
 

 Consell barri Barceloneta 
 
 

Data: 24.02.2022 

Lloc:  Centre civic Barceloneta 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

Jordi Rabassa 

Consellers: 

Natàlia Martinez ( Bcn-comú); Alba Segura Gomila( ERC);   Maria Chacon (junts) ; Oriol Casabella 
(PSC); Jaume Tomillero Cabot ( ERC); David Pequeño ( Bcn-Comú); Julia Barea (ciutadans) 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

Direcció DSPiT; Tècnica B.Barceloneta; Agent Mossos  ORC;  Referent d'ecologia urbana (2); Guardia 
Urbana (2); Direccio centre civic; Casal Comunitari de Barceloneta; Docents de l'Institu Narcis Munturiol 
(3) CAP Barceloneta (3): Total:15 

Assistents representants d’entitats: 

 AAVV Barceloneta (2);ABA (1); Gegants de la Barceloneta (1); ; Plataforma bertran Oriola (1);  Total:5 

Veïnat a títol individual: 

27 

Ordre del dia: 

1.  Punt informatiu: 

a)Cuidem Barcelona, la nova contracta de neteja 

 b) Pressupostos participatius  

c) Estat d’obres al barri  

d) Mobilitat  

e) Inspeccions soroll  

f) Altres campanyes inspeccions  

g) Terrasses  

h) Actuacions PDE 

 i) Via Laietana 

Acta de: 



 

 j) Dades Covid-19 al barr 

2.  Punt deliberatiu:   

L'estiu a la Barceloneta 

4.  Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de la sessió: 

Podeu consultar la informació dels temes exposats en el següent enllaç: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/22_02_24_cdb_barceloneta.
pdf 

 

El regidor obre un torn de paraules entre els participants del punt informatiu:  

 
 

Exposició demanda o pregunta Resposta Regidor 

Ester veïna planteja diferents temes:  

Com es que la contracta l’ha guanyat la mateixa empresa.  

Quin model de bus de barri es planteja a la Barceloneta? 

Respecte al consum alcohol a la via publica s’ha de 
comptabilitzar la venta ambulant i els mojitos. 

Respecte al soroll que fan les persones a la via publica com 
es gestiona? 

Com intervenir amb la brutícia que generen les  gavines i 
ocells concretament a la plaça del davant del restaurant 
Salamanca, els treballadors donen de menjar   

Les Papereres de la platja estant molt plenes i caldria buidar-
les mes sovint  

Les normes de la contractació publica no ho decideix  
l’Ajuntament de Barcelona, nosaltres hem de garantir aplicar 
la llei. Pel concurs de la contracta la ciutat s’ha dividit en tres 
parts i la que correspon a Ciutat vella ha guanyat la mateixa 
empresa, que s’ha presentat amb els requeriments de la llei i 
mai pot tenir en comptes l’avaluació d’altres contractes. Si el 
plec es considera il·legal es pot impugnar.  

Respecte al soroll de les persones s’activen estratègies 
d’intervenció des de la Guardia urbana, es poden fer 
inspeccions al voltants dels locals on està la gent que mes 
molesta. 

Respecte a la venta ambulant s’ha fet una feina molt 
important de requisar begudes i caldrà continuar. Es una 
tasca que requereix de molt personal per dur-ho a terme. 

Respecte al tema de que els treballadors donen de menjar a 
les gavines i coloms, anirem a parlar amb ells. Normalment ja 
hi ha un protocol per aquest tipus de situacions. 

Nuria veïna planteja els nous aparcaments de motos, ella 
creu que a les puntes dels carrers està bé,  però s’ha de tenir 
en compte on aparcaran el cotxes residents sobretot si es fan 
trams mes grans com es al seu carrer en comparació a altres 
carrers . 

S’ha fet un estudi d’allà on hi havia mes motos ocupant llocs 
de cotxes, acordem revisar i mirar com millorar o rectificar allà 
on calgui. 

Manel Martínez de l’AAVV Barceloneta: planteja con esta 
pensat fer el control d’accés a Via laietana per les matricules 
del cotxes de la Barceloneta 

Planteja poder fer control de sonometria fitxa als espais 
conflictius del barri. 

Es multarà temes de bicis i trixis que dificulten el pas del 
vianants  

 

Via laietana comença obres i no hi haurà de moment cap 
control de matricula, un cop finalitzada la obra i obert al transit 
es farà el control de veïns. Es farà amb càmeres amb un cens 
de matricules. S’avisarà al veïnat quan sigui el moment. 

Respecte a les inspeccions de magatzems: El Districte fa 
inspeccions conjuntes amb salut, que es podrien incrementar 
pels temes que es detectin. 

S’està multant i es continuarà fent. 



 

Espai que fan magatzem on hi ha menjar i material tòxic. 
Magatzem que hi ha material per la venta ambulant. Com fer 
un pas per sancionar 

 

De l’estudi realitzat dels 150 baixos amb possibilitat 
d’habitatge, els que no estan habitats tenen dret si tenen 
llicencia de local. I els altres que han de ser habitatge  amb la 
feina inspectora s’anirà treballant.  

Toni Veí: Pregunta si la no consolidació llicencia de terrasses 
depèn de forma definitiva de les queixes 

Terrasses que es van concedir durant la pandèmia estan ara 
en procés de consolidació, si hi han queixes de veïns es 
tindrà en consideració alhora de prendre decisions (IRIS, 
trucades 010, intervencions Guarida urbana. I mes si hi ha 
recollida de signatures 

Montse veïna: vol saber si de les inspeccions per males olors 
dels restaurants es pot fer alguna cosa. Ella va fer una queixa 
d’abans del covid que no s’ha resolt 

Es pot retomar la queixa per veure que ha passat. En un altre consell 
de barri explicar com es procedeix amb el tema de les olors.  

Lourdes Veïna:  

Dels 170 aparcaments de motos nous se podran posar les 
motos de lloguer? 

Bicitaxis estan prohibides dins del barri? 

Vol saber si es manté el pressupost per bus llançadora de 
l’Hospital del mar a l’Hospital d e l’esperança. 

A la zona de l’Hotel vela les terrasses es posen a sobre del 
carril bici i dels vianants. 

Al carrer  Almirall Churruca el numero de taules i cadires està 
descontrolades 

S’ha detectat que les bateries dels bicitrixis es carreguen als 
pisos i creen molta inseguretat. A la GU no els deixen entrar. 

 

 Els problemes que genera les terrasses del carrer Almirall Churruca 
es tindrà en compte a l’hora de consolidar les terrasses. 
 
Els aparcaments de motos son per tothom no esta restringit a veïns 
del barri, això passa en tota la ciutat. 
 
Els bicitaxis s’estan multant, s’han fet gairebé 4000 multes i retirades 
per la grua municipal. 
 
Es bus llançadora es manté, en cap moment s’ha dit el contrari. 
 
Prenem nota del problema amb les terrasses de la zona del hotel 
Vela. 
 
Respecte a Almirall Churraca som conscients que es un focus de 
problema per soroll i ocupació de l’espai públic. Ho tindrem present 
alhora de consolidar terrasses. 
 
S’han precintat alguns pisos i s’ha distribuït una cartelleria de 
prevenció d’incendis. Revisarem que s’hagi fet a Barceloneta 
 
. 

Carmen Tomàs AAVV Barceloneta: manifesta donar 
recolzament a les altres aportacions.  

Jardinets de Joan de Borbó no estan ben cuidats, bruts. Hi ha 
un arbre a Joan de Borbó 18 que esta malalt. 

Els informadors de neteja quina intervenció faran 

Olors de les xemeneies dels restaurants com es procedeix. 

La xemeneia gran a Joan de Borbó que ja se li va donar una 
resposta continua pensant que s’hauria de fer alguna cosa ja 
que genera olors. 

Inspeccions a les nits de terrasses 

Es mirarà el tema de l’arbre tenint en compte que es replanten quan 
toqui per calendari. 
 
Els informadors de neteja no son inspectors son informadors que 
treballaran amb veïnat i comerç. 
 
En el pla de les olors podem tenir-ho en compte la xemeneia de Joan 
de Borbó. 
 
Les inspeccions a terrasses les fan els inspectors no poden fer-ho els 
veïns, en funció de les queixes es fan quan toca pel cos d’inspectors  
que son personal municipal. Es important que les queixes siguin pel 
canal reglamentari per justificar les resolucions de  no consolidació. 

Montse, camionetes es sumaran a VP 

La reforma de la pl maquinista conteu amb els veïns  

Senyal prohibit el pas a zona de palau de mar que a la zona 
de districte no esta.  

La senyalística de la zona del port la estudiarem per veure si es 
factible a la zona de Districte. 
La reforma de Pl Maquinista es farà una reforma de manteniment i us 
informarem. 
Wc públics ho explicarem a la següent part 
 

Sebastià veí: vehicles a sobre de la vorera circulant molt rapit.   
Mas WC públics per aquest estiu. 

Es fan intervencions per treballar la millora de la circulació dels 
Vehicles de mobilitat persona, s’han posat mes de 3500 multes. A 
2017 amb la normativa nova es comença a multar. Es fan campanyes 
d’informació als usuaris i a traves de les botiges de lloguer, també es 
porten al dipòsit municipal. Es continuarà treballant en aquesta línia i 
mes en temporada alta. 

Mura veí: els problemes reals dels veïns no s’està fent res, el 
soroll no baixarà a l’estiu. En canvi es fan intervencions molt 
cares 

 

Carmen Piera AAVV Barceloneta 

Els contenidors de Barceloneta seran nous o d’altres barris. 

Els contenidors seran tots nous. 
El responsable de neteja explica que la es fa servir 80% d’aigua 
freàtica  i el 20% potable, no es el 100% per manca de sidrants i per 



 

L’aigua que es neteja es d’aigua potable? Falten papereres al 
parc de la Barceloneta. Brigada de neteja de plans 
ocupacionals en tindrem? 

Contenidores de selectiva a prop de l’escola ja que els 
treballadors han de caminar molt fins arribar a els que tenen 
mes a prop.. 

Bus de barri ve molt tard, amb el temps que es porta 
reclamant 

Proposa que amb les obres de via Laietana el bus de barri 
porti als nens a les escoles de fora del barri. 

la distancia que hi ha des de la part a netejar i on està l’aigua, es un 
aspecte a millorar. Les cubes grans son de freàtica. 
Demana un croquis de les papereres que manquen al parc, que ho 
faci arribar al Districte. 
Anirem a parlar amb l’escola mediterrània per estudiar com es 
recicla. 

 

El regidor obre un torn de paraules entre els participants del punt deliberatiu:  
 

Exposició demanda o pregunta Resposta Regidor 

Montse veïna: sempre demanem el mateix wc, neteja es 
pregunta perquè no es soluciona.  

Planteja diferents temes: Parc de la catalana calen wc, es fan 
festes, persones que acampen, AEG anirà allà el CAP, gent 
fent esport. Demana que no enganyin als veïns.  

Baixos de Salamanca Hilari salvador barregen menjar amb 
escombraries i son baixos que podien ser habitatges. El barri 
ha perdut 1 escola i mitja.  

Carril bici del passeig marítim no passa ningú.  

Cal informar als veïns no nomes a les entitats, com millorar 
els canals d’informació als veïns 

Encara hi ha temps per millorar aspectes de cara a l’estiu. El 
que hem explicat es el que es farà i que això no resoldrà totes 
les molèsties. 

Posarem tots els recursos per a que els veïns no normalitzin 
les situacions  

 

Nuri carrer drassanes. Els botellots segueixen igual a les 
cases. Sant Elm un bloc sencer festes GU va obrir 
diligencies. Augmenten els robatoris. Es nota que comença 
mes moviment 

Quan la Guardia Urbana s’ocupa dels veïns es part de 
l’actuació municipal, des de Districte es prioritza la 
Barceloneta i es trasllada a Guardia Urbana. L’edifici del 
Carrer Sant elm te expedient oberts. La llei per tancar HUTS 
es molt complexa, seguirem treballant. 

 

 

Pino veïna: tancar la platja a l’estiu a partir de la 1h per  

controlar el soroll i el volum de persones. 
Platges tancades on es fàcil controlar l’accés te sentit com 
altres ciutats del litoral. A Barcelona cal molts recursos i tot i 
això entraria la gent. L’opció es posar els cossos de policia on 

garantim que els veïns puguin descansar. S’està treballant 

tècnicament l’activació de tots els recursos públics per 
garantir el descans dels veïns. 

 

Carlos veí: L’ horari dels wc no pot ser que estiguin tancat a 
les nit; Els informadors haurien de ser del barri per tenir mes 
elements, convocar als veïns per a que facin de informadors. 
Barceloneta per l’impacte de gent necessita enganxines a les 
motos. No hi ha pàrquing suficientment per les bicis. Espais 
de bicis de pàrquing per a veïns. 

Itineraris segurs i també itineraris de descans que tothom 
passi pel parc per sortir del barri 

Compatibilitzar el descans amb l’oci i us de l’espai públic, 
s’ofereix per justificar jurídicament l’argumentari. 

Els lavabos tenen horari limitat ja que a porxos tenen gent 
que obri i tanqui, no es fàcil tenir-ho tota la nit, podríem 
estudiar com ampliar-ho. 

Fer que l’aparcament de motos per residents no es un tema 
que es contempli la Regidoria competent però podem pujar-la 
al decidim l’argumentari. 

El perfil d’informadors del barri no es poden contractar en 
funció d’on viu les persones. Aquestes contractacions son un 
concurs públic.  

Totalment d’acord amb aquesta premissa i treballem per fer-
ho possible, amb l’objectiu de que s’acabin tancant algunes 
discoteques i no obrin de noves i treballant el tema de la 



 

massificació a la platja amb control policial que sigui 
necessari. 

 

Monica te la mare a la Residencia Bertran oriola. Estan molt 
contenta amb els nous gestors i no volen que marxi aquesta 
gestora. 

S’acorda una trobada amb les veïnes afectades 

Toni veí: vol saber quan estarà resolt la consolidació o no de 

les terrasses.  
El calendari de resolució de terrasses pot estar resolt en tres 
mesos aproximadament. 

 

Montse veïna: pregunta si l’itinerari de sortida a la nit cap a 
metro de ciutadella? La Guardia Urbana ha de tenir en 
compte el carrer sant Carles pel control de la gent 

L’Itinerari segur es per dones i evitar atacs sexuals no per on 
surt la gent del barri. Es tracta de revisió de il·luminació, 
mobiliari urbà, serveis d’atenció a dones. 

En les campanyes de soroll i convivència es tindrà en compte 
el carrer Sant Carles. 

Manel AAVV Barceloneta: Comenta que no hi ha innovació 
en plantejaments, no optar per tancament de la platja hi ha 
molta gent perd ( usuaris de la platja de dia, imatge 
deteriorada del barri, la part ecològica) no podem fer el 
mateix per que no ha funcionat 

L’equip de visualitzadors d’habitatges turístics no estan? 

Recull idea de que treballi gent del barri en tasques per 
millorar el civisme. Canviar el model de agent cívic 

Vol saber l’horari de l’itinerari segur. 

Les persones que venen mojitos s’ha de treballar per salut 
publica i locals que hi ha al darrera. Els supers de 
conveniència venen alcohol a la nit i s’ha de perseguir. 

Actualment no hi ha concentracions massives a la platja, si es 
tornes a donar s’activaria els  

Per saber que un supers de conveniència ven alcohol cal 
“enganxarlos” per denunciar amb això es treball amb Guardia 
Urbana de paisa. 

Els equip de visualitzadors d’ecologia urbana hi son.  

 

 

Veïna: Que es farà amb la plaga de gavines i ocells  

Plataforma Bertran oriola: augmenta perfil amb persones amb 
perfil de Salut mental ingressats a la residencia, això pot estar 
passant, sense ser gent gran. Creuen que es un problema 
per la convivència entre els residents. 

S’acorda una trobada amb les veïnes afectades. 

Veïna: Demana que s’arregli l’arc de la maquinista com a 
memòria del barri.  Monòlit som i serem vol saber el 
pressupost  

Es farà. 

Vicens vei: Guardia urbana  treballa de valent al barri però les 
lleis no acompanya i els delinqüents tornen a sortir al carrer, 
després de les deteccions no hi ha res no paguen multes 

Cal treballar per reobrir el jutjat de segona instancia, ja que 
els judicis rapits poden ajudar a millorar aquest aspecte. 

Professors de l’Institut Narcís Montoriol expliquen que els 
cicles formatius de medi ambient son els que el consorci 
volen treure de la Barceloneta. Faran una mani 13.30 a 
Urquinaona per portar les signatures al consorci demanen 
acompanyament del veïnat. I creuen que poden aportar 
temes importants pel barri.  

Una part es la gestió i cal treballar per a que no canvi i una 
altra es el canvi en l’organització. Des de Regidoria del 
Districte es treballarà per a que el consorci pugui repensar el 
plantejament inicial. 

 

Acords principals: 

• S’activarà el protocol d’alimentadors de coloms de la zona d’Hilari Salvador 

• Es revisarà l’ampliació d’aparcament de motos de carrer Pescadors 

• Es mirarà de recuperar la queixa de olors que no s’ha solucionat 

• Es revisen terrasses del passeig marítim que traspassen a zona de vianants i bicicletes 

• Es revisar la distribució de cartells de prevenció d’incendis 

• Es revisa l’arbre de Joan de Borbó 



 

• Es revisa ampliació de papereres del parc de la Catalana a proposta de les entitats 

• S’organitzarà una trobada amb les persones afectades pels canvis de la Residencia Bertran Oriola. 

• S’assessorarà als gestors de la cuina de  l’escola Mediterrània per millorar reciclatge de deixalles. 

• S’incorporarà el carrer Sant Carles en les campanyes de silenci i convivència. 

• Es valorarà la senyalística que fa servir port per prohibir la circulació de VPO 

• Es tindran en compte les queixes formals alhora de consolidació de terrasses. 

• Explicar com es procedeix amb el tema de les olors al proper Consell de Barri. 
 
 
 
Es tanca el consell de barri a les 22 h.  

 

 

 

 

 

 

 


