
ACTA 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Raval 
 

Data: 27 d’abril de 2022 Hora: 18:30 h 
Lloc: Plaça Bonsuccés, 3, 3a planta, sala Ernest Lluch 

Persones participants 
Nom i cognoms  Entitat  

 

Antonio Martínez     AV del Raval    
Jordi Bordas     Eix Comercial Raval 
Serafí Picallo     Veí 
Miquel Prats     Xarxa Veïnal Raval 
Mercè Garet     Fundació Tot Raval 
Enric Mena     Taula del Raval 
Santiago Ibarra      Consellera BComú  
Maria José Arteaga     Consellera PSC 
Jordi Callejo     Conseller ERC 
Júlia Barea Sánchez      Consellera Ciutadans 
Maria José Chacón     Consellera JuntsxCAT 
Glòria Torras       Tècnica de barri Raval 
Sandra Campos       Tècnica de barri Raval 
 
      

Temes tractats 
 

S’inicia la sessió amb l’explicació del funcionament i objectiu de la Comissió de Seguiment, i 
amb el repàs, per part del conseller Santi Ibarra, de l’estat dels acords dels dos últims Consells 
de Barri (el del 28/10/2021 i el del 17/2/2022). 

 

Es dona la paraula a les entitats perquè facin proposta de temes a tractar al  Consell de 
barri. 

-Jordi Bordas, de l’Eix Comercial vol informació sobre el nou Pla d’usos, abans assabentar-
se per la premsa.  

-Antonio Martínez, de l’Associació de veïns, Serafí Picallo veí, i Enric Mena de la Taula del 
Raval, volen parlar sobre el tema de la neteja. 

El conseller recorda que aquest no és el lloc, per tractar situacions concretes si no per 
proposar temes pel Consell de barri, però que en parlaran més endavant. 

-Miquel Prats de la Xarxa Veïnal en substitució d’Àngel Cordero, vol parlar del Pla de 
descans nocturn i de la campanya de civisme i gestió de residus. Demana les dades dels 
sonòmetres de Ciutat Vella. Explica que van parlar amb el Síndic de Barcelona, David 
Bondia, qui els va dir que esperessin una mica a veure com es desenvolupava la nova 
contracta de neteja. 

-Serafí Picallo també pregunta sobre el retorn de les passejades. 



 

 

Ordre del dia del proper Consell de barri 

El conseller Santi Ibarra presenta la proposta de l’equip de Govern per a l’ordre del dia del 
proper Consell de Barri del Raval que tindrà lloc el dia 2 de juny a les 18.30h. 
 

Part informativa: 

-Pla d’usos 

-Sonòmetres 

Part deliberativa: 

- Estat de la qüestió de la nova contracta de neteja.  

 

 
Es clou la Comissió de Seguiment a les 19 h. 
 
 
 
Les tècniques de barri. 


