
 

 Consell de barri Gòtic 
 
 
Data: 20/10/2019 
Lloc:  Centre Cívic Pati Llimona 
Hora:  18:30h 

Assistents: 
Presidenta:  
Jordi Rabassa 

Consellers: 
Jèssica Gonzalez ( Bcn-comú); Patrícia Martinez ( Bcn-comú); Patrícia Garcia ( Psc) ; Alba SEgura 
Gomila( ERC); Laura de la Cruz Termes(ERC) Thair Rafi Khanum ( C's); Julia Barea ( C's); M José 
Chacón ( Juntsxcat); Ivan Pera ( Psc)  

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  
Direcció SpiT; Tècnica B,Gòtic; Tècnic Participació; 2Tècnics Serveis Jurídics; Policia Proximitat; Cap-
Gòtic;  

Assistents representants d’entitats: 
 Amics de la Rambla; Associació Gabella; Amics barri Sant Just; Afa Escola Baixeras; 2 Fem Gòtic; 2 
AAVV-Gòtic. Total 8 

Veïnat a títol individual:  
10 

Ordre del dia: 

1.-Punt informatiu 

2.-L’espai públic del barri: convivència, cura i seguretat 

3.-Precs i preguntes 

Desenvolupament de la sessió: 

0.-Benvinguda i presentació per part del Regidor de Ciutat Vella Jordi Rabassa de les Conselleres del Barri Gòtic, 
Patricia Martínez i Patricia Garcia, així com de la Consellera Tècnica Jessica Gonzalez.S’explica la definició, 
estructura i dinàmica del Consell de Barri.   

1.-Punt informatiu.  

1.1.Estat d’obres. S’informa de les obres en procés i properes.  

-Habitatge Social Aprop, previsió finalització 15/11. Els baixos de l’habitatge seran cedits al CAP-Gòtic per gestió 
pròpia i de projectes de xarxa. S’espera que el desembre puguin entrar famílies. 

-Millora Entorn Drassanes. A mitjans de desembre s’executaran les millores de l’entorn immediat a través de 
PdBarris. Consisteix en reubicació dels elements de davant l’escola, col·locació de jardineres amb recolzadors per 

Acta de: 



 

l’espera de les famílies, pintura de les tanques i col·locació d’uns grans vinils als vidres amb el nom de l’escola. 
S’ha  elaborant uns estudis previs de tot l’àmbit Joaquim Xirau-Nou de Sant Francesc per contemplar millores de 
reorganització d’elements de mobiliari urbà, mobilitat i confort a l’espai públic, es valorarà durant el mandat.  

-Moll de la Fusta.  Ja es va presentar el projecte en altres CdBarri. Problemes tècnics amb la pèrgola. S’ha 
dissenyat una altre d’estructura  visual més lleugera , treballant  acords amb el pàrquing de Bimsa doncs implica 
pèrdua d’algunes places estacionament.  

-Reurbanització Sant Miquel. Obres iniciades , previsió de finalització abans de l’estiu 2.020. 

1.2. Nou Reglament participació Consells de barri. 

S’expliquen la composició  les funcions de la comissió de seguiment definides en el nou reglament. En motiu del 
nou reglament s’ha de renovar la vicepresidència així com la composició de la comissió de seguiment. L’actual, 
Teresa Caja de l’As. comerciants i veïns c/Avinyó, està disposada a repetir però està d’acord en obrir nova 
candidatura. Les persones interessades es poden presentar a través de la plataforma decidim. 

Altrament també s’anima a participar a la comissió de seguiment. El veïnatge i representants d’entitats que vulguin 
participar  ho han de proposar a la plataforma.  Es pot consultar a la següent adreça o be dirigir-se a la Tècnica de 
barri.  La següent comissió de seguiment funcionarà com l’actual, en el següent consell de barri es votaran la 
composició i aquesta romandrà fixa fins nova elecció.  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/organs-participacio-ciutatvella 

1.3. Dades seguretat. A mitjans d’octubre hi hagué la taula de prevenció i seguretat on es van exposar dades. 
S’explica un resum de les dades més rellevants. S’exposa un quadrant amb les dades d’intervencions amb 
Vehicles de mobilitat personal que cometien infraccions.  

Podeu consultar la informació dels temes exposats en el següent enllaç: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

 

2.- Espai públic del  barri: Convivència, cura i seguretat. 

Des de la comissió de seguiment es planteja treballar millores a nivell de l’espai públic, tant a nivell de convivència 
ciutadana , cura de l’espai públic del barri, com a percepció de seguretat. Es proposa treballar en dos grups de 
debat durant 45 minuts, i posar en comú les propostes. 

PROPOSTES SORGIDES DELS GRUPS DE DEBAT: 
PROBLEMES PROPOSTA COMPROMIS 
Recollida deixalla nocturna. Soroll. Compatibilitzar amb el descans veïnal. Es revisaran horaris i metodologia de neteja 

Ocupació espai públic amb productes 
reclam comerços. 

Augment personal inspecció. Increment 
inspecció en locals d’activitat de pública 
concurrència. 

Detecció d’aquests, informació i inspecció. Es 
pot proposar com a tema de treball en un altre 
consell de barri. Part informativa de normatives i 
procediments a que estan subjectes. 

Manca Identificació espai entrada 
escola 

Placeta Ataülf proposta nom de dona  

Soroll festes als Terrats, en privats i en 
hotels. 

 Oferiment del veïnatge per col·laborar en 
inspeccions.  

Es pren nota de l’oferiment i es valorarà com 
procedir. 

Manca d’espais amables on fer 
relacions de veïnatge, estada familiar, 
gent gran. 

 Revisar espais per guanyar confortabilitat. 

Inseguretat per manca de llum en 
carrers. 

Millora de la il·luminació dels carrers, neteja de 
fanals.  

S’està treballant el tema a nivell tècnic després 
de recollir-ho en grups de treball. Es revisarà. 

Concentració grups de Turistes en el 
barri. Problemes mobilitat. 

Pactar amb operadors turístics per tal que facin 
compatible la feina i el respecte al veïnatge. 

Es farà una trobada amb els operadors oficials 
per treballar el tema.  Dificultat d’intervenir amb 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/organs-participacio-ciutatvella
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri


 

l’activitat no col·legiada.  

Rutes promoció consum alcohol Intervenció sancionadora  

Estacionaments bicicletes ocupats per 
negocis privats 

Procurar reserves d’estacionament en 
pàrquing. 

 

Placeta Ataülf. Entrada escolar poc 
amable 

Vegetació i mobiliari més amable com lloc 
d’encontre de famílies. 

Es revisarà el mobiliari 

Soroll provocat per clients de vetlladors 
( c/Merce, George Orwell, Manuel 
Ribe...) 

Revisar tancament horari restauració de 
vetlladors a les 22:00h.  

 

Deixalla, mobles i trastos vells, no 
respecte del veïnatge en l’horari de 
recollida 

Replantejar l’horari, ampliar-lo. Campanya de 
sensibilització bon us en escales de veïnatge. 

 

Motocicletes estacionades en via 
pública no permesa ( en especial voltant 
Sant Just) 

Estacionament pàrquings més econòmic per 
veïnatge. Difusió. 

Accions sancionadores 

 

Clavegueram escudellers col·lapsat Obres millora clavegueram/ Manteniment  

Entorns escolars més amables. El 
transit rodat , els VMP, grups de 
turistes, dificulten que siguin un espai 
segur i de trobada familiar. 

Reforçar camins escolars i entorns segurs i 
amigables. St Felip Neri, Drassanes, adequació 
Plça Carme Simó , eliminació trànsit rodat Sots 
Tinent Navarro.  

 

Soroll  sortides clients sales oci nocturn 
( Reial, Escudellers i voltants) 

  

Botigues amb  portes obertes o sense 
porta. Soroll. 

Informació normativa, inspecció, accions 
sancionadores. 

 

Músics de carrer sense llicència. 
Decibels alts. Soroll.  

  

Llauners en carrers on hi ha restauració 
i oci nocturn. Consum alcohol, soroll.  

  

Transport serveis de bugaderia d’hotel 
per les nits.   

Revisar horaris  

Restaurants que no compleixen 
vetlladors.  

Intervenció inspectora i sancionadora.  

Inseguretat al carrer Mobiliari urbà , fonts , bancs, lluminosos per tal 
que el veïnatge en faci us. 

Propostes d’urbanització d’espais com plaça 
Traginers i entorn Joaquim Xirau/ Nou St 
Francesc. 

Capadors, llauners i tuc-tucs que fan 
tràfic estupefaents 

Vigilància i intervenció policial. 

Treure pilones c/Ample que faciliten estada. 
 

 
Les propostes de millora així com les problemàtiques que s’ha debatut s’aniran treballant des del Districte i en la 
comissió de seguiment.  

 

Preguntes i respostes del torn obert de paraules: 
Preguntes Resposta Regidor 

Veïna. Pèrdua de patrimoni com el palau Moxó. Proposa línia de 
protecció mecenatge públic.  

Palau Moxó no es va comprar per l’alt preu de la venda. El patrimoni 
moble la família propietària se’l va dur. Serveis Tècnics vetllen per tal 
que es preservi els elements de valor i que compleixin normativa. 

Veïna. Greu problema excés trànsit rodat en carrer Ciutat, carrega i 
descàrrega. Perill i dificultat mobilitat pels vianants en zones de 
plataforma única. Proposa reduir usos urbans i cercar pacificació. 

Problemes de mobilitat en quan a mal us de VMP i càrrega i 
descàrrega .Segons pla de mobilitat un 60% de la c/d es en zones no 
permeses. El pla mobilitat contempla ampliar zones autoritzades però 
reduir el temps d’estacionament. ( ex. Plaça Reial).  En quan al 
tamany dels vehicles es parlarà a la Taula de mobilitat per veure 
quines mesures es poden prendre per modificar-ho. VPM , decret 
que prohibeix  circulació a C. Vella. Proposta campanya informativa 



 

amb flyers comerços i inspeccions GUB.  

AA.VV.  Pacificar carrer carabassa us infants escola bressol.  Pla de mobilitat contempla canvi horari en càrrega i descàrrega per 
no coincidir en horari escolar.  

L’objectiu del plà es la protecció de la mobilitat a peu. Hi ha 8 anys 
per aplicar-ho.   Mirem la proposta per la millora del carrer.  

AAVV .Denúncia Free Tours. Tenen un lloc fixe de reunió. Es poden 
identificar i multar.  

En prenem nota. Es passarà a serveis jurídics. 

Veïna. Acció sancionadora als comerços del carrer Amargós per 
posar brancals ( “pongos”) 

En prenem nota. Es passarà a serveis jurídics.  

Veí. Plaça Manel Ribe. Proposa paralitzar renovació llicències a 
restauradors incomplidors amb terrasses.  

Es farà inspecció per tal que es compleixi allò establert per 
normativa.  

Veí. Reduir horari de terrasses. Implicació dels restauradors en la 
reducció dels efectes negatius per soroll i brutícia que produeix 
l’activitat.  

Es un tema complexa i costós, que en algunes situacions s’ha 
denunciat a l’ajuntament. Es treballa per la millora de la convivència 
de les terrasses i el veïnatge. S’han proposat taules d’oci nocturn 
però operadors comercials no apareixen.  

Activitat inspectora i sancionadora en cas que incompleixin.  

Veí. Informació estat pla de les Rambles.  Es treballarà la millora del servei de recollida de deixalles, així com la 
revisió del clavegueram.  

Veí. Major atenció a les persones sense llar, se’n detecten moltes 
dormint al barri. 

 

Afa Baixeras. En quin punt està les modificacions de la plaça Carme 
Simó per tal que sigui jugable i segura. 

Contactarem amb l’AFA i l’escola abans d’acabar l’any per explicar 
projecte. 

Veí. No es veuen cartells de difusió del Consell de Barri. Control a 
l’empresa que fa el repartiment. 

S’han penjat cartells. Donarem l’alerta a comunicació.  

Fem Gòtic. Incloure el problema de la turistificació i HUTS com un 
altre element que dificulta convivència.  

Es podria fer un altre CdBarri per a parlar dels Habitatges Turístics, 
aportant dades de la tasca feta a nivell inspecció i sancions. Es 
recorda la pag. Web municipal que permet denunciar.  

Fem Gòtic. Us excessiu estacionament cotxes de correus ( Angels 
Baixeras i Fusteria). 

En prenem nota. Caldrà clarificar la demanda.  

Fem Gòtic. Proposta senyalètica camins escolars. Es treballarà a l’estil que s’està treballant amb l’escola Drassanes, 
millora de l’entorn escolar.  Mirem i fem proposta.  

 

 

Resum d’acords: 

 Les propostes del debat s’aniran treballant  des del Districte i en  la comissió de seguiment. 
 Desenvolupament del pla de mobilitat en quan millora de la pacificació dels carrers donant prioritat al 

vianant i en especial als entorns escolars. 
 S’estudiaran propostes concretes de millora del servei de recollida de deixalla. 
 Acció inspectora en aquelles situacions detectades i comentades.  

A les 20:45h. es dona per acabat el Consell de Barri Gòtic. 
 

 

 


