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ACTA 

Comissió de Seguiment extraordinària del Consell de Barri 
de Barceloneta 
 

Data: 20 de gener de 2022 Hora: 18.30 h a  19.45 h  
Lloc: Telemàtica 

Participants 
 

ENTITATS : 

ABA:  Luis Monzón                                                                                 
                                                   
AAVV Barceloneta:  Manel Martínez, Carmen Piera  
 
Gegants de la Barceloneta: Carmen Tomàs 

ACIB : M Jesús Vidal      

VEÏNS:   

Montse Rojas 

CONSELLERS:  

Julia Barea           Ciutadans 

MJ Chacon           Juntsxcat          

Alba Segura         ERC      

Jaume Tomillero   ERC                                                              

CONSELLER DEL BARRI:  David Pequeño i Oriol Casabella                                                   

TECNIQUES DE DISTRICTE:   Gerard Verdes, Borja Morodo i Vanesa Sanz                      

       

 

Participants que excusen la seva assistència 
 

Lourdes Lopez AAVV l’Ostia , Carlos Arena Coordinadora de grups corals. 
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Temes tractats 
 

El tècnic de participació planteja l’evolució dels pressupostos participatius. Al 

mes de febrer es constituirà una comissió de seguiment dels pressupostos 

participatius que estarà formada per 1 membre de les comissions de seguiment 

del Consell de Barri de cada barri, responsables tècnics, part política i el 

promotor del projecte. A Barceloneta hi ha dos projectes. Reunió semestrals 

amb objectiu de seguiment de l’estat de l’execució. 

S’acorda que es farà un correu als participants de la comissió de seguiment i es 

comprometen a donar una resposta dimarts 25. 

 

 

Intervenció dels membres de la CS: 

AAVV: Manel Martínez.  

Les inspeccions de terrasses han de continuar a altres zones del barri, com 

Poeta Bosca.  

Els aparcaments de trixis en locals encara es manté i es molt perillós per la 

resta de veïns que viuen a la finca per temes de seguretat. 

Manca de manteniment del barri: Arbres, parcs amb pernoctes, calçada en mal 

estats. 

Venta d’alcohol en botiges 24h afavoreix els botellons. 

Mesures pel implementar el reciclatge de vidre i llaunes pot millorar la neteja i 

l’educació mediambiental. 

Demana que el CB es faci a Poeta Bosca. 

L’OSTIA: Lourdes Lopez. 

Al carrer Drassanes a les nits hi ha taxis com si fos una parada. Cal cuidar el 

patiment dels veïns mes a prop de platja pels sorolls dels últims mesos. 

Els temes que es trien pel CB alhora del consell queden obsolets. 

Preocupa la pujada de la llum i la renovació o no dels ERTES 
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AAVV: Carmen Piera 

La neteja es un tema que preocupa molt, concretament a carrer Trelawny i 

Drassanes; demana que el Regidor Eloi Badia vingui al CB a exposar la 

problemàtica. 

Les multes seria una acció que pot funcionar davant l’incivisme. 

Es queixa de que es fan moltes reunions però no es resolen els problemes. 

Demana que es parli de la ubicació del CAP Barceloneta 

Gegants Barceloneta i AAVV: Carme Tomàs 

Planteja temes de seguretat, neteja i platges com el que mes preocupa. Parla 

dels “policies de balco” 

Les terrasses per la tarda/nit no hi ha control del numero de taules/cadires. 

Demana tornar a posar arbre a Joan de Borbó 

Es queixa dels olors que generen la xemeneia de Joan de Borbó. 

Montse Rojas: 

Planteja la necessitat del semàfor de Passeig Marítim per evitar atropellaments i 

donar mes seguretat a l’entorn escolar. 

Demana una platja per gossos a la Barceloneta. 

Contenidors estan molt bruts la part de a baix. 

ACIB: M Jesús Vidal 

En la presentació dels BPO la convocatòria es igual que a 2020 i a Barceloneta 

no sembla que tingui cap impacte. Demana saber si hi haurà algun altre impuls 

en aquesta línia en el barri. 

Demana saber sobre la remodelació de l’arc de la maquinista. 
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RESUM RETORN CONSELLERS: 

Respecte a l’Arc de la maquinista s’ha fet la intervenció d’urgència i ara s’ha 

estat treballant en la redacció del projecte de restauració des de Patrimoni. 

Els BPO, s’està pendent de la compra d’algun baixos. Es convocarà a  una 

sessió per treballar la reactivació econòmica de la Barceloneta. 

L’equip de govern planteja que al proper consell de barri el tema sigui els 

equipaments de la Barceloneta: Funcions actuals, projectes, necessitats dels 

nous equipaments ( segle XX, Joan de Borbó 44)   

 

Acords 
 

La comissió de seguiment acorda que el tema a tractar serà:  

Repàs de les estratègies municipals davant de la neteja, el manteniment de la 

via publica  i el soroll al barri de la Barceloneta. 

Demanen la presencia del Regidor Eloi Badia. 

S’acorda fer sessions monogràfiques sobre Equipaments i Reactivació 

econòmica del barri. 

Lloc: a determinar 

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


