
 

 

 

ACTA 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri de Barceloneta 
 

Data: 16 de setembre de 2020 Hora: 18.30 h. a 20.00 h  

Lloc: reunió semipresencial: Centre Cívic de la Barceloneta i Casa de la 
Barceloneta 

Participants 

 

ENTITATS : 

A Associació de veïns de l’Ostia : Lourdes Lopez                                                                        

ABA:  Luis Monzón                                                                                 
                                                   
AAVV Barceloneta:  Manel Martínez, Carmen Piera  
 
La Barceloneta diu prou: Sebastià Huget 

ACIB : M Jesus Vidal      

VEÏNS:   

Salva Soler 

CONSELLERS:  

Julia Barea           Ciutadans 

MJ Chacon           Juntsxcat          

Alba Segura         ERC   

Laura de la Cruz   ERC 

Tahir Ragi            Ciutadans                                                                                            

CONSELLER DEL BARRI:  David Pequeño                                       

CONSELLER TÈCNIC DEL DISTRICTE:  Jessica Gonzalez                    

TECNIQUES DE DISTRICTE:  Vanesa Sanz i Gerard Verdes      

                                  

       



 

Participants que excusen la seva assistència 

 

 

Temes tractats 

 

La consellera tècnica proposa que els assistents puguin plantejar el que 

preocupa per finalment consensuar l’ordre del dia del consell de barri. 

Lourdes Lopez: 

. Comença donant les gracies al barri per la solidaritat que emergeix durant el 

confinament. 

. Planteja que la xarxa solidaria que neix durant la pandèmia ha de tenir 

continuïtat. 

. Pisos tutelats del carrer Pinzon: tenen instal·lacions obsoletes i els residents 

queden sols els caps de setmana. 

. Residencia Bertran Oriola: tot i el canvi de gestió continuen havent problemes, 

com manca de treballadors, restauració,... 

. Seguretat: sense millores. Persones pel carrer fent el que volen. 

. Front Maritim: Aclariments sobre les negociacions actuals. 

. Terrasses: Aclarir criteris i manca de seguretat de les noves terrasses. 

. Salut COVID: Platja lloc d’oci nocturn de joves amb permissivitat per part de 

l’Ajuntament. 

. Joan de Borbo: L’edifici està en males condicions amb algun despreniment. 

Aclarir obres de l’edifici. 

. Pressupost participatiu saber com ha quedat. 

Salva Soler: 

. Planteja la manca de transparència de la gestió de l’empresa que gestiona la 

neteja a la ciutat. Demana ser escoltat per aportar informació que pot fer 

repensar la nova contracta. 

Carmen Piera: 

. Planteja que serveis socials està tancat, que la xarxa solidaria no pot substituir 

als SS que cal que estguin presents al barri.  



 

 

. Planteja que està sent molt complicat demanar cites prèvies amb oficines per 

demanar prestacions deixant a molta gent sense fer tràmits vitals per la seva 

subsistència. 

. També confirma que la gestió de la residencia no ha millorat en temes de 

restauració. 

Luis Monzon: 

.Vol saber quines mesures/estratègies te pensat l’Ajuntament per donar 

resposta a la situació actual post confinament. 

. Proposa poder treballar en un model de canvi de gestió de la residencies. 

M Jesus Vidal: 

. Proposa tenir la informació referent a terrasses, les demanades i les 

concedides. 

Manel Martinez: 

. Demana tenir retorn sobre les propostes que es van fer pel PAD i PIM 

. Demana resposta sobre el bus de barri. 

. HUTS: tot i que no ho sembli encara hi han al barri i s’ha de seguir treballant. 

Proposa que l’Ajuntament contracte persones a l’atur del barri per fer 

prospecció respecte aquest tema. 

. Front Marítim: Demana tractar aquest tema a Consell de barri, abans de la 

subhasta. Vol saber com anar el procés i cap a on es vol anar. 

. Respecte a l’incendi que va haver als baixos. Vol saber quines mesures ha 

pres l’Ajuntament en aquest sentit. 

. Reflexió al voltant de la pandèmia on la gent continua marxant del barri. 

Planteja tenir un cens de pisos buits i magatzems per fer una actuació que eviti 

l marxa de la gent. 

Consellera Tecnica: 

Respecte a Front Maritim, planteja que demà que hi ha audiència plantegin 

pregunta al Regidor. 

Respecte a Serveis socials, tancat per unes obres necessàries per normativa de 

ventilació. Es compromet a prioritzar aquest tema en la mesura del possible. 



 

 

Respecte a la Residencia Bertran Oriola es farà seguiment d’aquest tema i 

poder donar resposta en una comissió/ reunió . 

Planteja la mesura de govern post covid que el 15 d’octubre anirà a plenari i es 

planteja que el Consells de barri del districte es pugui treballar. Es tracta del full 

de ruta de l’acció de govern dividit en 4 eixos: Drets socials, salut i cures, 

desenvolupament econòmic, dret a la ciutat. 

Part informativa recollint les demandes de la comissió. 

La majoria resta d’acord. 

Acords 

 

Consell de Barri de la Barceloneta 8 d’octubre de 2020  a les 18.30 h.  

Lloc: pendent de tancar. 

Ordre del Dia: 

– Punt informatiu  

– Tema central: Presentació de la mesura de Govern per afrontar els efectes 

produïts per la pandèmia. 

– Torn obert de paraules 

 

 
 
 
El/els/les Tècnics/ques de barri: Vanesa Sanz 


