
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
ACTA Comissió de seguiment del Consell de Barri de la Barceloneta 
 
Data: 17 de Maig de 2018 
 

Hora: de 19 a 21 hores 

Lloc: Centre Cívic de la Barceloneta                    Pren l’acta: Tècnica de Barri: Vanesa Sanz  

Participants 

- Carme Piera  
-  Montse López 
- Judit Galvez 
- Manel Martínez 
- Luis Monzón 
-  Rosa Llorca 
-  Lourdes López  
- Jaume Tomillero Cabot 
- Vicens Forner Puig 
- Pepa Picas 
- Jaume Valls 
- Carmen Tomas 
- Marta Lopez 
 
  
- Ferran Caymel  
- Vanesa Sanz 
  
  
- Maria Josep López Samper 
- Elisabeth Jimenez  
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ORDRE DEL DIA I TEMES TRACTATS 

 
 

0- Benvinguda 
1- Revisió de temes 
2- Proper Consell de Barri: 27/6/2018 al Centre Cívic: decidir Tema  
3- Torn obert paraules 

 
 

1. Revisió de temes diversos: 
  

. Al Consell de Barri es va plantejar el canvi de direcció del carrer Carbonell,  
es decideix amb el pla de mobilitat. 
. S’ha activat el reforç de les Grues municipals per control de la zona Verda, 
especialment els caps de setmana 
. Es regularà el carril bici de passeig Colom al seu fi amb passeig Borbó, per 
tal d’endreçar aquesta part que actualment queda poc endreçada. 
. El Bus de barri es un compromís pendent de data. 
. El Vehicles de mobilitat personal augmentarà el control per part de GU 
. Augmenta el control de les llicencies del bici taxis 
. Millorar de la senyalització de Zona verda per tal de que quedi mes clara la 
exclusivitat de residents. 
. Pendent la resposta per les multes de Zona verda de forma inadequada, es 
recorda que els veïns facin reclamació per escrit. 
. Bus llançadora de l’H del Mar a l’H de l’Esperança es perllonga un any mes, 
servei fins les 15h 
. Aprovat el nom del jardí del Carrer Balboa com Antonia Vilas. 
.Obres a Joan de Borbó la segona sessió a setembre ( reordenació de 
terrasses) 
. Respecte a la il·luminació de la Pl. Poeta Bosca es revisarà. 
. Arbres del carrer Atlàntida es revisen donen problemes per aparcar. 
. Es recull la demanda d’ampliar el WC campanya estiu a pla de Mar, Parc de 
la Barcelona i a la repla tot l’any. 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
2.  Proper Consell de Barri: escollim temes a tractar. 

 
S’acorda tema del proper consell de barri:   
 
Gent Gran a la Barceloneta:  
Els veïns proposen que sigui des de la temàtica: Residencia de gent gran, 
Habitatge i intervenció de serveis socials. 
 
Data. 27 ded juny, 19h al Centre cívic.  
  
La segona proposta Comerç a la Barceloneta  es comenta de treballar al 
proper consell de barri. 
 
3. Torn obert de preguntes. 

 
. Es pregunta sobre els pisos turístics i seguretat: Es demana que es 
faci tot el possible per evitar que la problemàtica dels narcopisos del 
barri de Raval es repeteixi a la Barceloneta.  
. Es pregunta sobre els pisos de Joan de Borbó 44 qui perfils seran els 
destinataris. 
. Els cotxes dels clients del Restaurant Salamanca son aparcats a la 
zona verda per sopars pels aparca cotxes, aprofitant que no hi ha 
vigilància.  
. Es pregunta sobre quan es tindran els WC de la campanya d’estiu. 
. Hi ha una queixa sobre el tub de l’àrea de gossos, exposen que es 
perillós pel gossos ja que poden entrar per les dos bandes i barallar-
se en l’interior sense que els amos puguin separa los. 
La reunió finalitza amb una discussió entre veïns i conseller. 
 
 
 
 


