
 

 Comissió seguiment Gòtic 
 
 

Data: 05 octubre 2022 

Lloc:  Centre Cívic Pati llimona. Opció connexió virtual: http://salavirtual.barcelona.cat/DT01-
DistricteCiutatVella-Consell-Barri-05102022-1830-629C 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

      

Consellers: 

 Patrícia Martínez ( bcn-comu Consellera Gòtic);  Tahir Rafi Khanum ( ciutadans) ;Jordi Callejo ( ERC) ; 
Patrícia García ( Psc Consellera Gòtic) 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

 Mariona Buxadé ( Tdb-Gòtic); Mercè Pèrez ( Biblioteca Andreu Nin). 

Assistents representants d’entitats: 

  Teresa Caja ( As. veïns i comerciants Avinyó) ; Helena Bové ( As. Gabella);Teresa Picazo ( AV-
Gòtic);Isabel Rodriguez ( Barna Centre); Aitor Morillas ( Barna Centre); S'excusa: ; Xavier Massip ( As. 
Amics i comerciants de la Rambla);  

Veïnat a títol individual: 

Calixto Sobrado ( veí); Carme Castells ( Veïna). 

 

Ordre del dia: 

 01. Funcions comissió seguiment i eleccions  

02.Proposta Contingut proper Consell de Barri Gòtic del 15 febrer  2022   

 Per consultar l'acta del consell de barri i comissions de seguiment  visitar:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

Desenvolupament de la sessió: 

01. Funcions de la comissió de seguiment i eleccions d’aquesta i de la vicepresidència. 

La consellera  Patricia Martínez exposa les funcions de la comissió de seguiment. La C. de seguiment està 
formada per veïnatge , col·lectius , entitats i serveis del barri així com tècnics i representants polítics del Districte.  
Es plantegen temes per treballar al Consell de barri i es fan seguiment dels acords presos. Es poden crear grups 
de treball per a temes específics que s’han de sotmetre a l’aprovació del Consell de barri.  Recorda que existeix 
l’Audiència pública per temes particulars o bé el torn obert de paraules del Consell de barri.  

 

Acta de: 



 

 
 
 
0.2-Contingut del  proper Consell de barri.  
 
Patrícia Martínez explica que el govern proposa tractar com a punt deliberatiu el tema de la modificació del pla 
d’usos. Es farà un procés participatiu per la nova normativa, possiblement es faran sessions específiques però el 
consell de barri es un òrgan de participació on es vol tractar.   La modificació de pla d’usos es basarà en aspectes 
que impacten en la via pública que no s’han tingut en compte fins ara i que afecten en la bona convivència 
respecte els comerços de pública concurrència i l’ús de l’espai públic. S’espera que amb la modificació es pugui 
ser més efectius. Afecta a aspectes d’impacte acústic i ocupació de via publica entre altres.  
 
Teresa Picazo. Proposa saber si la modificació tindrà efectes a nivell de la càrrega i descàrrega.  
Mariona Buxadé, a respecte recorda que està vigent el pla de mobilitat de Ciutat Vella, s’ha fet la fase diagnòstica i 
un procés participatiu just abans de l’estiu. Patricia Martínez conclou incloure-ho com a pregunta. 
 
Es proposen diversos temes en el punt informatiu.  Es un sentiment general la necessitat de que el punt informatiu 
sigui més concís per deixar espai a la part de debat i el torn obert de paraules.  
 
Temes que s’acorden per exposar en el punt informatiu: 
 
-Desplegament de la nova contractació de neteja. Accions que s’han desenvolupat, calendari, modificacions. Es 
proposa crear una comissió de seguiment sorgida del mateix consell de barri donat que hi ha moltes queixes en 
referència en com es porta a terme actualment la neteja i les reticències manifestades en altres  en quan al nou 
sistema de recollida selectiva. Es consultarà prèviament amb neteja si es pot constituir en el consell de barri. 
Es ressalta la necessitat de fer prèviament una forta campanya informativa . S’exposa la dificultat de fer complir al 
veïnatge la proposta actual i la que s’ha implementar en relació a la recollida selectiva, donada la població 
fluctuant que hi ha al barri i les dificultats d’arrelament i cura veïnal.  
 
- Afectació al Gòtic de les mesures per la reducció de la contaminació acústica. Inspeccions i sancions realitzades 
al Gòtic.  
 
-Estat d’obres al gòtic, en especial les de la Rambla i Via Laietana. Calendari i afectació a nivell de trànsit rodat. 
 
-Normativa en referència als visitants de Barcelona. Com s’ha implementat aquest estiu, en especial la presencia 
de grups nombrosos. 
-Afectació nova normativa sobre VMP , en especial actuació en els trixis. Es constata que quasi no es veuen 
circular pel  gòtic.  
 
-Estat pla de mobilitat.  Modificacions que s’hagin fer respecte la demanda del modificar l’excés de desencotxar els 
autocars a Passeig Colom ( demanda de l’anterior consell de barri ). 
 
-Escoles.  Hi ha la percepció de que la GUB s’ha retirat de les entrades i sortides de les escoles. Es demana 
informació al respecte.  
Petició escola Sant Felip Neri per passar a pública. S’acorda que es preguntarà al CEB en quin estat actual es 
troba la petició. Es recorda que en un consell de barri el regidor es va manifestar a favor de que l’escola passes de 
concertada a pública.  
Informació sobre l’ús de l’espai públic de l’escola Baixeras ( Plaça Carme Simó) i els problemes que s’han 
manifestos a principi del curs escolar. Us de l’espai públic de l’escola Sant Felip Neri, informar quin es l’acord 
actual.  
 
-Desplegament Vila Veïna. 
 
-Tanques. Informar de com funciona el servei donat que molt sovint es veuen tanques que s’han deixat dels actes 
festius durant dies o mesos.  
 



 

-Persones sense llar. Es constata l’augment de persones sense llar al barri, que han estat comunicades en 
diverses ocasions . S’ha tractat el tema en la Taula de prevenció i seguretat, però es demana com s’afronta la 
problemàtica. 
 
 
 
 
Es tanca la sessió a les 19:30h.  
 
  
 
 
 


