
 

 Comissió seguiment CASC ANTIC 
 
 
Data: 21 de Setembre de 2021 
Lloc:  telemàtica 
Hora:  18:30h 

Assistents: 
Presidenta:  
      

Consellers: 
Andrés Perez( Bcn Comú - Conseller Casc Antic); Joan Julibert (PSC - Conseller Casc Antic);  Maria 
José Chacón (JuntsxCat); Julia Barea (C's); Jordi Callejo (ERC). 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  
Natàlia Matesanz( Tdb-CascAntic) 

Assistents representants d’entitats: 
J. Jové (Fundació Comtal); A. Capdevila (Esquitx), M.Espinal(Casal de Barri Pou de la Figuera), J. 
Papell (AAVV Casc Antic), A. Llucià (EICA), P. Martínez ( Ass. Comerciants c/Princesa) 

Veïnat a títol individual:  
 
Excusen la seva absència: D. Balaguer, A. Martin 
 

Ordre del dia: 

01. Retorn acords Consell de Barri 
data definició estat 

  
observacions 

      

23/02/2021 
Valorar reposar elements que 
limiten mobilitat de cotxes al 
Pou de la Figuera 

En 
procés 

Veí 

MdG 
Pou de 
la 
Figuera 

EL 29/9 S'INSTAL.LARAN TAULES 
ESCACS AL COSTAT DE L'HORT 
PER EVITAR APARCAMENTS 
INDEGUTS 

 

02. Proposta Contingut proper Consell de Barri del Casc Antic del 2 de Novembre de 2021: 

- Punt Informatiu:  

- Punt Deliveratiu/Monogràfic:    Nou contracte servei de neteja  

 03. Torn obert de paraula per recollir propostes i/o recolzament a la proposta inicial.   

 

Acta de: 



 

Es pot consultar l'acta del consell de barri anterior a:  

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/actes/acta_080621.pdf

 

Desenvolupament de la sessió: 

- El conseller dona la benvinguda als membres de la comissió de seguiment.  
 

03 TORN OBERT DE PARAULA 
 
- J.P. planteja poder tractar el tema dels soroll, de les terrasses i de la brutícia dels 

carrers. 
També proposa poder tractar el tema del solar dels antics Jutjats, ja que creu 
s’hauria de destinar a habitatge i/o equipaments, i de la senyalització de l’ampliació 
de la vorera de Via Laietana, que porta a confusió, i hi circulen bicicletes i patinets. 
 

- A.C. proposa intentar donar una volta al tema de la neteja, entenent que es gasten 
molts diners en neteja, però que potser caldria poder donar-li un enfocament més 
educatiu. Poder pensar en alguna acció comunitària per contribuir al problema dels 
orins als carrers (o posar més wc’s) 
També recolza la proposta de tractar el tema del soroll al barri, que afecta a la salut 
mental de les persones que hi viuen. 

- J.J. proposar presència física de persones que puguin acompanyar/informar i donar 
una perspectiva de sensibilització. Mirar experiències d’altres països.  
Poder comptar amb agents cívics, persones del propi barri que puguin contribuir en la 
cura del Casc Antic. 
També planteja millorar la senyalització en llocs estratègics (a sant Pere Mitjà, on hi 
ha recollida manual, hi ha bosses de brossa fora d’hores. 

- M.E. confirma que des del Casal de Barri es recullen moltes queixes en relació a la 
neteja dels carrers. 

El Conseller planteja que tractant el tema de la neteja, no es vol delegar el com es fa la neteja, 
ja hi ha experts per fer-ho, però es pot aprofitar l’espai per a fer arribar als tècnics de l’àrea la 
percepció veïnal i la detecció de punts negres. 

- P.M. exposa que al c/Princesa no es passa la manguera a pressió fa anys. Que 
s’acumula brutícia que només es neteja quan plou. 
Els comerciants hem de netejar el nostre espai. 
A Poblenou han funcionat els agents cívics, fan efecte dissuassori. Es podrien 
col·locar agents cívics als carrers més freqüentats. 

El Conseller explica que durant el període d’estiu hi ha hagut agents cívics al Passeig del Born i 
d’altres punts conflictius. Si hi ha interès es podria tractar en el punt informatiu. 

Aquest estiu s’ha fet campanya de terrasses. També es podria tractar com a punt informatiu. 

S’acorda tractar com a punt deliberatiu: el nou contracte de neteja 



 

I com a punts informatius: campanya soroll, i terrasses. 

- J.P. planteja el tema del carril de via laietana. 

Conseller planteja que és un tema que s’ha tractat en d’altres ocasions. Que es solventarà amb 
la reforma de la Via Laietana, que les obres començaran aquest mandat. 

- A.C. comenta la possibilitat de demanar als equips de veïnatge del Casc Antic, un 
recull de les incidències de neteja que es donen al barri. 

- J.P. pregunta si s’ha fet alguna medició de soroll del barri, i si es poden aportar les 
dades al Consell de Barri. 

El Conseller explica que en el context de valoració de les llicències, es va contractar una 
empresa per valorar diferents indicadors a tenir en compte alhora d’autoritzar les llicèncis, i un 
dels indicadors era el soroll i les repercussions que tenia a nivell de salut. 

Es plantejarà a l’equip polític si veuen oportú aportar aquestes dades o si són massa antigues. 

- A.C pregunta sobre l’espai dels antics Jutjats. 

El Conseller exposa que no hi ha novetats al respecte, que no depèn de l’ajuntament sinó de la 
generalitat. Són uns terrenys de l’Ajuntament que es van cedir a la Generalitat amb unes 
condicions que encara són vigents. La Generalitat hauria de renunciar a la cessió. S’ha 
demanat que el cedeixin temporalment a l’Ajuntament. Volen fer l’Audiència Provincial. 

El Regidor està darrera del tema, no es para de negociar. L’estat actual ens genera problemes 
de neteja, ja que per a poder-hi entrar s’ha de demanar autorització.  

Informa que al Consell de Barri hi ha espai de precs i preguntes i que es pot plantejar aquests 
temes al Regidor. 
    
    

Es tanca sessió a les 19:30h.  


