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Resum de la Comissió de seguiment del Consell de Barri de Dreta de l'Eixample 
Sessió ordinària 
 
 
Lloc: Serveis a les Persones i al Territori. C. València, 307, 3r. 
Data: 15/01/2020 
Hora inici: 18.30 h 
Hora final: 20.30 h 
 
Assistents: 
 
Xavier Llobet 
Jaume Artigues 
Charo Martínez 
Lluis Castanyeda 
 

Coreixample. Vicepresident del Consell de Barri 
AVV Dreta Eixample (AVDE) 
AVV Eixample Sostenible 
AVVAA passeig de Sant Joan 
 

Carme Méndez Consellera Grup Municipal BeC. Presidenta de la Comissió de 
Seguiment 

Jhosselyn Mycaela García 
Marta Sendra 
Rafael Yepes Ruíz 

Consellera Grup Municipal ERC 
Consellera Grup Municipal PSC 
Conseller Grup Municipal Ciutadans 

Fidel González Tècnic. Direcció de Democràcia Activa i Participació 
  
Nuria Hernández Tècnica de barri – Dreta de l'Eixample. Secretària del Consell de Barri 
 
Ordre del dia: 
 
1. Pla d’usos entorns c. Girona 

2. Preparació Consell de barri: data i ordre del dia 

3. Temes a proposta de les entitats: 

- AVDE: Presentació i debat Informe Equipaments a la Dreta de l'Eixample 
 
 
 
1. Pla d'usos entorns c. Girona 
 
Ja hi ha proposta de pla d'usos. Anirà a la comissió de govern de l'Ajuntament el dia 23 de gener o, com a 
màxim,  a la del dia 30. 
A continuació hi haurà període d'al·legacions de dos mesos, reformulacions amb al·legacions i negociació 
amb partits. El 5 de març es tractarà i votarà al Plenari de Districte. 
Es farà un Consell de barri el 13 de Febrer per presentar públicament el pla. 
Es farà un díptic explicatiu per fer arribar al veïnat i es compartirà la informació amb la Comissió de 
seguiment abans del Consell de barri del 13 de febrer. 
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Serà una regulació més restrictiva que la del barri de St. Antoni i amb algunes especificitats diferents. S'ha 
tingut en compte tot allò aportat a les entrevistes amb les entitats del barri. Es potencia la diversitat i usos 
de comerç i el comerç de barri. 
 
Hi haurà un Consell de barri específic de PAM/PAD i també sessions participatives de districte per Consells 
(dona, esports, comerç...). Cada consell adaptarà els seus horaris en funció de necessitats del col·lectiu 
participant. 
 
2. Preparació del proper consell de barri: data i ordre del dia: 
 
Serà el 13 de febrer a la seu del districte. 
 
Els punts a tractar seran: 
 

1. Pla d'usos entorns carrer Girona 
2. Torn obert de paraules 

 
3. Temes a proposta de les entitats: 

- AVDE: Presentació i debat Informe Equipaments a la Dreta de l'Eixample 
 
L'entitat ha preparat aquest informe a partir de la trobada mantinguda amb la Síndica de Greuges. Volen 
fer palesa la manca d'equipaments al barri i consideren que no ha estat un barri prioritzat. Es vol explicar 
els processos del barri i partint d'un llistat plantejat l'any 2018 volen fer reflexions i compartir-les amb el 
barri. Es demana estratègia a 10 anys i treballar conjuntament les prioritzacions (amb entitats, veïnat i 
estament polític del districte). L'informe es va fer arribar per correu electrònic a la convocatòria a tota la 
comissió de seguiment del consell de barri. 
 
La consellera valora l'elaboració d'aquest document i proposa que l'AVDE organitzi un monogràfic i es 
convoqui a les entitats per compartir-lo. El districte farà suport en la convocatòria i promourà la 
participació de tota la comunitat. Es plantejaria fer-ho entre els dos consells de barri (13 de febrer i 11 de 
març). 
 
 
Altres temes: 
 
- AVVDE: 
 
 - Proposa crear una taula de treball de districte pel tema del fibrociment, que es faci un mapa 
d'afectacions al barri i estudiar un pla d'accions així com un canvi de normativa per obligar a les propietats 
a retirar tot el fibrociment existent. L'Escola 9 Graons sembla que va rebutjar les obres provisionals 
perquè no cobrien expectatives de garanties de seguretat. 
La consellera pren nota i informa que el tema trascendeix al barri i al districte perquè afecta a tota la 
ciutat. S'està estudiant una normativa, en conjunt amb la Generalitat. S'estan donant diferents 
casuístiques i, de moment, s'estudien una per una. 
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 - Respecte a la Taula d'habitatge demana informe de dades d'habitatge del 2019 i que se'n faci 
balanç, es detectin problemes i es treguin conclusions per prendre mesures.  
Consellera pren nota i informa que s'està treballant i que també és un tema que s'està estudiant a tota la 
ciutat i que es farà una taula de ciutat. 
 
 - Veïnat del c. Provença segueixen amb queixes per la mobilitat zona Pedrera i que han entregat 
un dossier de fotografies al registre i enviat correu per demanar reunió.  
Consellera demana que l'AVDE li faci arribar perquè no en té constància. 
 
 
- AVV Eixample sostenible: 
 
 - Problemàtica generalitzada a tot el pg. St. Joan entre la pl. Tetuán i Rda. St. Pere, sobre tot a la 
zona més sud del passeig de llambordes en mal estat, parterres que caldria replantar i bancs deteriorats i 
amb pintades. La neteja es considera correcta. Es recomana que es facin fotografies i es facin arribar a la 
Bústia Ciutadana, perquè és molt efectiva. En aquest cas és molt generalitzat i s'acorda que la consellera 
farà una visita a la zona i es plantejarà en bloc a Manteniment i Parcs i Jardins. 
 
S'aprofita per recordar els diferents canals de comunicació i denúncia de l'Ajuntament: 
- Telèfon del civisme: 900 226 226 
- Aplicació Bústia Ciutadana 
- Telèfon 010 (gratuit) 
- Web Ajuntament de Barcelona 
 
 - Coreixample. Problema amb un indigent al Parc Torre de les Aigües. Està representant un 
problema de seguretat perquè algunes nits no vol marxar i no es tanca el parc.  
Es tractarà amb districte però paral·lelament cal que, quan es doni el cas, Parcs i Jardins truqui la G.U. 
 
 
- El tècnic de Democràcia Activa i Participació informa que entre el 3 de febrer i el 27 de març es farà el 
procés participatiu del PAD-PAM 2020-2023. Es convocarà un Consell de Barri dedicat a debatre i fer-hi 
propostes. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 19 de febrer de 2020 
 
 
 
Nuria Hernández Casado 
Secretària del Consell de Barri Dreta de l'Eixample 

 

 


