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ACTA 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Casc  Antic.   

Data: 12/09/2018 Hora: 19h 
Lloc: Centre Cívic Convent de sant Agustí.  

Participants  

Nom i cognoms Entitat 
  
 ALFONS SOLA                                 A.E SANTA CATERINA I AA.VV 
-DANIEL PARDO...............................COL.LECTIU INERMITENT DE LA RIBERA 
-JAUME ROVIRA..............................VEI 
JULIA BAREA                                    CONSELLERA CIUTADANS 
JORDI RABASSA .............................CONSELLER DE GOVERN DTE. 
PILAR HERAS                                   TdB Casc Antic.  
 

Participants que excusen la seva assistència  

Nom i cognoms Entitat 
ANNA CAPDEVILA                            FUNDACIO ESQUITX 
 

 

Temes tractats 
 

1.- Benvinguda i obertura de la sessió 

2.- Lectura dels  acords presos al Consell de barri .  

3.- Ordre del dia del Consell de barri.  

4.- Torn de paraules 

 
Obre la sessió el Conseller Jordi Rabassa 

Presenta  l´ordre del dia i informa del retard del Conseller de Govern Jordi Rabassa, s´inicia la 
sessió sense ell.  

1.- lectura de l´acta del Consell de barri i acords  presos. 

La Consellera fa una lectura dels acords presos al Consell i es fa un repàs de totes les 
qüestions i preguntes dels veïns i les veïnes . Es valora l´estat actual dels temes plantejats al 
Consell.  
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-Contenidor de Mestres Casals i Martorell s´ha mogut de lloc, pel tema de les queixes de la 
comunitat de veïns propera. També s´ha resolt el tema de les pernoctes dalt del contenidor. 

Es comenta que els veïns reivindiquen que els pisos per gent gran i vulnerables que es faran a 
Mestres Casals i Martorell siguin per gent del barri. Se’ls explica que aquest es un tema de 
gestió dels llistat d´espera que es porta a nivell de Ciutat perquè els elements que discriminen 
son de tipus social i sanitari. I no la proximitat. No s´hi està d´acord,  

-S´informa que la RSU del C/. Rec Comtal/Born ja està en funcionament. 

-S´informa també de l´estat de les obres del Metro Jaume 1er. Van en temps i es preveu que les 
obres acabaran el Maig del 2019.  

-El que encara no han començat son les obres que es faran al Campillo per instal·lar el Mini 
Skate . Està previst que es començarà l´obra abans de finals d´any.  

-Urbanització C/. Fusina amb Comerç i Princesa comença aquesta setmana. 

-El previst a Freixures amb Cambó i l’entrada al Mercat, encara no hi ha data d´inici.  

-Les obres d’Antoni Maura s’aturen vistos els comentaris de les primers sessions del procés 
participatiu de la Via Laietana i s’hi integren. 

Justament el dia 11 d´octubre hi haurà una reunió informativa del procés de Via Laietana.  

S´està mirant el tema del control de gàlib dels camions que fan la càrrega i descàrrega al carrer 
per tal que no donin cops als balcons. Aquest tema esta a la Taula de Mobilitat i cal fer una 
nova senyalètica.  

Està pendent de mirar el tema de la càrrega i descàrrega al C/.Sant Pere mes baix, als voltants 
de la escola Cervantes.  

L´Alfons Solà comenta que el carrer Sant Pere mes Baix cal buscar una solució per tot el carrer, 
no només al voltant del Cervantes.  

-S´informa de les inspeccions a la botiga de vehicles de mobilitat personal  del C/.Sant Pere 
mes Baix, s´han fet varies inspeccions i es donaran els resultats al Consell de barri,  

S´han fet comprovacions a tot el districte i s´han multat moltes botigues sobre tot al Raval.  

En Daniel pregunta si es fa algun tipus d´inspecció de si circulen per on els permet la normativa 
o no. Cal concretar les rutes permeses i les que no.  

En Jordi Rabassa comenta que aquestes inspeccions les fa la urbana i van als locals de lloguer 
i immobilitzen els vehicles trucats i comproven que es compleixin les condicions de la normativa 
especifica.  

En Jordi explicia la inspecció al Club Cànnabic del C/. Sant Pere mes alt 27, tenen llicencia , es 
legal i han hagut de demanar una ordre judicial per entrar ja que es un espai provat. Tot esta 
correcte, per tant no es tancarà, malgrat estar al costat d´una escola. Ara això estaria prohibit, 
però com van demanar la llicencia abans que això fos així, ara no se´ls hi pot derogar perquè ja 
la tenen.  
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Aquest estiu s´han fet diferents inspeccions als 4 barris del districte, s´han tancat 4 clubs 
cannàbics, dos al gòtic i dos al raval.  

El C/. Sant Pere mitja 17 s´ha tancat fa dues setmanes  

Tot i que segons explica l´Alfons han reobert al C/. Argenter 13. Passarem la informació als 
cossos policials.  

Les cannàbiques  tenen totes llicencia, però cal veure si fan d´altres activitats delictives o no , 
més enllà del que els autoritza la llicencia, i aleshores es pot tancar per aquests altres motius.  

En Jordi explica que aquest estiu s´han fet varies batudes contra els captadors al carrer i es 
van detenir 25 persones.  

-S´informa que als antics jutjats de Lluis Companys hi ha restes arqueològiques del que sembla 
ser una necròpolis medieval bastant grossa. . Encara hi ha muntanyes de runa que s´haurà 
d´anar traient a mesura que els arqueòlegs vagin autoritzant a fer el moviment. Les tasques 
arqueològiques acabaran a finals d´any, i després vindran les tasques d´aplanament del 
terreny, o sigui que encara queden mesos d´obres.  

En Jaume pregunta si es farà una biblioteca? 

En Jordi explica que es un terreny d´ús de la Generalitat per fer usos judicials, allí quan es 
pugui es farà l´Audiència Provincial.  

L´Ajuntament s´ha reunit varies vegades per demanar a la Generalitat que es retornés l´espai al 
Ajuntament per tal de poder fer-ne pisos socials, però de moment al Generalitat diu que no hi 
ha opció de retorn al Ajuntament.  

- 

3-PROPOSTES PER L´ORDRE DEL DIA DEL CONSELL DE BARRI 

-informacions generals 

-Tema que porta l´equip de Govern el Pla d´Educació del Dté. (30 minuts). 

-Tema principal la mobilitat al barri ( tema skaters, bicicletes, patins etc...) 

.  

4-TORN OBERT DE PARAULES: 

En Jaume comenta que no està d´acord amb parlar del Pla d´Educació.  

Ell no te fills, i creu que aquest es un tema que no interessa a tothom, vol que el CB sigui un 
espai on els veïns parlin dels problemes reals del barri com la mobilitat.  

Entén que els veïns venen poc perquè es parla de temes que no tenen a veure amb la seva 
vida quotidiana i no estan interessats. Demana més espai al CB per als veïns 

La resta de participants a la reunió creuen que en Jaume te raó que cal mes espai pels veïns , 
però entenen que el tema del Pla Educació tinguis o no fills, es un tema important.  
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Per això el Conseller es referma amb el tema que l´equip de govern entén que cal fer partícips 
als veïns del Nou Pla d´educació, que ja veuran si li donen més espai per a tenir mes temps 
pels veïns o l´inclouen al informe de la Regidora. .  

En Daniel proposa que comencem a pensar en el projecte d’Encircant el barri que ara està 
ubicat a Mestres casals i Martorell  

Es un projecte cívic i social, que amb l´inici de les obres a mestres cal veure on es pot ubicar, ja 
que es considera que ha tingut un molt bon recorregut al barri. La resta de participants donen 
suport aquesta idea de la continuïtat del Pj. Del Circ.  

 

Finalment es decideix que el tema central del Consell de Barri serà la Mobilitat al barri.  

 

 
Acords 

   
Es clou la Comissió de Seguiment a les 20,30h. 
 
 
La Tècnica de barri del Casc Antic 


