
 

 Consell barri Gòtic 
 
 

Data: 24.05.2022 

Lloc:  Pati Llimona 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

Jordi Rabassa 

Consellers: 

Natàlia Martinez ( Bcn-comú); Patrícia Martínez ( Bcn-comú) ; Alba Segura Gomila( ERC); Thair Rafi 
Khanum ( C's); Aida San Jose Rilova ( bcn-comú); María Chacón (Junts); Patrícia Garcia ( PSC)  

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

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

Assistents representants d’entitats: 

 3 AAVV Gòtic; 2 Ass Comerciants Call; 2 Cap-Gòtic ;  Ass Plaça Reial; Ass Festes Plaça Nova; 1 
Foment Ciutat; Total:10 

Veïnat a títol individual: 

15 

Ordre del dia: 

1.  Punt informatiu: 

a) Pressupostos participatius. 

b) Estat d'obres al barri. 

c) Actuacions PDE. 

d)       Vila Veïna. 

e)       Serveis de capacitació digital. 

2.  Punt deliberatiu:  Estiu al Gòtic. El turisme al barri. 

3.  Torn obert de paraules 

 

 

 

Acta de: 



 

 

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. Es tira endavant el projecte que va guanyar el Centro Ocupacional Sínia per la remodelació de 
l’antiga muralla romana i la seva museïtzació. 
 
1.2. Estat d’obres al barri. S’informa de les obres en curs especificant les intervencions en la plaça Carme Simó; plaça de la 
Cucurulla; juliol al carrer Jonqueres i setembre a la Rambla; actualment a la Via Laietana, tant d’obres com d’activitats de 
dinamització.  
 
1.3. Espais veïnificats al barri. S’exposen les actuacions fetes durant el 2021 a la Plaça de la Mercè amb la instal·lació de 
mobiliari i les previsions pel 2022, a les places de la Cucurulla i de George Orwell.   
 
1.4. Actuacions PDE.  Accions encaminades a enfortir l’activitat econòmica de Ciutat Vella com a actor de referència del territori 
•Preservar i enfortir el comerç de proximitat de Ciutat Vella •Apropar serveis i recursos ocupacionals existents, tant els ubicats a 
Ciutat Vella com a la resta de la ciutat, al veïnat del districte •Incrementar la participació del veïnat i de les empreses de Ciutat 
Vella en accions de promoció econòmica. 
 
 1.5. VilaVeïna. Iniciativa municipal pionera per abordar les cures en petites unitats territorials, en què els equips professionals 
especialitzats, les persones que reben atenció i la ciutadania formin part d’una xarxa comunitària i corresponsable del benestar 
col·lectiu. En el Districte de Ciutat Vella només s’implementa al barri Gòtic. 
  
1.6. Serveis de capacitació digital. S’està treballant intensament en aquest punt. Punt XARSE RAVAL (Servei d’assessorament 
i acompanyament a la tramitació) i Biblioteca Gòtic - Andreu Nin. 
 
 
  
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 

Aavv- Gòtic. Afirma que tots els temes del Consell de Barri no son 
vinculants, perquè van sortint un any darrera altre i no s’arriben mai 
a resoldre.  

El Consell de barri no és vinculant com ha dit la veïna però ens 
interpel·la i obliga a donar resposta. I així tenim contacte amb els 
veïns i ens poden transmetre els seus problemes i trobar possibles 
solucions. 

 

Restaurant Can culleretes. Es queixa de que la neteja deixa molt 
que desitjar. Ha fet moltes queixes a Civísme. Des de gener que van 
començar les obres hi ha hagut moltes queixes. 
També assenyala el tema del grafitti. Li van netejar la façana pintant-
la i es un lloc emblemàtic. Ha quedat pintada de color blau. 
L’arranjament del paviment no ha estat efectiu i es segueix 
acumulant aigua negre. 

Respon al final del torn obert. 
 

President Pg Colon, 4. Problemes amb els autocars, sobretot quan 
recullen als turistes amb els motors endegats. Avui hi havia 18 
autocars. I els caps de setmana s’aturen en doble fila. Els veïns i 
comerços ja no poden més. Ara no poden deixar als turistes a Via 
Laietana ni a Pl Catalunya i és un no viure amb la contaminació, 
també la acústica és molt greu. Volen fer una manifestació però lo 
mes oportú és exposar-ho al Consell. 

Els autocars de Berenguer el Vell i Pl Catalunya s’han traslladat al 
Pg Colon i s’ha de mirar com organitzar-ho. Si de cas treure també 
els de Colon. Ho parlem amb mobilitat.  
 
Quan acabi el Consell prendran nota dels seu numero de telèfon i 
contactarem per parlar del tema. 
 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri


 

2.-Punt deliberatiu: Estiu al Gòtic. El turisme al barri.  

Estiu al Gòtic. 
 
La comissió de seguiment tria un tema de debat en aquell espai de participació per veure com es pot millorar el dia a dia dels 
veïns i veïnes. La comissió volia parlar de soroll i neteja però el compromís de la consellera va ser activar la comissió de 
seguiment amb la nova contracta i presentar informació al Consell sobre l’estat de l’aplicació del nou procediment. A canvi, la 
consellera va aconseguir que el punt deliberatiu del consell fos l’estiu. La dinàmica la que marca el Regidor i és la de separar-
se en dos grups per pensar conjuntament polítiques i veure com poden conjuntament implementar alguna de les coses que els 
veïns demanen. 
 
Estem en un moment en que els comerços no estan tots oberts i ha un 80%. Però a Ciutat Vella ja estan oberts el 100%. 
Sobretot els caps de setmana els carrer del barri estan plens.  
 
 

 Activitat econòmica 
 
En quan els vetlladors de les terrasses  encara hi ha les extraordinàries per la covid. Ja ha acabat el termini per tal que els 
restauradors demanen si volen consolidar les terrasses, es sabran els resultats properament. Sembla que la majoria volen 
consolidar. Des del Dte s’aplicarà la normativa de forma estricta. En els que s’ha donat incompliments o bé s’han obtingut 
queixes es tindrà en compte en la decisió. El 2021 van haver-hi 88 procediment sancionadors i aquest any hi ha 42 oberts. I 
d’altres són expedients. Per això es tenim un pla d’acció pro actiu. 
 
Un altre tema son els establiments que venen souvenirs sense permís. Sabem que el percentatge no pot superar el 20% en el 
interior i que no es poden veure des de la via pública. S’ha fet una pentinada i obert expedients sancionadors als que 
incompleixen. Primer als comerços del carrer Ferran i després s’actuarà a altres carrers. 
 
De pisos turístics, al Gòtic hi ha 193 amb llicència, i s’han obert en total 119 procediments, dels que 78 son per pisos turístics. 
S’estan inspeccionant dos edificis on hi ha 2 o 3 pisos turístics il·legals.  
La llei de turisme no preveu que s’hagi de senyalitzar l’existència d’un pis turístic a l’edifici. Però es va parlant amb els 
propietaris dels pisos turístics legals perquè posin la placa i l’Ajuntament se’n fa càrrec del cost si la volen, perquè els veïns 
sàpiguen que aquests pisos hi son. Ja es va començar a fer a la Barceloneta.  
 
També s’està treballant amb els grups que porten guies turístics. S’explora jurídicament com es pot limitar el nombre de grups. 
Els professionals oficials formen part d’una de les dues associacions de guies turístics que existeixen i l’Ajuntament s’ha reunit 
amb elles perquè signin el “codi de bones practiques”. Una d’elles ja ho ha fet i l’altre segurament ho farà properament . 
 
S’està explorant jurídicament la forma de limitar el nombre persones que conformen els grups. No pot ser que siguin tant grans 
i que s’aturin en alguns carrers estrets. Els guies o assistents de guia ens demanen si tenim algun document perquè puguin 
anar amb ell als touroperadors per demanar que controlin el nombre de persones.  
 
També s’està estudiant la manera de prohibir els altaveus  i es preveu que es pugui fer properament. Hi ha la problemàtica amb 
els guies no oficials. Però els que omplen més els carrers son els “free tours” que diuen que cobren la voluntat però hi ha una 
empresa darrera. Hi ha un buit legal i no es pot fer res. La Generalitat hauria de fer aquesta normativa. De moment 
l’Ajuntament mirarà com es pot encarar aquest estiu, si és amb mesures punitives o d’alguna altra forma. 
 
 

 Mobilitat 
 
Els segways i patinets. Els primers han tornat. El trixies son els mes molestos i es mirarà conjuntament amb la Generalitat  la 
possibilitat de prohibir-los a Barcelona. La Generalitat si té la competència. A Ciutat Vella esta prohibit i això permet multar els 
trixies. Si es recullen i es porten multats a un espai com es fa amb els cotxes amb la grua, el que passa es que paguen el 
rescat i tornen a circular. S’està multant i l’únic itinerari que poden fer és el del Pg Colon, Lluis Companys i Pg Picasso. Estem 
mirant de fer accions més contundents. Posant pilones, però han de ser fixes i aleshores no podrien passar les ambulàncies. 
La Guardia Urbana els demana la documentació i si no la tenen obren un expedient. 
 
Un altra sistema és el seguiment de les càrregues de les bateries dels trixies. Ahir es van precintar uns locals il·legals on 
carregaven bateries. Si es mira on estan aparcats els trixies, es pot tirar del fil perquè segurament s’estan fent càrregues. 
També està el tema de la velocitat, que poden ser multats per la Guardia Urbana. S’han precintat alguns locals. 
També es reben denuncies a bicicletes. 
 
 
 
 



 

 Soroll 
 
Quant al soroll ambiental, es fan sonometries a locals comercials que provoquen molèsties. Es fan servir sonòmetres de la 
intempèrie. A la placeta Manuel Ribe s’ha fet aquest control. Al carrer Escudellers, 34, hi ha 19 dies al mes en que se supera el 
límit i també al núm. 48 es superen 15 dies al mes. Arriben trucades amb queixes. Unes 615 trucades de gener a març al 112 
del Gòtic. 
Hi ha un increment respecte al 2021 però no comparable de cap de les maneres per ser un any atípic. S’inspeccionen locals 
per comprovar els limitadors dels locals, i es fan campanyes de convivència, control pe la Guardia Urbana, i la campanya 
informativa de l’estiu. 
Declaració de zones acústicament tensionades en horari nocturn (ZATHN). S’implementarà en els propers mesos, campanya a 
nivell de Barcelona.  11 zones  ZATHN i a Ciutat Vella en tenim 4 de les 11. Al gòtic la George Orwell i entorns. 
 
A partir de sonòmetres dels que disposa l’Ajuntament i alguns de nous, podrem veure les accions que es poden fer un cop 
sabem la font, d’on provenen els sorolls. 
 
S’han extret dades del sonòmetre i ens hem reunit amb el gerent del Marula cafè, al carrer Escudellers, per veure una possible 
col·laboració amb la Guardia Urbana. Esperem que en les properes setmanes ja implementem algunes accions. 
La Guardia Urbana té un mandat prioritari amb un dispositiu nocturn als llocs més sorollosos, més les reunions que es faran 
amb els locals nocturns. També hi ha el suport d’unitats especialitzades i els Mossos d’Esquadra. 
Mesos enrere hi havia botellons i concentracions en platges i al Macba. 
A partir del 3 de juny tindrem fins a 48 informadors dels quals la majoria a Ciutat Vella, a les zones mes conflictives. 
També hi haurà tècnics de intervenció social, que a l’estiu n’hi ha més, i que podran controlar l’horari d’obertura i tancament 
dels locals. 
 

 Neteja 
 
Hi haurà un reforç de neteja a l’estiu. Hi ha un treball conjunt amb Neteja. 
S’estan substituint el 40% dels contenidors. 
Es va fer una  la passejada  amb veïnatge en el programa  “Cuidem Barcelona” de la que tindrem el retorn el 14 de juny.  
 
 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. 

El regidor demana que ens repartim en dos grups per pensar conjuntament polítiques i veure com podem implementar alguna 
de les coses que veïns ens demanen. Aquesta divisió genera dubtes entre els assistents, però el regidor defensa la seva major 
eficàcia. 
Exposició demanda o pregunta Resposta regidor 

Aavv- Pl Reial. Els músics ambulants fan molt de soroll i també els 
saltimbanquis. Passa el mateix a la plaça George Orwell. Junt amb 
l’incompliment per part dels restauradors del nombre de taules i 
cadires a les terrasses. Els restauradors haurien de netejar al recollir, 
que no sigui Neteja un servei municipal a la seva brutícia de l’espai 
públic. 
Un veí comenta l’incompliment al mig de les Rambles. 
 

La tasca inspectora se seguirà fent. Qui posi més taules de les 
permeses se’l sanciona. 
 

Veïns. Carrers Roca, Còdols, Lleona, Quintana, Cecs de la Boqueria 
amb bosses de deixalles dels restaurants rates, coloms, mal ús dels 
horaris de deixar escombraries als carrers,...s’ha de reforçar la 
neteja. Es queixen de pudor a pixums i bosses d’escombraries a fora. 
 
Call, Escudellers, Llibreteria, George Orwell... Per la massificació i el 
mal ús dels carrers sobretot de nit amb soroll i poca neteja. De 
contenidors no hi ha prou i no són els adequats. Rates , coloms,  
poca celeritat i eficàcia de la Guardia Urbana quan se la truca. 
 

El desplegament de la nova contracte de neteja no estarà plenament 
implantada perquè també s’incorpora personal. El sistema de la 
queixa acordat entre Ajuntament i Generalitat 112 no funciona del tot 
bé però malgrat tot s’ha de seguir trucant per saber on estem. Neteja 
al Call i altres zones, el seu desplegament està en procés de 
implantació però no esta implantada encara; començarà el setembre. 
No s’ha pogut fer abans. 
 
Properament farem campanya dient on són els lavabos públics. 
 

Veí.  Intentar diversificar las rutes turístiques pel barri de Sant Just 
per pacificar el carrer de Lledó i també seria bo pels comerços 
diversificar i no castigar tant uns carrers.  
Sorolls a la plaça Sant Miquel. 
Al carrer Cervantes hi ha necessitat de papereres. 
Detecta augment de la prostitució als voltants del carrer Quintana. 
Queixes sobre els comiats de solters en grups nombrosos. 
Aavv -Gòtic. Sense sostre acampats a la plaça Carme Simó. 

Per a la massificació turística tenim propostes. A veure fins on podem 
arribar i fins on podem regular. 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/organs-actuals/consell-de-barri-del-gotic


 

Veïns. Intentar regular els grups de bici turistes. 
 

Més enllà de la Guardia Urbana podem fer trobada amb les 
empreses i tornar explicar la normativa. Visitar comerços de lloguer 
de bicis.  Més de 10 més 1 guia en carrers estrets i 15 més 2 guies 
per carrers amples. Els grups de més de 10 s’han de multar per la 
Guardia Urbana. Em trobaré amb algunes empreses de bicicletes. 
. 

Veïns. Queixes sobre els supermercats que venen principalment 
alcohol. 

 

 

3.-TORN OBERT DE PARAULES. 

EXPOSICIO DEMANDA/PREGUNTA RESPOSTA REGIDOR 

Veï. Vol fer una reunió amb el Regidor per demanar algunes coses 
com reducció ús espai públic, horari. Ocupació Pl George Orwell 
genera un soroll insuportable potser amb la força dels veïns 
aconseguim alguna cosa nivell polític. Truquem la Guardia Urbana i 
no venen. Els Agents Cívics diuen que no tenen autoritat. 
Hi ha 39 establiments de venda d’alcohol al c Escudellers més 6 
establiments paquistanesos que fan l’equivalent. 
No es tan per les discoteques, només hi ha 5.  
La zona de Pl Reial es l’equivalent del que era el Port Olímpic per la 
concentració que s’ha permès al gòtic sud. 
La Guardia Urbana hauria d’estar cada dia amb les aglomeracions. 

Les llicències les podeu consultar a la web es l’únic districte on es 
poden veure totes llicencies. 
D’acord que el soroll al c. Escudellers i Joaquim Costa és 
incompatible amb la vida per no podem fer que se’n vagin. Perquè 
són una iniciativa privada. Només podem controlar el que hi ha en el 
Pla d’usos perquè no n’hi hagin més locals. 
Molta feina a fer però no pot estar la Guardia Urbana a totes les 
discoteques perquè passen altres coses també urgents i s’atenen 
segons la urgència.  
- George Orwell entre dins el ZATHN per poder fer algunes coses 
que demaneu. No es una promesa buida. Hem entès la seva 
problemàtica. Podem tenir més reunions. 
La força no la tenen els Agents Cívics sinó que hi ha unes figures 
que ja tenen autoritat. Ara només fan Ciutat Vella (no juntament amb 
Sant Marti). Estan coordinats per la Guardia Urbana. Tenim mes 
Guardia Urbana que mai, en total 400 i hem incrementat més el torn 
de nit. 
Els informadors indicaran que respectin els veïns; és una manera de 
complementar la seva feina. Van a parlar amb botigues i els fan cas. 
Es una opció que no és la punitiva. Seguirem amb les campanyes 
Hi ha una responsabilitat de la part privada també. 

 

Veí. Han tancat el meu carrer per una filmació. 
No he trobat cap cartell que posi que hi ha el Consell de barri. 
Robatoris, estrebades, ..estan a l’ordre del dia. 
Per fi el Parlament ha aprovat que els reincidents vagin a la presó. 
 

Si, s’hauria d’haver avisat que es tancaria el carrer. 
Repassem que ha passat. Perquè han d’avisar. Volen fer moltes 
filmacions i es deneguen moltes però amb el permís municipal que 
rep l’empresa es compromet a fer-ho. 
Els robatoris esta pujant sense arribar als nivells del 2019. Però no 
som ingenus i Guardia Urbana i Mossos s’estan preparant. 
El que si s’estan fent moltes més detencions que en el 2019. 
El Tribunal de judicis ràpids es el més important perquè va funcionar 
molt bé el 2018-19, al permetre que els judicis fossin només a 2 
mesos vista. 
Quant als cartells del Consell de barri la partida és la mateixa i 
s’enganxen els mateixos 

Av- Gòtic. Estem al mateix lloc o pitjor que abans de que arribéssiu al 
Govern.  
Necessitem un canvi de model: brutícia, inseguretat, ocupació 
excessiva de l’espai, ...això es incompatible amb la vida en el barri 
Gòtic. Mesures tangibles- reducció horari terrasses com diu l’altre 
veí. 
Sobresaturació espai públic a Escudellers, saturada d’espais 
nocturns. Porteu 7 anys. 
Regidors i alcaldessa fan exactament el mateix.  
Ens hem organitzat els veïns per anar a la nostra perquè no confiem 
que d’aquí surti cap solució. 
El pla d’usos el veiem amb bons ull però s’ha d’aprofundir. 
 
S’hauria de canviar el funcionament del Consell, per donar respostes. 
Aquí és com si més es millor, i no és així. La massificació, la brutícia 
al barri es insalubre.  
No se com la gent ve a menjar per aquí encara en aquests locals. 
Des que visc al Gòtic estic a la trinxera. 
 
Llauners porten anys venent i no es soluciona 

El funcionament  Consell ho podem parlar en una de seguiment i 
veure com es pot fer. 
 
Llauners i punters, son campanyes que fan Guardia Urbana i 
Mossos. Son efectivitats molt relatives perquè si es vol fer bé s’ha de 
fer un seguiment i no és efectiu per moltes llaunes que decomissis. 
Fan accions concretes on els llauners creen més problemàtica.  
 

 

Es tanca el consell de barri a les 21:15h. 


