Reunió Plaça Vila de Madrid , data :28.12.09; a les 12,30 h
Assistents:
Regidora: Sra. Itziar González. Consellera barri Gòtic: Sra. Mercè López. Director Serveis del Territori: Sr.
Francesc Puigdomènech. Tècnica de barri: Sra. Esperança Busquets.
Veïns de la plaça i entorn: Sr.Pere Fàbregas, Sr. Joan Jonell , Sr. Armand Vives,Sr. Lluis Riba ,Sr.Ivan Bach
Sr.Josep Arranz , Sr.Ferran Serrano . Excusa la seva assistència la Sra. Montserrat Gisbert
Es convoca aquesta reunió a partir de la Instància presentada per alguns veïns i la voluntat de la Regidora de
atendre les seves demandes i suggeriments, així com explicar les actuacions i propostes de futur a la Plaça de
la Vila de Madrid i arribar a uns acords per garantir un ús veïnal i una dinàmica de l’espai públic de qualitat.
Amb una introducció per part de la Regidora a on:
1.- explica les circumstàncies de centralitat que envolten alguns espais veïnals de Ciutat Vella i les gestions
que s’estan realitzant amb altres administracions per afrontar alguns fenòmens propis del territori .
2.- Informar i posar a la disposició dels presents els canals d’interlocució tant polítics com tècnics habituals
entre els veïns i el Districte
Es passa a tractar cada una de les queixes / suggeriments exposats pels veïns,
1.- Tanca perimetral a la via sepulcral romana i zona verda amb horari d’obertura diürna i problemes crònics
d’incivisme
•

S’informa dels diferents serveis municipals (Guàrdia Urbana, Acció Social, Agents Cívics, Neteja, etc..)
per evitar les actituds incíviques d’alguns col·lectius presents a la plaça, i es planteja la retirada de la
tanca provisional instal·lada a l’estiu i donar un marge de 2 – 3 mesos per veure l’eficàcia del pla
d’actuació

•

Els veïns consideren i demanen que no es retiri la tanca provisional fins que no hi hagi una tanca
definitiva d’una alçada alta, així com conèixer el projecte d’aquesta tanca en una reunió.

•

Compromís: S’estudiarà a fons la possibilitat d’instal·lació de tanca definitiva tot i que de moment
seguirà la intensitat d’actuació en els diferents àmbits per millorar l’ús d’aquest espai.

2.- Construcció àrea de jocs infantil i altres elements
•

Es planteja la instal·lació d’una àrea recreativa infantil a l’actual zona verda, sobre la qual el Districte
manifesta que pot ajudar a l’objectiu que tots els presents volen; Dinamitzar i prioritzar un ús veïnal
de la Plaça i en aquest cas també destinar-los a usuaris/clients de comerços de centre ciutat.

•

Compromís: Es plantejarà a Medi Ambient la nova utilització d’una part de la zona verda per a jocs
infantils. Des del Districte es farà una nova consideració sobre el nombre i ubicació de cadires a la
banda est de la plaça.

3.- Problemes d’accessibilitat al passatge de la rambla.
•

Es manifesta que l’accés al passatge que comunica la plaça amb la Rambla no compleix les normes
d’accessibilitat.

•

Compromís: Revisar l’expedient urbanístic per veure el compliment de les normes d’accessibilitat i es
parlarà amb el propietari per garantir aquesta demanda.

4.- Problemes amb la recollida selectiva d’escombraries:
•

Les diferents obres de pavimentació de l’entorn han modificat temporalment el sistema de recollida
d’escombraries, tant la selectiva com la pneumàtica,

•

Compromís: Es farà un cartell / nota informativa als veïns sobre la recollida d’escombraries (motiu
del canvi, horaris, localització, etc.....)

•

Els agents cívics reforçaran la informació sobre l’horari per baixar escombraries i avisaran de les
altres incidències per assegurar un bon estat de neteja a la plaça.

•

S’estudiarà la possibilitat d’augmentar el nombre de contenidors durant les obres o el nombre de
recollides a fer pels camions, pendent del criteri de Medi Ambient

•

Es possibilitarà la recollida selectiva.

5.- Obres al carrer Canuda:
•

S’informa als veïns de l’inici de la segona fase de la pavimentació del carrer canuda el proper dia 25
de gener.

•

Compromís: Informar mes detalladament als veïns de les previsions d’execució i afectacions de les
obres del carrer Canuda tal i com es va fer amb els comerciants.

6.- Mobilitat de l’entorn pels veïns.
•

Es considera necessària la revisió d’alguna senyalització per garantir i millorar la mobilitat amb
vehicles i en concret la sortida del pàrquing del carrer bot nº 7-9

7.- Fira: Presència de les parades d’artesans a la banda nord de la plaça
•

S’està estudiant aquest tema coincidint amb la renovació anual del permís i com pot afectar les
obres a aquesta activitat comercial.

Queda palès l’integrés des de la Regidoria per a treballar per l’ús veïnal de la plaça i per garantir la qualitat
de la mateixa, mitjançant una interlocució entre administració i veïns i comerciants que impliqui a tots i a
cada un dels agents i serveis.
S’acorda que durant aquesta setmana s’enviarà l’acta al Sr. Arranz via mail i ell la farà arribar a la resta.
Durant la setmana del 25 de gener es convocarà la següent reunió.
Acta presa per Esperança Busquets, Tècnica de Barri del Gòtic.

