassar millores escocells del passeig Joan de Borbó 

- Ampliar aparcament motos  

- Fer seguiment amb Endesa 

 

A les 20:30 es dóna per acabat el consell de barri de Barceloneta. 

 

El Districte de ciutat vella, té a disposició de qui estigui interessat, la gravació de l’àudio del 

Consell de Barri. 

 

 

 


