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ACTA 

Comissió de Seguiment  del Consell de Barri de Barceloneta 
 

Data: 28 d’abril de 2022 Hora: 18.30 h a  19.45 h  
Lloc: centre cívic Barceloneta 

Participants 
 

ENTITATS : 

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

ACIB : M Jesús Vidal      

CONSELLERS:  

Julia Barea           Ciutadans 

MJ Chacon           Juntsxcat          

 

CONSELLER DEL BARRI:  David Pequeño i Oriol Casabella                                                   

TECNIQUES DE DISTRICTE:   Vanesa Sanz               

Participants que excusen la seva assistència 
 

Luis Monzón de l’Associació Barceloneta Alerta. 

 
 

Temes tractats 
 

El conseller David Pequeño es connecta per l’ordinador, sent un sessió hibrida, 

ja que la resta de membres del consell estan a la sala del Centre cívic. 

El punt informatiu del proper consell de barri es publicarà cinc dies abans de la 

celebració del consell per tal de que la sessió pugui ser mes àgil.  
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El punt informatiu pot tractar temes de Districte que tinguin vinculació amb el 

barri de la Barceloneta. 

Intervenció dels membres de la CS: 

AAVV: Manel Martínez.  

Proposa que al punt informatiu es contempli com esta afectant els inicis de les 

obres de via laietana, quin impacte esta tenint en la ciutadania. 

Saber quines sonometries s’han fet al barri. 

Informació sobre les intervencions que s’han fet amb plagues, tipus 

processionària. 

Tenir retorn sobre la proposta que va fer Guardia urbana en l’ultima taula de 

seguretat, que volia implementar un projecte on persones amb sancions 

poguessin fer treballs en favor de la comunitat al barri de la Barceloneta. 

Cal protegir l’entorn de la font Carmen Amaya per accions incíviques de 

bicicletes i esqueiters. 

Cal revisar calçades i voreres del barri per esvorancs en molts carrers del barri. 

Cal revisar l’ús de contenidors de selectiva per part de comerciants incívics i el 

buidatge per part de Barcelona neta ja que no es prou adequat. 

S’ha tornat a detectar apagades de llum en via publica i domicilis particulars. 

Cal revisar els acords d’Endesa respecte a les millores acordades. Demanen que 

caldria que les entitats poguessin estar en aquestes reunions o be tenir 

informació dels acords. 

Millorar l’APP la meva butxaca per incloure items mes específics que ara no 

estan recollits. 

AAVV: Carmen Piera 

Han rebut queixes de famílies que van a escoles fora del barri i el transport va 

mes lent i mes ple en hores puntes, arrel de l’inici d’obres a via Laietana. 

Demana que les informacions tinguin relació directa amb el Barri, per mantenir 

interès del participants. 

Repassar els acords de l’anterior Consell de barri que tenien que veure amb la 

campanya d’estiu. 
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Revisar les queixes respecte a l’AEG ( desinfecció, reposar paperera) 

Nova botiga al carrer Pepe Rubianes amb Atlàntida amb un rètol que sembla 

que superi les mides permeses. Encara no esta oberta. 

Donat la implantació de la platja de gossos al Fòrum, cal pensar en la 

possibilitat de fer una al barri. 

Millorar/ampliar les platges accessibles al barri.  

Gegants Barceloneta i AAVV: Carme Tomàs 

Cal repassar l’estat de les obres: compte de sant Clara, 80; Segle XX; Joan de 

Borbó 44 i obres de Maquinista.  

ACIB: 

Proposa poder parlar de com incentivar la zona de maquinista en clau 

comercial. 

RESUM RETORN CONSELLERS: 

Incloure els punt comentats al punt informatiu. 

No hi ha una proposta tancada pel punt deliberatiu per part de l’equip de 

govern, per tant cal decidir quin es el tema a tractar.  

La demanda per millorar l’App la meva butxaca està feta. 

Respecte als acords amb Endesa es farà retorn. 

Respecte a la platja de gossos a Barceloneta cal fer la petició formal. 

S’informarà de la campanya actual de platges accessibles a Barceloneta. 

Acords 
 

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

Punt informatiu: temes comentats per part dels membres de la comissió de 

seguiment. 

Punt deliberatiu: Millora de l’espai públic en l’entorn del barri. 

Lloc: centre cívic Barceloneta 

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


