
 

 Consell barri Barceloneta 
 
 
Data: 26.05.2022 
Lloc:  Centre civic Barceloneta 
Hora:  18:30h 

Assistents: 
Presidenta:  
Jordi Rabassa 

Consellers: 
      

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  
Gerencia Districte CV; Direcció DSPiT CV ; Tècnica B.Barceloneta; Agent Mossos  ORC;  Guardia 
Urbana (3); Direccio centre civic; Casal Comunitari de Barceloneta; : Total:9 

Assistents representants d’entitats: 
 AAVV Barceloneta (2); ABA - Barceloneta Alerta (2); Gegants de la Barceloneta; Comissio de festes de 
la Barceloneta; ACIB:  Total:7 

Veïnat a títol individual: 
32 

Ordre del dia: 

1.  Punt informatiu: 

a) Mobilitat 

b) Pressupostos participatius  

c) Inspeccions soroll  

d) Inspeccions en terrasses  

e) Altres campanyes d’inspecció  

f) Desplegament nova contracta de neteja  

g) Punts d'accés internet al barri  

2.  Punt deliberatiu:   

Manteniment a la Barceloneta 

3.  Torn obert de paraules 

Acta de: 



 

 

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/presentacio_22_05_
26_cdb_barceloneta.pdf 
 
 
1.- Punts informatius 

 
Els assistents de la Comissió de seguiment valoren que no cal explicar els temes del punt explicatiu, pel que es 
decideix donar pas al torn de paraules. 

El regidor obre un torn de paraules entre els participants del punt informatiu:  
 
Exposició demanda o pregunta Resposta Regidor 

Nuria veïna: diu que venen els de sempre perquè segueixen 
igual o pitjor. Tema botellons n’hi ha menys però encara n’hi 
ha.  
Tenen el problema dels bicitaxis i els van dir de trucar a la 
Guardia Urbana però no fan res. 
Dissabte, que es quan més ho necessiten, no passen. 
 
Cada cop hi ha més terrasses i per tant més soroll. 

Terrasses extra-covid hi ha un període tancat perquè els 
comerciants puguin consolidar si volen seguir. Serem molt 
estrictes. 
També a Almirall Churruca comencem, esperem, les primeres 
setmanes de juny, a controlar. Hi ha hagut una saturació de 
demandes.  
Endurirem el regim sancionador de terrasses. 
 

José M veí:  Pl del mar, 1-4 és el president; són 84 veins. 
Els veïns dels primers pisos no poden obrir les finestres 
perquè els restaurants de baix no tenen sortida de fum. Ja 
portem 30 denuncies.  
 
Es senten molt abandonats últimament i hi ha molts robatoris. 
Va veure 4 robatoris a mà armada el cap de setmana. 
A l’hotel Arts hi havia mossos i bombers i aquí ningú. 
 
També està d’acord amb el que diu la Nuria. El carrer 
Drassanes es el wc de la gent i els paquistanesos que venen 
per allà. Persones d’origen africà fan totes les seves 
necessitats allà i a la matinada, com no dormen, es posen a 
cantar. 
 

Creiem que Inspecció ha obert expedients als locals des de 
2019. Mirarem amb Inspecció  que s’ha de fer. 
 

Guardia Urbana i Mossos estan treballant conjuntament en el 
front marítim, discoteques,.. i també els antidisturbis. A la nit 
hi ha un dispositiu que portarà la gent al metro, el “camí 
segur”. Unitat de platja. 
Durant el dia estan pujant els fets delictius. No s’està arribant 
als nivell del 2019. Queixes i trucades al 112 van pujant. Però 
si s’han superat els nivells de 2019 en efectivitat. Els judicis 
ràpids estan a 10 mesos i volem els judicis ràpids del 2018. 
Volen posar mig any però hauria de ser tot l’any. 
 
Ja sabem que tot el barri esta brut. Parlaré amb Neteja 
perquè sabem la afluència de gent que hi ha. També el tema 
de lavabos, n’hi 3 nous i se’n posaran més. 
La contracta de neteja s’havia implementar a finals de juny 
però ha anat mes lent, massa poc a poc, i la tindrem el 
setembre. 

Dolors: Rutes autoritzades a CV dels trixies. Ho troba una 
vergonya que la ruta autoritzada passi per la Barceloneta i diu 
que s’han queixat consell rere consell.  
 
Trixies que ocupen la zona de residents.  
 
La Barceloneta està bruta i fa mala olor. 
 

L’Arc de la Maquinista pregunten per quan. 
 

Les senyals del cantó mar del port no estan homologades i ho 
hem deixat passar, però nosaltres no las podem posar. 
 
A les webs és difícils d’entrar. També per mi. 
 
Hem tingut el dubte de posar les rutes dels trixies i som els 
única ciutat que tenim això a l’estat i les hem de posar. Us 
demano que em digueu després si no esteu d’acord. S’ho 
salten però amb la normativa podem multar. Hem posat més 
de 300 multes.  
Els bicitaxis no els podem prohibir per l’Ajuntament. Només la 
Generalitat. Les multes són insuficients però fa tres anys no 
teníem la normativa i ara si podem multar. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_22_05_26_cdb_barceloneta.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_22_05_26_cdb_barceloneta.pdf


 

 
En el plenari hi va una petició a la Generalitat per prohibir els 
bicitaxis. Els portes al magatzem i tornen a circular. Aquest 
control el porta la Guardia Urbana. Estem, per primera 
vegada, precintant llocs on hi ha càrregues de bateries. Els 
polítics no entrem en aquesta tramitació, però tot el que 
controla la Guardia Urbana es tramita. Es precinten els llocs i 
es fan inspeccions de nit. Estem treballant en un protocol pels 
bicitaxis perquè estigui en funcionament a tota la ciutat. 
 
Si, l’Arc de la Maquinista per setembre. 
 

Yolanda veïna: tenen talls sistemàtics de llum des de fa 3-4 
anys.  
Carrer de Sant Miquel i Pepe Rubianes. Instal·lacions molt 
deficitàries. Problema que només tenen a la Barceloneta. 
Paguen el mateix que barris més cars. Avui han estat 15 
hores sense llum i no poden teletreballar.  
Pregunta si faran alguna cosa al respecte. 
 

Dels talls llum parlarem amb Endesa. Ja vam fer una Taula 
amb ells i vam aconseguir més diners per solucionar el tema i 
no en teníem coneixement de que tornès a fallar. Però tornem 
a reprendre la Taula a veure que passa al c. Sant Miquel. 
 
 

Jordi Hamman veí: És la quarta generació del carrer Vinaròs. 
President del 43-44.  
Apart de subscriure tot el que diuen els veïns, pregunta quin 
és el pla veïnal. La Barceloneta havia de ser pels veïns, però 
per a quins. Tenen més inseguretat que abans quan ell era 
petit, als anys 80.  
Els trixies no deixen passejar a la gent gran. 
Tot el veïnat es molt gran i ell i la seva dona, junt amb una 
altre veïna, són els únics que treballen.  
Les terrasses post covid fins quan?  
I ara els containers de les escombraries. Entén el canvi de 
container però als que miccionen al carrer els dona igual. 
 
Demana regular el turisme, entrades i sortides.  
 
Àrea de residents per aparcar. És estibador i està fart de fer 
fotos perquè arriba a les 12 al mati i n’hi ha 20 cotxes 
aparcats a la zona de Residents. Els caps de setmana truca a 
la Guardia Urbana i a la zona verda i surt el  contestador. 
Aparquen cotxes que no són de la Barceloneta. Als 
treballadors els multen perquè han d’aparcar on poden. 
Tenen 2 voluntaris per tota la Barceloneta.  
Es impossible caminar per allà. Venen a banyar-se i a robar.  
Els volen muntar un obrador a sota de casa de 24 hores. 
Hi ha gent tancada a casa. 
 
Els seus fills van a l’Escola St Felip Neri, perquè va tancar la 
de St Joan Baptista.  

L’obrador del que parla esta expedientat.  
 
No podem fer més. Volem que a la Barceloneta si pugui viure. 
Hi ha molt sector privat que no acompanya. 
 
No tanquem escoles. Va ser St Joan Baptista que va voler 
tancar. Estem lluitant per a que l’escola Sant Felip Neri sigui 
pública. 
 

 
3.-TORN OBERT DE PARAULES. 

El regidor obre un torn de paraules entre els participants, que decideixen anar directament a aquest torn, en 
comptes de parlar del punt deliberatiu acordat a la comissió de seguiment:  
 
Exposició demanda o pregunta Resposta Regidor 
Eduard veí: va demanar permís per fer una revetlla a la 
Comissió de festes del Baluard.  

Si ja hi ha una petició formal entrada per registre, es 
respondrà. La revetlla s’ha demanat i se’t respondrà. 
 



 

Josep veí:  viu al c Alcanar amb molt incivisme. Venien els de 
les bicicletes i compraven drogues. Ara són fora. 
Tenien veïns que tocaven musica fins tard. La Guardia 
Urbana els va avisar i els van multar. Em diuen la Guardia 
Urbana ho gravi i els Mossos, que no es pot fer res. 
Els botellots també fan molt de soroll. 

Entenc que hi ha denuncies i la Guardia Urbana o mossos ha 
de contactar amb tu si hi ha amenaces. 
Que la Policia de barri que parli amb vosaltres per veure com 
s’ha de fer. 
Ja fem inspeccions de nit. I també hi ha inspeccions de treball 
que són de l’Estat. 

Salva veí: diu que sobre els bicitaxis no tenen competències 
però per fer els carrils si. 
De Neteja van dir que el 3 de març contracta i pel maig ja 
estarien en funcionament. Va rebentar un hidràulic i si t’agafa 
et crema sencer. Ara dieu que serà setembre que estaran tots 
els vehicles de neteja. Estan treballant amb vehicles que no 
surten al carrer. Mes del 40 % de màquines no treballen 
perquè no funcionen.  
 

Hi ha hagut 236 denuncies sobre bicicletes. 
Nosaltres voldríem que els trixies estiguessin prohibits i hem 
de trobar l’argument jurídic i parlar-ho amb un altra 
administració. Dins les competències que tenim hem pogut 
posar 800 multes amb la normativa que vam fer i que va 
costar molt. Compartim que això no es viure.  
 
Quant al 40% de vehicles que dieu que no funcionen, jo no 
porto neteja però em costa pensar això. A data d’avui, per la 
neteja del dia a dia tenim tot el que hi havia i més i encara en 
falta. Els contaners els canviem per fer-los mes eficients. 
Tots vivim a Ciutat Vella, i hi ha dies que em costa dormir i 
també truco a la Guardia Urbana. 

Toni i Montse veïns:   són part dels 200 veïns que van recollir 
signatures. Segueixo creient que moltes coses arribaran. 
Estem molt cremats . Vaig parlar amb la tècnica de barri per a 
que fes una recollida de signatures. N’he recollit 200. Fins a 
quin punt les terrasses provisionals,  els comiats de solters, 
els altaveus a tota castanya... 
De la Policia de barri si que hi ha gent que s’implica. Els han 
dit de tot, que són màfia, els del bar.  
Toni porta al pis 4  generacions i és l’únic membre que vol 
seguir vivint aquí.  
Van tenir una sonometria i donava el doble del màxim fa dos 
o tres mesos. Perquè aguanten. Li diran que és tema 
administratiu. 
 
Quan a les terrasses, si saben que no les renovaran per què 
triguen tant. Qui va donar la pròrroga? Per què es va allargar 
? 
Hi ha un obrador que segueix funcionant. Amb els mateixos 
horaris. 
 
Montse de Joan de Borbó, 22. Les terrasses tenen el mateix 
aforament tota la setmana ? Per què els caps de setmana 
sembla molt més?  
Qualsevol que demana una llicència, se li dona la llicencia? 
Hi ha tres locals idèntics seguits. Calen 3 en 100 metres? 
 
Dels trixies també hi ha alguns que porten altaveus. Se’ls pot 
dir que no ho poden fer? 
 

Ho entenc i no volem que patiu d’aquesta manera. Farem tot 
el possible per a que el extra de les terrasses s’acabi. 
 
El tema de la cafeteria, Montse, mirem si té expedients.  
Qui inspecciona es el cos d’inspectors. La política del districte 
es primer avisar, tornem, i obrim un expedient. Com a màxim 
podem precintar per seguretat o salut publica temporalment. 
 
El nombre de taules és el mateix tots els dies. El que no és 
igual es l’horari. Divendres i dissabte una hora més. I 3 llocs 
que també tenen una hora més. 
Hi ha un telèfon centralitzat, el 112, que deriva a Guardia 
Urbana i Mossos. Molts cops no pot anar perquè han de 
valorar la urgència. Hi ha mes Guardia Urbana que mai a 
Ciutat Vella. 
 

Silvia veïna: del carrer St Miquel, 11. Més de un mes que està 
denunciant i passarà alguna cosa. 
Tema de botellots que fem aquest any. Fumar a la platja i la 
beguda. Els containers de drassanes estan tots fets malbé. 
Les persones que viuen a la platja son perilloses apart de 
vendre droga. Tot ho venen a llençar als containers del seu 
carrer. 
 
Els bicitaxis porten molt problemes. Venen de tot. Per que 
sou tant permissius amb els estrangers.  
 
Per que no feu lleis de profit com altres països. La mateixa 
policia diu que no poden fer res.  
 

Ja saben que els bicitaxi que delinqueixen, els portem a 
judici. Però no es un tema de bicitaxi. No hem promocionat el 
bicitaxi i s’haurien de prohibir els que són d’ús comercial. Ho 
passarem a la Generalitat. 
 



 

Posen més taules a la Pl Sant Miquel, els caps de setmana a 
tot arreu. 
 

Carme Tomàs i Carme Piera, representant Aavv:  estan 
d’acord amb tot el que s’ha dit. A la Barceloneta no s’hi pot 
viure. Cada Consell ens diuen que si però al Consell de 
després, parlem del mateix. Es una pèrdua de temps. Els que 
treballem a les assoc som voluntaris.  
 
Les papereres a la platja quan queden plenes...Demanem 
papereres amb cendrer.  
 
 
Molts pocs accessos per les persones amb discapacitat. 
Pavimentació de carrers, hi ha molts carrers amb forats. O 
amb llosses trencades. 
 
A la Pl Sant Miquel hi ha taules de més i un aparcament de 
bicicletes. També bicicletes abandonades. 
Hi ha 11 sonòmetres en total, però aquí només en tenim un.  
 
Ningú dels serveis mòbils, que van dir que contactaríeu, no 
han passat per aquí. 
 
Posar arbres on es pugui. 
 
Diuen 300 multes als trixies, de quan és la multa?  Ente 50 i 
100 euros. Si els avisos no funcionen, tanquin les terrasses, o 
multes,...canviïn el regim sancionador i la normativa. 
He vist una placa que parla de com circular els patinets i ben 
petit la sanció. Posar la sanció més gran i posar tots els 
cartells per tota la Barceloneta.  
 
Reclamen més neteja, però si no posen lavabos, no es 
soluciona. Tenim 3 però necessitem molts més.  
La Barceloneta no la poden vendre com un barri turístic. Hem 
de posar algun límit.  
A la Barceloneta no volen terrasses post covid.  
 

No eximeixo les meves responsabilitats i estic aquí. Tinc les 
meves limitacions però Assumeixo les responsabilitats. La 
voluntat política la tinc. 
 
Deia que és un barri i hem de preservar que sigui pels veïns i 
veïnes. Jo no crec que s’hagi de promocionar com un lloc 
turístic. Hem de preservar la vida veïnal. L’equip del districte 
no ens movem per la campanya electoral.  
 
Respecte a les normatives, la de terrasses s’han de canviar. 
Necessitem altres partits polítics perquè no som majoria. El 
Govern proposa i el plenari municipal es qui aprova.   
 
Cartes del servei de telefonia. Hem anat a veure de quines 
empreses són i hem instat a que ho arreglin. Termini d’un 
mes. Han contestat Orange i Telefònica. Però no es il·legal.  
No podem posar andròmines als arbres.   
Fem inspeccions a totes hores. 
 
Campanya dels skaters. Va començar al Macba i l’hem 
ampliat a tot el districte. 
 
També hi ha limitacions de pressupost. Els 11 lavabos a 
Ciutat Vella valen 800.000 euros l’any.  
 
Les andròmines passen per tot arreu. Si no tinguéssim la 
normativa no els podríem multar.  
S’està parlant amb mobilitat per fer un carril al Pg de Borbó. 
900.000 euros per aquest projecte. 
 

Encarna veïna:  carrer Pepe Rubianes i els altres carrers que 
van a la platja, els han fet tots zona blava. No podem aparcar 
els veïns. Aparquem a una zona blava i ens multen al mati. I 
al que s’ha posat al lloc de residents no se’l multa. 
 
Han posat els contenidors a la zona blava.  
 
No volem un obrador, cafeteria i pizza 24 hores al dia.  
 

 

Josep veí:  és un veí nou, ve de les Corts.   
Viu al Pg de Borbó, 22 
 
Haurien de exigir que es compleixi la normativa. Que els 
funcionaris també vagin els caps de setmana. 
 
Si la platja es municipal, tanqueu la platja i així no hi haurà 
botellots. 
 

No tenim previst tancar la platja.  La efectivitat seria posar 
tota una tanca, apart de lo car que seria, no assegura que no 
entres gent. Ara hi ha llibertat de circulació, perquè no és 
il·legal. Hi hauria una despesa de recursos immensa. 
 
Tenim un pla d’usos molt restrictiu per obrir llocs de 
restauració. Hem de regular que no s’obrin de nous. Les 
botigues de marina, ens agradaria poder-les tancar però no hi 
ha normativa per tancar-les. No podem precintar les activitats 
que generen problemes, només si donen problemes de 
seguretat o salut.  
També inspeccionem els caps de setmana i a la nit amb la 
Guardia Urbana. 



 

 
A les zones tensionades acústicament en horari nocturn 
(ZATHN), Barceloneta, com Almirall Churruca, instal·larem 
els sonòmetres que calguin per poder fer un seguiment 
durant mesos segons normativa. I prendre decisions: menys 
terrasses, horaris,... 
 

Teresa veïna:  diu que la Barceloneta és un barri únic a tota 
Europa i és una vergonya que no es cuidi.  
És nova al barri però es el segon consell al que assisteix i hi 
ha més queixes que a l’anterior.  
 
Els de Neteja no netegen gens.  
 

 

Lourdes veïna: diu que tenim l’índex més alt de incivisme de 
tot el Raval. 
No es tanca la platja per Sant Joan? No. Sempre igual. 
Tindrem la Copa St Joan al barri, que ens afecta als veïns. 
Autobusos, tràfic,... 
 

El índex de delinqüència a Barceloneta no és el mateix que al 
Raval. Tinguem cura amb les informacions que donem. 
 
El transport públic per a la  mobilitat posarà els recursos 
necessaris per l’estiu.  
 
La copa Amèrica es al 2024. Tan bon punt es comenci a 
treballar informarem. 

Pedro veí:  diu que hi ha uns bancs al Pg Marítim on no pots 
seure perquè estàs rodejat de taules.  
Hi ha Agents Cívics, Guardia Urbana, ... però no patrullen.  
A les 4 del mati totes les llums estan apagades a la 
Barceloneta. 
 

Si, els locals treuen taules i cadires. 
 

Enriqueta veïna: també es queixen de que no autoritzen una 
berbena perquè els veïns del carrer no volen. 

 

Mario Veí:   a la Pl Pompeu Gener no es fa la poda dels pins, 
que n’hi ha 50 o 60. Amb la berbena es un perill. 
 

La Pl Pompeu Gener i la poda. Passem nota a Parc i jardins. 
 

Montse veïna: els carrers estan que donen pena. Passen 
l’aigua amb poca potencia. 
 

Preguntarem sobre aquest canvi de sistema en la neteja.  
 
Tenim un únic intendent i vol dir que es treballa de forma 
coordinada. I també incrementarem agents per la nit, policia 
de barri de nit. 
La Guardia Urbana quan para un trixie mira si el motor esta 
trucat. Si ho estan tenen una multa més. 
 

Manel veí: perden aigua sempre? 
Els de neteja tenen ordres de netejar més espai i van de 
bòlid. No netegen sota els containers. 
 
Hi ha empreses que cobren per fer esport al carrer. 
Olimpíades collejares. 
 

La font Carmen Amaia que està molt feta pols. Ho parlem 
amb Neteja. 
Mirem el tema de les cadires. 
Els tema dels “night runners” el tractarem a la Taula de policia 
administrativa. 
 

Jordi veí: tanquen escoles. Podeu posar-ho més fàcil o més 
difícil. 
 
Canvi posició dels containers.  

 

 
Acords principals: 

• Endurir el regim sancionador de terrasses. 
• Mirar amb Inspecció els expedients dels locals. 
• Dispositiu a la nit que portarà la gent al metro, el “camí segur”. Unitat de platja. 
• Protocol pels bicitaxis perquè estigui en funcionament a tota la ciutat. 
• Reprendre la Taula amb Endesa pels talls de llum. 



 

• Lluitar per a que l’escola Sant Felip Neri sigui pública. 
• Passar a la Generalitat  la prohibició dels bicitaxis que són d’ús comercial. 
• Parlar amb mobilitat per fer un carril al Pg de Borbó per bicitaxis. 
• Instal·lació de sonòmetres a les zones tensionades acústicament en horari nocturn (ZATHN). 
• Passar nota a Parcs i jardins per fer la poda de pins a la Pl Pompeu Gener. 
• Tractar el tema dels “night runners” a la Taula de policia administrativa. 
• Revisar font Carmen Amaia 

 
 
 
Es tanca el consell de barri a les 21.51 h.  

 

 

 

 

 

 

 


