
 

 

ACTA 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri de Barceloneta 
 

Data: 2 d’octubre de 2019 Hora: 18.40 h. a 20.10 h Tarda 

Lloc: Centre Cívic de la Barceloneta 

Participants 

 

ENTITATS : 

A Associació de veïns de l’Ostia : Lourdes Lopez i Manuela Madrid                                                                          

Comissió de Festes: Josep Vilches 
 
ABA:  Luis Monzón 
                                                                                 
Diables de la Barceloneta : Sergi Arias 
                                                    
AAVV Barceloneta:  Manel Martínez                                                             
 
AAVV Barceloneta i Gegants de la Barceloneta: Carmen Tomas 
 
ACIB : M Jesus Vidal                                                                                 

VEÏNS:   

Montse Rojas 

Salva Soler 

Jordi Meca                                                             

CONSELLERS:  

Tahir Rafi Khnum  Ciutadans   

Julia Barea           Ciutadans 

MJ Chacon           Ciutadans           

                                                                                            

CONSELLER DEL BARRI:  David Pequeño i  Oriol Casabella                                       



CONSELLER TÈCNIC DEL DISTRICTE:  Jessica Gonzalez                    

TECNIQUES DE DISTRICTE:  Vanesa Sanz , Esperança Busquets i Gerard 

Verdes                                       

       

Participants que excusen la seva assistència 

 

 

Temes tractats 

 

- Presentació dels membres de la taula: Consellers de Districte, Consellera 

Tècnica. 

 

- S’explica als membres de la comissió les novetats que aporta  el 

reglament de participació ciutadana. Amb el nou mandat es el 

moment de renovar els membres de la Comissió de seguiment i convocar 

les eleccions per a la vicepresidència ciutadana del Consell de barri. Des 

del Districte es convocaran tres  consells de barri que es programaran al 

llarg de l’any. A proposta de la Comissió de seguiment o iniciativa ciutadà 

es podrà convocar una altre sessió. Actualment la Barceloneta no te 

vicepresidecia, s’anima que en aquest nou mandat hi haguí una 

(excepcionalment podrien ser dos persones d’entitats diferents si 

s’arribés a l’acord). Respecte al rol de vicepresident es qui pot demanar a 

la presidència del consell convocar un consell de barri. A proper consell 

de barri s’informarà del procés de candidatures/votació. 

 

- Es revisa l’estructura del consell de barri: Informacions prec i preguntes, 

tema principal i torn de paraules. Participants del consell proposen que 

aquest ordre fa que el tema central pugui quedar poc temps per 

aprofundir i demanen un canvi en l’ordre; s’acorda que s’ha de consultar 

si el reglament ho permet. 

 

- Es parla de les estratègies de fer arribar la informació de l’evolució dels 

temes tractats a tots els  participats del consell de barri. 

 

- Proposta de govern del tema de l’ordre del dia es treballar el bus de 

barri, ja que la xarxa octogonal esta finalitzada es el moment de definir 

el traçat i tots els detalls que es valorin per la seva implementació. 

 



- Es genera debat entre els participants sobre els temes que mes 

preocupen.  Es voten les tres opcions de d’ordre del dia: Bus de barri/ 

mobilitat; Neteja ; Estiu a la Barceloneta. Finalment s’acorda que el tema 

a tractar serà l’Estiu a la Barceloneta. 

 

- Les persones participants de la comissió plantegen que cal un retorn de 

temes mes importants treballats en l’anterior mandat. 

 

Acords 

 

Consell de Barri de la Barceloneta 6 de novembre a les 18.30 h.  

Lloc: C.C. Barceloneta 

Ordre del Dia: 

– Punt informatiu  

– L’estiu a la Barceloneta 

– Precs i preguntes 

 

Pendent de possible canvi d’ordre en els temes. 

 
 
 
 
 
El/els/les Tècnics/ques de barri: Vanesa Sanz 


