
 

 Consell barri Gòtic 
 
 

Data: 15.02.2022 

Lloc:  Centre Cívic Pati llimona 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

Jordi Rabassa 

Consellers: 

Natàlia Martinez ( Bcn-comú); Patrícia Martinez ( Bcn-comú) ; Alba SEgura Gomila( ERC); Laura de la 
Cruz Termes(ERC) Thair Rafi Khanum ( C's); Aida San Jose Rilova ( bcn-comú); Santi Ibarra ( Bcn-
comu); Helena Guim ( Bcn-comú)  

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

Direccio  DSPiT; Tècnica B.Gòtic;   Polícia Proximitat; Serveis de neteja: MM EE; Siresa;total :12 

Assistents representants d’entitats: 

 As. Avinyó; 2 AAVV Gòtic; Roca en Moviment;2 Cap-Gòtic ;  El borsi per al barri;Fem Gòtic Total:8 

Veïnat a títol individual: 

14 

Ordre del dia: 

1.  Punt informatiu: 

a) Pressupostos participatius. 

b) Estat d'obres al barri. 

c) Espais veïnificats del barri. 

d) Inspeccions de soroll. 

e) Altres inspeccions. 

f) Terrasses de restauració. 

g) Actuacions PDE. 

i)        Cap GÒTIC. 

J)       Obres Via laietana. 

K)      Dades Covid -19 al barri. 

Acta de: 



 

2.  Punt deliberatiu:  Cuidem Barcelona. La nova contracta de neteja. 

3.  Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió: 

0.-La vicepresidenta del Consell de Barri Gòtic Teresa Caja dona la benvinguda i presenta la composició de la 
taula formada per el  Regidor de Ciutat Vella Jordi Rabassa , les Conselleres del Barri Gòtic,  així com de la 
Consellera tècnica  Natàlia Martínez.  El regidor explica la definició, estructura i dinàmica del Consell de Barri.  El 
consell es desenvolupa de forma presencial i telemàtica. 

1.- Punts informatius. 
 
1.1.Pressupostos participatius.  S’explica la creació de la comissió de seguiment, funcions i els seus membres, 
així com el resultat de la votació dels projectes.  
 
1.2. Estat d’obres al barri . S’informa de les obres en curs especificant les intervencions en El Borsí; la plaça 
Carme Simó i de  la Rambla, tant d’obres com d’activitats de dinamització.  
 
1.3.Espais veïnificats al barri . S’exposen les actuacions fetes durant el 2021 i les previsions per el 2022, previsió 
augment bancs, fonts i elements d’estada.   
 
1.4.Inspeccions soroll . S’explica l’àmbit d’actuació en soroll de les inspeccions així com procediment per instar 
denuncies. Ubicacions i resultats de sonometries. Campanya informativa en comerços. 
  
1.5.Altres campanyes inspeccions . Informació sobre inspeccions retirada elements en via pública. Informació 
venda d’alcohol en supermercats de 24h. 
 
1.6.Terrasses . Inspecció. Procés de consolidació terrasses excepcionals, sol·licituds fins el 28/02/22. Procediment 
sancionador.  
  
1.7.Actuacions PDE.   Accions vinculades a reactivar i diversificar el teixit comercial •Finançar projectes 
socioeconòmics que dinamitzen i diversifiquen l’economia  •Accions per promoure l’ocupació de qualitat   
•Sessions informatives PDE als barris 
 
1.8.CAP Gòtic. S’explica la previsió del calendari d’obres i trasllat del CAP Gòtic a l’edifici de Josep Pi Sunyer, així 
com les accions vinculades al trasllat dels treballadors d’aquestes oficines municipals al locals de Via Laietana 8-
10 . Alliberació de 5 edificis municipals del Gòtic que també es reubicaran a Via Laietana .  
 
1.9.Via Laietana . Transformació de la Via Laietana, calendari •Campanya Informativa de les obres •Mobilitat i 
accessos al Gòtic durant les obres.  
 
1.10.Dades Covid-19 al Gòtic . Per sota la mitjana de la ciutat.  
Podeu consultar la informació dels temes exposats en el següent 
enllaç:https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

El regidor obre un torn de paraules relacionat amb els punts informatius.  
Exposició demanda o pregunta Resposta regidor 

Veí.  Com es podrà accedir al Gòtic i com s’informarà a comerciants i 
veïnatge. 

S’ha parlat amb els comerciants . S’han fet reunions especifiques. 
Campanya d’informadors que aniran als comerços i edificis i carrers 
que entren uns 100m a informar. Hi ha plataformes on es podrà 
preguntar. Pàgina web d’informació.  
Informa de nou en concret del circuit dels autobusos i de les 
modificacions. Veure el document.  
Es veïns del gòtic podran entrar en cotxe al barri Gòtic.  
 

AV Gòtic. Remarca que la reubicació del Cap ha estat un procés 
compartit entre lluita veïnal i les treballadores del Cap. Celebra que 

Reconeix la lluita veïnal. Proposta ambiciosa en un horitzó de 8 anys. 
Abans  ha d’haver acabat les obres de Via Laietana 8-10, la prioritat 



 

es destinin a habitatge les finques municipals alliberades. Reclama 
més habitatge públic.  

és el trasllat del cap.   

Cap Gòtic. Lamenta endarrerir dos anys el trasllat. S’està treballant 
per tal que aquests 7 anys d’impàs es milloren les condicions dels 
treballadors i usuaris del cap.  

Van informar que tot l’espai de Pi Sunyer seria per salut. 

Anima al veïnatge a vacunar-se de Covid. 

Alerta que si torna a caure aigües fecals es tancarà  el Cap donat no 
hi ha un pla B.  

Confirma els treballs en paral•lel de mentre no hi ha la nova ubicació 
s’estan fent les millores necessàries per a manteniment. CAT salut 
haurà de fer les obres corresponents. Si s’ha d’ampliar mòduls es 
faran. Per garantir les condicions bàsiques de treball del servei Cap 
salut haurà de fer les obres corresponents. Si s’ha d’ampliar mòduls 
es gestionarà, el districte està per facilitar. S’estan mantenint 
reunions amb CAT.Salut, en espera diagnòstic de necessitats. 

Pi sunyer és un edifici d’uns 5.000m2 CAT salut diu que necessita 
3000 m2. L’edifici no serà tot per l’ús per el Cap. 

Veí.  Preocupació per si hi haurà més circulació als carrers d’Ample i 
nou de sant Francesc al limitar la via laietana. 

S’estudiarà en el pla de mobilitat del Gòtic. 

Veí. Veïns cotxe compartit. Com ho tindrem per accedir al cotxe. Ara mateix no hi ha cap restricció. El cotxe de lloguer es podrà 
moure. Quan implantem el pla de mobilitat ja s’informarà. 

 

2.-Punt deliberatiu: Cuidem Barcelona. La nova contracta de neteja. 

Cuidem Barcelona.  
 
Consisteix en un pla integral de manteniment de la l’espai públic.  
S’inverteixen 70 MILIONS per tota la ciutat. S’inicia l’octubre del 2021 i finalitza el 2023.   
 
S’intervé en : Pavimentació de calçades; Voreres; Mobiliari Urbà; Senyalització vertical i horitzontal; Neteja de 
carrers i places; Neteja de pintades; Recollida de  residus; Poda i plantació d’arbrat;  Manteniment del verd urbà.  
 
Àmbits que engloba: Olors clavegueram; Fonts; Enllumenat; Tinença responsable d’animals; Control de plagues; 
Espais de Gaudi ( àrea gossos, àrea infantil i restauració d’espais). 
 
Gòtic. Es realitzaran actuacions de neteja amb més intensitat. Es farà una comissió en la que s’anirà treballant 
quin son els punts i si s’han de modificar.  
S’ha identificat  com a punts intensius : Plaça Vila de Madrid / Escudellers / George Orwell i plaça Mercè,  i d’altres 
carrers concrets.  
L’objectiu és dissenyar els Plans de Manteniment de cada barri amb la complicitat i contrast del veïnat, entitats i 
teixit comercial. Es parteix d’una diagnosi tècnica i d’aportacions del consell de barri  com d’altres espais però hi 
haurà una comissió en que s’aniran treballant els punts que s’han fet i els que s’haurien d’incorporar.  Voluntat de 
coresponsabilitzar.  
 
Nova contracta de neteja.  
 
Inversió i recursos: Es destinen 307 milions un 14% més de la contracta anterior. Augment de 400 persones de 
plantilla. 25.200 contenidors a Barcelona.  
Més transparència. Hi haurà un portal on podrem veure-ho.  
La implementació i inici efectiu del servei  s’inicia  el mes de març per la zona Centre ( Gràcia /Eixample/ i Ciutat 
vella). El concurs l’ha guanyat Focsa. S’anirà incorporant  maig-juliol tots els serveis incorporats.  
Es contempla una campanya de comunicació per a poder ho explicar.  
Es disposa de 600 vehicles nous elèctrics. S’electrifiquen vehicles d’alt consum de combustible, com 
escombradores, baldejadores i cisternes. Es poden consultar dades en el document adjunt a l’acta.  
 

� Barri Gòtic.  

 

 

Servei de neteja: S'amplia l'escombrada dual de matí a pràcticament tots els vials (amb pèrtigues d'aigua a pressió 
en vers d'escombres). Escombrada manual o motoritzada cada dia mati i tarda. 
Escombrat mixta o dual. S’incorpora maquina nova, escombrat i després es llença aigua a pressió. Es doble de 
dilluns a diumenge al mati.  



 

La neteja amb aigua s’augmenta  de dilluns a diumenge a la nit. Us d’aigua freàtica. Neteja específica per orins 
amb maquinària nova.  
Mes hores de fregat i repassos de bústies i contenidors. Neteja planificada de contenidors. Increment de fregat de 
les voreres.  
S’introdueix la neteja de les zones verdes amb més freqüència. Abans ho feia parcs i jardins.  
Flota més sostenible. Es redueix emissions i soroll.  
 
Servei de recollida de residus: Amb l’objectiu d’arribar al  65% de reciclatge al 2035. 
S’incorpora un nou punt verd mòbil a Duch de Medinaceli dilluns de 16:00h a 19:00h.  
Cada nit hi haurà recollida de rebuig i d’orgànica, igual que ara. S’incorpora quatre dies a la setmana en que en el 
portal es recollirà el paper. Dilluns, dimecres, dijous i diumenge.  
Tres dies a la setmana en que es recollirà el material reciclable.  
S’incorporen contenidors de orgànica i de vidre en els llocs on ja hi ha.  
S’incorporarà altres ubicacions amb tots els contenidors, de carrega lateral , més petits i estrets.  
Contenidors: Hi haurà un total de 60 contenidors, s’amplien ubicacions.  
Control de qualitat.  
Canals d’atenció ciutadana: Telf. 900 226 226 / 010 / Xarxes Socials municipals / APP Barcelona a la butxaca 
Informació on line. Aplicació on es podrà preguntar sobre neteja.  
L’auditoria de la empresa  serà municipal. 
Es pot ampliar informació consultant el següent enllaç: 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/organs-actuals/consell-de-barri-del-gotic 
 
2.-TORN OBERT DE PARAULES DEL PUNT DELIBERATIU. 

 

Exposició demanda o pregunta Resposta regidor 

Av-Gòtic. Van fer  proposta de mes contenidors que no veuen 
reflectida. No s’ha fet reunió prèvia per poder treballar-ho.  Manifesta 
que no és una proposta participada. 
Es un porta a porta encobert.  Valoren que un fracàs per la població 
flotant, i ja passa actualment amb menys visitants.   
Desacord en augment de recollida de vidre.  
La recollida al portal no contempla els diferents horaris laborals del 
veïnatge. Creuen que veure tot tipus de brossa al carrer legitimitzarà 
el sistema de mal us de recollida. 

Es va acordar que es respondria en el consell de barri.   
No es un porta a porta encobert. Al porta a porta funciona amb un 
altre sistema i recollida selectiva d’una forma diferent.   
Tots els dies de la setmana es pot posar rebuig, s’incorporen altres 
elements. Pensem que el que pot ser més eficient es aquesta forma 
de recollida per el gòtic i per el casc antic, ampliar-la a casa.  
La recollida de  vidre ho podrem revalorar. 
Les accions tindran una forta campanya informativa amb informadors 
i cartelleria.  

Veí copons. Com es farà la recollida , amb bosses diferenciades? 
Com s’amplia el punt de Joaquim Pou, pregunta si es poden posar 
més, com a vila de Madrid. 

La brossa ha d’anar amb bosses diferenciades. El plàstic i cartró es 
podrà deixar al portal en dies concrets. 
Els contenidors de Joaquim Pou s’amplien amb paper ,vidre , plàstic i 
orgànic. Al C. Sagristans es posen de nous.  El criteri de posar més 
contenidors està condicionat per temes de seguretat/aldarulls. 

Veïna. Demana control de com es fa la recollida selectiva. Han 
observat que ho tiren tot al mateix camió de recollida.  

L’empresa realitza la selectiva, ho fa en l’actualitat i ho continuarà 
fent.  

Veí. Planteja dubtes del funcionament. Les cases son reduïdes i hi ha 
dificultats per fer magatzem de les diferents seccions de deixalla. 

 

Veí. Dels 21 propietaris que eren ara queden 3, els altres son de 
lloguers temporals a estrangers. Els que portem temps sabem com 
fer recollida , però amb el habitants temporals és molt complicat. 

Compromís de fer complir normativa i garantir que el carrer estigui el 
màxim de net possible.  Fer campanyes, informació i cartelleria. En 
algun moment es pot plantejar accions sancionadores. 

Veí.  C Ample. Cada dia hi ha brossa des del matí fins la tarda. Creu 
que hi haurà més problemes perquè hi haurà més brossa. 

Hem de pensar com reforçar la informació amb el turisme, implicar 
als propietaris dels pisos turístics. 

Fem Gòtic. Tenir present els problemes de mobilitat i les dificultats 
per a baixar la brossa.  
Demana neteja dels parcs infantils.  
Pregunta si canviarà la manera de netejar. 

Per problemes de mobilitat s’augmenta la possibilitat de tirar la 
brossa més dies, que abans no hi era.  
Els mateix equip de zones verdes neteja el parc infantil. 
S’ha incorporat més neteja amb aigua i nova maquinària. La 
proposta és un marc teòric que s’anirà implementant i modificant. 

Carrer Roca. Orins i defecacions de les persones , com es neteja.. 
Requereix , baldeig , neteja i altres sistemes que no son recollida 
d’escombraries. Atenció en netejar amb aigua quan hi ha les bosses 
de brossa. 

S’ha incorporat un nou sistema de neteja d’orins. Escombrada 
mecànica mixta, incorpora dos manegues que llencen aigua. Hi ha 
nova maquinària. 

 



 

Davant els dubtes que genera el nou sistema el regidor proposa fer una sessió més pausada i exclusiva per poder   
treballar mes aquest tema. Mirar  altres possibilitats. Es recorda que hi haurà passejades amb veïnatge per fer 
valoració de neteja.  

 

3.-TORN OBERT DE PARAULES. 

S’obre el torn obert de paraules iniciant les persones que havien sol•licitat intervenció per correu electrònic. 

EXPOSICIO DEMANDA/PREGUNTA RESPOSTA REGIDOR 

Família de l’escola Sant Felip Neri. La comunitat educativa ha 
demanat que l’escola pugui passar a ser pública. Campanya que han 
engegat els treballadors de l’escola i demanen suport. La propietat de 
l’edifici no ha sol·licitat passar a pública, i el tema s’ha quedat 
encallat.  

Estan buscant les adhesions de plataformes i veïns per traslladar-ho 
a les instàncies competents. 

Petició  a consell de barri si per adherir-se. 

Per part del govern municipal la vindicació té tot el suport.  

Es mirarà la manera formal per tal de que des de l’orga de 
participació com el consell de barri es pot donar suport a una 
iniciativa. Es un espai de participació obert i per tant els seus 
membres varien d’un a altre.  

 

 

Veïna  C obradors. Local del c.  Escudellers 43, dedicat a l’oci 
nocturn. Soroll tant de l’establiment com de les persones quan 
surten.  Estan trucant a MMEE i GUB però no venen. Soroll fins les 
02.:00h. 

Reclamació per escrit. Quantes mes denúncies tinguem i estiguin 
registrades millor. Ho fem saber  a GUB.  

S’ha de trucar sempre al 112. Si hi ha registres més força es tindrà 
per accions sancionadores.  

AV –Gòtic. Dona suport a la reivindicació de que l’escola St. Felip 
Neri passi a pública.  

S’acorda que constarà en acta el suport i es mirarà quina formalitat 
oficial es pot seguir. 

 

 

Es tanca el consell de barri a les 21:00h.  

 

 

 

 

 

 

 


