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L’espai públic del barri: 

convivència, cura i 

seguretat 
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Consell de Barri del Gòtic 

29 d’octubre de  2019 

Ordre del dia 

0. Benvinguda i presentació Nou equip de Govern  

 

1. Informacions 

 Actuacions en curs 

 Vicepresidència del Consell de Barri 

 Comissió de Seguiment del Consell de Barri: composició i funció 

 

2. Treball participatiu i comunitari 

 

 CONVIVÈNCIA + CURA  

 SEGURETAT 
 

3. Torn obert de paraules 



Part informativa 
 

 Actuacions en curs 

 Vicepresidència del Consell de Barri 

 Comissió de Seguiment del Consell de Barri: composició i funció 

 

 

1. 
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Actuacions en curs: obres a l’espai públic,  

equipaments, etc.   

Consell de Barri del Gòtic 

24 d’octubre de  2019 

• APROP 
• Escola Drassanes 
• Moll de la Fusta  
• Plaça Sant Miquel 
• Accesibilitat Estació Metro Jaume I 

 



APROP 

• Experiència pionera per donar resposta a la urgència 
habitacional, evitar l'expulsió de veïnes i veïns dels seus entorns 
per l’augment dels preus de l’habitatge i generar solucions més 
econòmiques per a col·lectius amb necessitats específiques 
d’habitatge a curt termini.  

• Criteris d’adjudicació. Persones i famílies desnonades.  

• Baixos per al CAP del Gòtic 

• Data de finalització aproximada15 de novembre 
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APROP 
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APROP 
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APROP 
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APROP 
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Escola de Drassanes: millora de 
l’entorn escolar 

• Previsió d’obres: desembre 2019 

• Participació per part de l’alumnat del centre. 

 

• Reubicació dels elements de davant l’escola, col·locació de 
jardineres amb recolzadors per l’espera de les famílies, 
pintura de les tanques i col·locació d’uns grans vinils als vidres 
amb el nom de l’escola. 

• S’acompanyarà l’actuació amb talls puntuals del carrer en 
horari de sortida dels infants per testejar la reducció de 
vehicles motoritzats i afavorir la sortida peatonal segura del 
centre.  
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Moll de la Fusta  
Previsió d’obres: finals 2020 
 

• Projecte de reurbanització de la veïnificació de “balconada” 
 projecte executiu.  

• Decisió compartida amb el Port de tornar a calcular la pèrgola 
per tal d’executar un disseny el més esvelt i adient als usos 
que ha d’allotjar i en coherència amb el front marítim.   
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Plaça Sant Miquel 
 

– Fase 1: carrer Templers (finalitzada) 

– Fase 2: carrer Gegants (en execució) 

– Fase 3: Plaça Sant Miquel (previsió execució: desembre 2019 – març 2020) 

– Fase 4: Connexió amb plaça St Jaume (març – abril) 

– Fase 5: / Baixada Font Sant Miquel (abril – juny) 
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Vicepresidències i 
Comissions de 
seguiment dels 
Consells de Barri 

Procediment d’elecció / renovació 

Octubre 2019 

 



Vicepresidències dels Consells de Barri 
Sistema d’elecció 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

Per tal que la persona quedi validada pel Consell, ha de comptar amb el suport 
d’almenys 2/3 parts de les persones membres del Consell (sobre el total de 
persones que han expressat el seu vot). 
 
Si hi ha més d'una persona candidata i no s'assoleixen els 2/3 es fa una segona 
votació entre les dues persones més votades. 
 
El sistema de votació serà a mà alçada mitjançant paperetes amb les següents 
opcions: sí / no / en blanc (o el nom de les persones / en blanc; si hi ha més d’una 
persona candidata). 
 



Comissions de seguiment dels Consells de Barri 
Criteris o requisits de les candidatures i sistema d’elecció 

Vicepresidències i Comissions de seguiment Consells de Barri  

Les persones representants d’entitats del barri i els ciutadans o ciutadanes no pertanyents a 
cap associació han de ser escollides pel Consell de Barri per majoria simple. 
 
Candidatures 
Termini de presentació: fins a 3 dies abans de la reunió de la Comissió de seguiment. 
Les candidatures hauran d’incloure com a mínim nom complert (de la persona o l’entitat), 
vinculació amb el barri i motivació.  
Sistema de presentació de les candidatures: 
− Mitjançant la plataforma Decidim.barcelona 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/ciutatvella 
 
Sistema d’elecció 
Les persones o entitats han de comptar, en una votació del conjunt, amb el suport de la 
majoria simple (sobre el total de persones que han expressat el seu vot). Si no s'assoleix la  
validació conjunta, es fa votació individual de les candidatures, que han d’obtenir majoria 
simple. 
El sistema de votació serà a mà alçada mitjançant paperetes amb les següents opcions: sí / no 
/ en blanc. 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/ciutatvella
https://www.decidim.barcelona/assemblies/ciutatvella
https://www.decidim.barcelona/assemblies/ciutatvella
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https://www.decidim.barcelona/assemblies/ciutatvella
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https://www.decidim.barcelona/assemblies/ciutatvella


Treball participatiu i comunitari 
 

 CONVIVÈNCIA: Veïnes, Comerços, Indústria turística, Turistes. 

Corresponsabilitat amb la neteja, soroll, enllumenat… 

 

 

 SEGURETAT: Actuacions Guàrdia Urbana i altres… 
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• Vida comunitària impulsada des d’entitats / veïnes: 
• Setmana Europea de la Mobilitat a l’escola Baixeras/ camins escolars 
• Festes Majors 
• Activitats de veïns i/o comerciants 
  

• Vida comunitària impulsada per Ajuntament i veïns: 
• Equipaments públics (joves, gent gran, centre cívic…) 
• Juguem a les Places (Traginers, Mercè i Joaquim Xirau) 
• Rehabilitació amb entitats d’inserció sòcio-laboral 
• Salut als barris 
• Pla de Barris 

• Teixim els barris 
• Pavimentacions i urbanitzacions 
• Escoles i espai públic: Drassanes, Sant Felip Neri, Àngel Baixeras 
 

 

CONVIVÈNCIA + CURA: QUÈ TENIM ? 



Ajudes per a canvi de finestres 

• Al 2019 s’han fet dues convocatòries: 44 resolucions 
favorables, de les quals 25 al barri Gòtic. 

• Les obres comencen en les properes setmanes. 
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Teixim Barris 

• Projecte que té com a objectiu 
impulsar millores socials en 
diversos àmbits: habitatge 
social, ocupació, formació i 
cohesió social. 

• Treball transversal de cinc 
entitats del tercer sector, 
entitats dels barris del paraigües 
de l’economia cooperativa, 
l’Administració pública o el 
propietari privat, que han sumat 
esforços per assolir un projecte 
compartit amb un objectiu 
comú: augmentar sostre social al 
Gòtic amb un procés enriquidor 
pel propi barri. 
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El servei de recollida i neteja 
al Barri Gòtic 



Neteja (dades de maig de 2018) 

La Sostenibilitat dels serveis 

Consell de Barri del Gòtic 



Usos dels lavabos públics 
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Consell de Barri del Gòtic 

24 d’octubre de  2019 

SEGURETAT: QUÈ TENIM ? 

• Trucades 
• Fets coneguts per GUB 
• Cannàbiques  
• Vehicles de Mobilitat personal 
• Bicicletes  
 
Altres espais de coordinació:  

• Taula de Prevenció i Seguretat del Gòtic 



QUÈ MÉS PODEM FER? 
 

 A FI D’AFAVORIR LA BONA CONVIVÈNCIA / TENIR CURA DE 

L’ESPAI PÚBLIC 

 

 

 PER SENTIR-NOS MÉS SEGURES 

 

2. Participació i deliberació  
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POSTA EN COMÚ 
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Torn Obert de Paraules 

3. 
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