
 

 
 
 

ACTA DE:   Consell de Barri de Barceloneta  

 
Data:  4 de març de 2020 
LLoc:  Centre cívic Barceloneta 
Hora: 18.30 h 
 
ASSISTENTS: 
President:  
Jordi Rabassa. 
 
Conselleres: 
Jessica Gonzalez ( Bcn-Comú), David Pequeño (Bcn-Comú), Oriol Casabella (PSC), Julia 
Barea (Ciutadans), Alba Segura (ERC) 
 
Serveis, equipaments, tècnics o ponents: 
 
DIrectora DSPIT; Tècnica de barri de Barceloneta; Directora de la Biblioteca La Fraternitat; 
Directora del Centre Cívic; Guardia Urbana de proximitat;  
 
Assistents representants d’entitats: 
 
Associació de veïns de la Barceloneta; Associació de veïns l’Ostia; Colla de Diables de la 
Barceloneta; AMPA Institut Salvat Papasseit; La Barceloneta diu prou; ACIB; Coordinadora 
de Grup Corals de la Barceloneta; Gegants de la Barceloneta; ABA; AAVV La maquinista; 
La xarxaire; AMPA Mediterrània; President de la comunitat Pl de Mar; Representant de 
comunitat carrer Escar 5-7-9; Associació Havaneres del Port Vell. 
Total: 22 
 
Veïnat a títol individual: 
12 
 
 
Ordre del dia: 
 
0. Benvinguda i presentació 
 
1. Punts informatius: 
  
2. Seguiment d’acords 
 
3. 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/cdb_barceloneta
_20.03.04.pdf 
 
 
Preguntes i respostes: 
 

.PREGUNTES RESPOSTES REGIDOR 

AAVV maquinista pregunta sobre millores 
pendents: llum, pins, neteja, tanques. 
Manca de cartells informatius de Dte 

S'acorda que revisaran tots els temes. 

AAVV Barceloneta creu que el tema del bus 
de barri ja estava parlat en l’anterior 
mandat. 

Ara que la xarxa hoctogonal esta finalitzada 
cal consensurar el que es pot fer amb el 
que es necessita. Es proposa fer reunió per 
treballar-ho. 

Veïna vol saber si hi haurà un CB per 
tractar el tema de l’estiu.  
Pregunta pels camions de neteja, no 
netegen el que caldria perquè  no es paren 
prou, no netegen bé els excrements. 
També pregunta com multar als turistes que 
van per carrer Sant Carles a la nit  

Hi haurà un CB per tractar l’estiu. 
Pels camions de neteja es donarà un 
resposta. 
Pel carrer Sant Carles multar ja s’ha provat 
com treballar-ho amb les discoteques. 
 

AAVV Barceloneta pregunta si la reforma 
de la Via Laietana aïllarà als veïns del barri.  
Pregunta si els processos participatius 
seran vinculants i si estan penjades les 
propostes de la sessió del PAD/PIM. 
Com està previst la pròrroga dels locals del 
Front Marítim, tenen por que es trasllada 
les discoteques a un altre zona del barri. 

Les obres de Via Laietana volen disminuir 
el trànsit i es vetllarà per no aïllar al veïnat 
de la Barceloneta, 
Les propostes de la sessió del PAD/PAM 
estan al Decidim, quan sigui el moment de 
votar tots els barris estaran en la mateixa 
situació, ja que serà en el mateix moment 
que s'activen les votacions. 

AAVV l'Òstia vol saber si a l’estiu hi hauran 
busos llançadora. Assegurar que els cotxes 
dels veïns de la Barceloneta puguin accedir 
per via Laietana. Com avançar la inversió 
per IES Salvat Papasseit. Respecte als 
trixis com s’està treballant que no aparquin 
en zona reservada per als veïns. 

Els busos llançadora s’activaran a l’estiu 
com l’any passat; S'assegura que els 
cotxes del veïnat tinguin accés per via 
Laietana com els altres veïns dels altres 
barris del Districte. La inversió de l’Institut 
depèn de la Generalitat. 
S'està treballant que la regulació dels trixis 
sigui diferent, això depèn de la DGT.   

La Barceloneta diu prou pregunta: 
Cal contabilitzar els pisos turístics 
encoberts que diuen que son amics. 

Si es detecta una situació possible HUT 
encobert s’obre igual expedient. 
Respecte a Via Laietana els usuaris tindrà 



 

L'única alternativa a Via Laietana en 
direcció ciutat serà per passeig Sant Joan 
colapsen així una altra via. 
Segons DL 7/2019 de mesures urgents en 
matèria d’habitatge contempla que els 
habitatges 2 anys buits es pot intervenir. 
Queixa de com aparquen els trixis ocupant 
la calçada. 
Terrasses de Joan de Borbó son definitives, 
estan collant a terra. 
Motos de lloguer aparcades a la calçada. 
 
 

mes alternatives com a Marina, Picasso, 
Rondes. 
Clínica Barceloneta no son habitatges; El 
tema pisos buits depèn de la Generalitat, 
s’ha de demostrar que porten buits 2 anys 
sinó no es pot aplicar la Llei.  
Les terrasses de Joan de Borbó no poden 
collar a terra; S’han fet inspeccions i sabem 
que 70% no compleix i s’ha procedit a 
retirar taules i cadires. Es comenta amb 
inspectors. La situació de les terrasses es 
provisional a l’espera de la resposta de 
l'Institut de persones amb disminució. 
Respecte a les motos de lloguer, hi han 4 
empreses que no tenen permís per anar per 
CV, s’està treballant amb la Regidoria de 
mobilitat que no puguin ni aparcar ni 
recollir. 

Una veïna exposa les molèsties pels 
excrements dels coloms i vol saber si 
encara funciona l’aparell de pinso 
estirilitzador de la Repla. 
També vol saber si poden haver quioscos 
de premsa que només venen souvenirs. 

Es revisarà el dispensador de pinso de la 
Repla. 
Els quioscos estan obligats a vendre 
prensa, sinó és així s’ha d’inspeccionar. 

Geganters de la Barceloneta comenta com 
podran sortir els camions amb els gegants 
per les sortides que tenen els caps de 
setmana amb la reforma de Via Laietana. 
Les gandules de la platja potser son menys 
però ocupen el mateix espai. 
S'hauria de posar senyalètica per a VMP i 
trixis per regular la seva circulació.  

Un cop estigui feta la reforma s’haurà de 
buscar la manera de assegurar les sortides 
i entrades de la casa dels entremesos. 
La senyalètica s’està estudiant. 

Un veí exposa que vol una reunió amb 
responsables de neteja: ja que abans de 
signar la nova contrata cal revisar temes 
importants del servei: que es fa com es fa. 
 

Es mirarà d'organitzar una reunió amb un 
tècnic d’ecologia urbana a Districte. 
 

AAVV Barceloneta pregunta sobre 
l’augment de l’IBI. 
 

Sembla que ha hagut una actualització però 
es consultarà per donar una resposta més 
precisa. 

Veí pregunta si es poden posar 
escombraries més grans com a les 
Rambles o posar més. No poden esperar a 
parlar del pla d’estiu al mes de maig. Com 
es podria mirar de que les motos de lloguer 
no aparquin al lloc de motos normals dels 
veïns. 

Tema de papereres s’ha de millorar. 
A la propera Comissió de seguiment 
s'explicarà augment del pla de veïnatge. 
Respecte a les motos és mirarà 
 

Una veïna proposa que a la Barceloneta Ha hagut un augment important de la 



 

caldria un inspector en dedicació total per 
totes les problemàtiques que hi han 

plantilla d’inspecció al Districte. Hi han 
intervencions conjuntes amb Guardia 
urbana, també de nit i també proactiva. 

Un veí demana més WC al barri Es una demanda que es té en compte a 
l’espera de pressupost. 

 
 
Resum d’acords: 
 

- Fer seguiment de les millores de la zona de Pompeu Gener. 
- En el projecte de Via Laietana els veïns de Barceloneta hauran de tenir accés de 

circulació con els altre veïns de Districte. 
- Reunió amb mobilitat per determinar el recorregut del bus de barri, recollint el treball 

fet fins ara al respecte. 
- Exposar als veïns el pla d’estiu i l'ampliació de pla de veïnatge  

 
A les 21:00 es dóna per acabat el consell de barri de Barceloneta. 
 
El Districte de ciutat vella, té a disposició de qui estigui interessat, la gravació de l’àudio del 
Consell de Barri. 
 
 
  
 
 
 
 
 


