
 

 Comissió seguiment Gòtic 
 
 

Data: 19 abril 2022 

Lloc:  Sala Polivalent, 3a planta Centre Cívic Pati Llimona 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

      

Consellers: 

 Patricia Martínez ( BCNCOMÚ Consellera Gòtic); David Pequeño (BCNCOMÚ); M Jose Chacon ( 
Junts); Tahir Rafi Khanum ( Ciutadans) ;Jordi Callejo ( ERC);  Patricia García ( Psc Consellera Gòtic) 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

Borja Morodo ( coordinador DSPiT) 

Assistents representants d’entitats: 

Teresa Caja ( As. veïns i comerciants Avinyó) ; Patricia Ferrer ( As. amics Plaça Reial) Xavier Massip ( 
As. Amics i comerciants de la Rambla);Helena Bové ( As. Gabella); Mercè Pérez (Biblioteca Gòtic) 

S'excusa:  

Veïnat a títol individual: 

Calixto Sobrado, Carme Castells. 

Ordre del dia: 

01. Proposta de punt deliberatiu pel Consell de Barri del Gòtic  

 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: 

La consellera  Patricia Martínez inicia la Comissió de seguiment del Barri Gòtic a les 18.30h. En primer lloc pren la 
paraula Teresa Caja, que demana explicacions a la part política, en relació a la queixa que va presentar per la 
celebració de l’anterior Comissió de seguiment en què només hi van participar dos veïns.  

L’equip polític dona resposta, explicant  que la convocatòria de la Comissió de seguiment es va realitzar de 
manera telemàtica, responent a les indicacions de la Generalitat i la Gerència de l’Ajuntament, davant la alta 
incidència en aquells moments de transmissió de COVID. No respon a cap motivació de minvar la participació, 
sinó estrictament al compliment de les mesures sanitàries establertes en aquell període. 

Des de la part del veïnatge, respecte aquesta situació, es demana que es tingui en compte la situació de bretxa 
digital al barri, atès que hi ha gent que té dificultats per exercir el seu dret a la participació a través de mitjans 
telemàtics. També es demana saber si existeix un protocol que reguli aquestes situacions que es poden donar a 
les Comissions de seguiment. 

Acta de: 



 

S’explica que actualment està en procés d’aprovació el Reglament de Participació ciutadana, que recull la 
regulació dels òrgans de participació de l’Ajuntament, i que està previst que pugui ser aprovat al darrer trimestre 
de l’any. Mentre, és d’aplicació el Reglament d’organització i funcionament del Districte de Ciutat Vella, tot i que 
aquest no referència explicita a la comissió. 

 
 
Contingut del  proper Consell de barri.  
 
 
Es dona la paraula a les representants d’entitats per si tenen temes a proposar.  
 
Teresa Caja proposa parlar de la Neteja i la nova contracta, atès que la seva valoració és molt negativa, i valora 
que no s’està implementant de manera correcte. Des d’equip polític es proposa incloure aquesta tema dins de la 
part informativa del Consell de Barri. Prèviament, es demanarà un informe a la nova empresa per saber l’estat 
actual de la implementació dels recursos de neteja al Gòtic, atès que aquesta és progressiva i encara hi ha parts 
que no s’han executat. També es comenta la importància d’activar les taules comunitàries de seguiment, que 
queden contemplades dins de la nova contracta, i que han de permetre un seguiment més acurat per part de la 
ciutadania de la situació i les actuacions de neteja al barri. El veïnat demana si és possible buscar algunes accions 
de pedagogia respecte els usos de les deixalles al barri, especialment tenint en compte la població flotant del 
Gòtic, i mirant que les famílies i col·lectius en situacions més vulnerables no quedin fora d’aquesta campanya. 
També es demana que es tingui en compte les dificultats de la gent gran a l’hora de fer servir els contenidors, ja 
que la seva adaptabilitat no és plena. Es planteja la possibilitat que es disposin agents cívics als carrers del Gòtic 
per donar suport i informació a la gent. Des d’equip polític es recull la proposta i s’incorporarà al punt informatiu de 
neteja del CB.  
 
Calixto Sobrado demana que es retiri la taula col·locada a la Plaça de la Mercè, atès que està generant usos 
incívics vinculats a oci nocturn. S’acorda demanar el recull de queixes i IRIS respecte aquest tema i donar 
resposta al proper Consell de Barri. Es recorda la necessitat de poder avisar a Guardia Urbana d’aquestes 
incidències, de manera que quedi registrat, 
 
Patricia Ferrer comenta un incidint dels restauradors de la Plaça Reial amb la Guardia Urbana, on ha rebut 
queixes d’una actuació desproporcionada per part dels agents, en relació a la retirada de taules extraordinàries de 
les terrasses. S’adreça a que aquesta queixa es presenti al torn obert de paraules del proper Consell de Barri. 
 
Mercè Pérez proposa com a tema pel proper Consell, parlar de les actuacions previstes per part de l’Administració 
de cara a la campanya d’estiu i l’impacte turístic al Gòtic. 
 
Des del Govern es proposa el tema de la precarietat al Gòtic. 
 
Finalment s’acorda que el tema pel proper Consell de Barri pot ser una suma de les dos propostes: Accions 
previstes per la temporada turística al Gòtic, amb atenció a col·lectius en situació de vulnerabilitat. 
 
Es demana que la part expositiva del Consell no sigui tant extensa i que permeti més interacció amb els 
assistents. També la possibilitat de disposar de còpia impresa dels materials presentats pel Consell de Barri, atès 
que no tothom disposa d’accés a la web, o de les competències necessàries per accedir-hi. Es valorarà la 
proposta de cara al proper Consell de Barri. 
 
Es tanca la sessió a les 19:45h.  
 
  
 
 
 


