
 

 

 

ACTA 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Casc Antic 
 

Data: 25.09.2019 Hora: 18.30h 
Lloc: Centre Cívic Convent de Sant Agustí 

Participants 
Entitat  Nom i cognoms 

Centre Sant Pere Apostol T B 
Veí A L 

Veïna (ERC) T B 
Col. Intermitent Sant Pere T L 

Veí (ERC) J R 
 

Temes tractats 
La consellera Natàlia Martínez, obre la sessió donant la benvinguda a la primera comissió de seguiment 

del Mandat, i fent una roda de presentacions dels nous consellers: 

- Jessica Gonzalez  - Consellera Tècnica 

- Andrés Pérez - Conseller Casc Antic 

- Joan Julibert - Conseller Casc Antic 

I informant de l’ordre del dia: 

1- Informació sobre la temporalitat dels Consell de Barri (13.10.2016) 

2- Propostes de temes pel proper Consell de barri 

 

1.- Informació sobre la temporalitat dels Consell de Barri  

En l’anterior mandat, es va establir el compromís de fer 4 Consells de Barri, a l’any. 

Però es proposa tornar a fer-ne 3/any per a tenir prou temps de desenvolupar els 

compromisos presos. 

 

2.- Propostes de temes pel proper Consell de barri 

 

La consellera tècnica exposa l’ordre del dia del Consell de Barri de 5/11: 

- Punt informatiu: PDE, Obres i d’altres informacions. 

- Informació del procés de renovació de càrrecs del CBarri (elecció/validació vice-

president), participació en Comissió de Seguiment i plataforma Decidim.  

Amb l’objectiu, de donar ordre a la comissió de seguiment per a definir 

membres i drets i deures corresponents. 



 

 

 

 

 

 

El Conseller del Casc Antic: A.Perez, proposa com a punt central del Consell de Barri: 

co-pensar una proposta de Pla d’Acció del Pou de la Figuera i entorns, amb la voluntat 

de dinamitzar l’espai públic, a través de la xarxa veïnal, joves, dinamització econòmica. 

A. L., planteja parlar d’un Pla de Seguretat pel barri, demana que s’exposin les mesures 

previstes per abordar la problemàtica de seguretat. 

T.B., comenta que la problemàtica que hi ha al Pou, s’estén a tot el barri (sobretot, al 

St. Pere més Baix, mitjà i més alt). 

Agraeix que no s’anomeni l’espai com a Forat de la Vergonya. 

 

T.L.: comenta que les dinàmiques del Pou s’estenen per tota el barri. 

Està d’acord en que al CB es plantegi una co-producció del que passa al barri amb la 

participació dels actors. 

 

J.R.: insisteix en la inseguretat al Pou i de diverses mesures per a combatre-la: foment 

del comerç al Pou, higiene, canvis urbanístics... 

 

T. B.: refereix que els carrers estan molt bruts, i es deteriora tot l’entorn. Exposa que hi 

ha una Cannàbica al c/Verdaguer Callis, a 200m d’una escola 

 

El conseller del Casc Antic: A.Perez, informa que el tema de la seguretat s’abordarà a la 

pròxima taula de seguretat o prevenció amb la presència dels Regidors: Jordi Rabassa i 

Albert Batlle.  

Els veïns es queixen de l’hora en que s’ha previst la TSP (13.30h.) ja que manifesten 

que els veïns no hi podran assistir. 

 

Es planteja poder parlar al CB de mesures de seguretat indirecta: il·luminació, comerç, 

infància i espai urbà... 

 

A.L., recorda la seva demanda de canvi d’ubicació d’un fanal de Bou de Sant Pere. 

 

M. planteja problemàtica dels pisos turístics i demana informar al barri sobre els pisos 

turístics i mesures. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Acords 
 

- Poder afegir el tema de la seguretat en el punt informatiu. 

- Intentar canviar data i horari de la Taula de Prevenció per a facilitar assistència 

dels veïns. 

- Reclamar el canvi d’ubicació del fanal de bou de Sant Pere. 

- Fer una sessió informativa sobre circuit de detecció de pisos turístics. 

 
Es clou la Comissió de Seguiment a les 20h. 

 

 

 

 

 

El/els/les Tècnics/ques de barri 


