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Consell de Barri de la Barceloneta 

8 d‘octubre 2020 

Ordre del dia 

0. Benvinguda i presentació 

1. Punts informatius 

 

▪ Obres 

▪ Altres temes d'interès 

 

2. Conviure amb la pandèmia a la Barceloneta. Presentació Mesura 

de govern per afrontar els efectes produïts per la pandèmia 

 

3. Torn obert de paraules 

 



Punt informatiu 
• Obres 
• Altres temes d'interès: 

○ Inspeccions 
○ Terrasses 
○ Neteja 
○ Serveis de veïnatge i proximitat 
○ Serveis socials 
○ Educació 
○ Reactivació i suport econòmic 
○ Estat xarxa d’autobús 
○ Pressupostos participatius  
○ PAD 

 

 

1. 
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OBRES A LA BARCELONETA. Equipaments 

Joan de Borbó, 44: 
 
✔Els baixos destinats a local per entitats:  pendent de 

l’avantprojecte, després de les aportacions de les entitats. 
Actuació de Districte. 

 
✔Edifici: actuació IMHAB. Rehabilitació integral edifici. Augment 

d’habitatges destinats a lloguer social. Previsió inici: obres juliol 
2021. 

 
EDIFICI SEGLE XX 
 
- Inici de l’obra: setembre 2021   
- Finalització obra: hivern 2023 
 



• Ocupacions de l'espai públic:  

 

○ Campanya a botigues de Padel Surf (ocupació de la via pública) → 3 

expedients 
 

•  Habitatges d'Ús Turístic: 

 

○ Comprovació acompliment, resolució recurs i d'al·legacions, notificació 

resolució sancionador i altres →  103 expedients 
 

• Baixos: 

○ Estudi de l'activitat que es duia a terme a un total de 301 baixos ( entre 

habitage i magatzem). Identificació realitzada, en procés d'estudi de cada 

cas. 
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INSPECCIONS.- 



6 

 

 

Consell de Barri de la Barceloneta 

8 d’octubre 2020 

AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL LLICÈNCIA TERRASSES: 

Normativa: 
 
La normativa que regula la instal·lació de Terrasses: 
 
•  Ordenança de Terrasses, modificada el 27 de juliol de 2018. Criteris 

generals de col·locació i procediment. 
 
•  Decret d’alcaldia de 23 de maig que modifica el Decret de 21 de 

maig de 2020, pel que s’estableixen mesures en matèria de la 
reobertura de terrasses i la flexibilització de restriccions un cop 
finalitzat l’estat d’alarma per motiu de la pandèmia COVID-19. 
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CRITERIS: 
•Atesa la reducció de l’aforament interior i de les terrasses instal·lades en 

el 50%. 
 

•Possibilitat d’ampliar les terrasses : 
✔ Preferentment ocupant calçada: 
❑ En cordons d’aparcament o carrils de circulació. 
 
❑ En carrils de circulació proposta unitària per a cada tram de 

carrer 
✔ Sense disminuir l’espai públic per als vianants 
 

•Distancia de 2 metres entre mòduls de taules i cadires. 
•Ampliació de 4 mòduls (una taula + 4 cadires). 

AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL LLICÈNCIA TERRASSES: 



AUTORITZACIÓ EXCEPCIONAL LLICÈNCIA TERRASSES: 

 

 

 

Raval Gòtic Casc Antic Barceloneta 

Concedides 62 22 87 21 (36%) 

Denegades 100 118 100 33 (56%) 

En tràmit 7 19 12 5   (8%) 

Total solicit. 169 159 199 59 
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NETEJA 

• Plans ocupacionals al Districte de Ciutat vella – neteja: 
 
Objectiu: 
✔Millorar l'estat de neteja i de manteniment de l'espai urbà i 

zones verdes  
✔ Reforçar el servei de recollida de voluminosos a la Via pública  
✔Millorar l’estat de neteja dels parterres, escocells, zones verdes i 

parcs infantils  
✔ Reforçar els punts que pateixen embrutiments continuats per 

incivisme  
 
La Barceloneta disposa de dos brigades  ( 4 persones cada brigada) en 
torn matí  
EI tarda contracte de juliol 20  a març 21 



 

- Juliol - Agost: S’identifiquen els carrers més bruts i amb 

problemes de pudors més habituals.  

 

- Es treballa amb els serveis de neteja per intensificar la 

neteja en 19 punts negres i es recomana la neteja intensiva 

el dia 1 de cada mes al costat on s’aparquen el cotxes. 

 

- Es preveu una intensificació de la neteja/desinfecció en 

aquests llocs durant la tardor. 

 

NETEJA: Pla de xoc Tardor  

 

Consell de Barri de la Barceloneta 
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ATENCIONS DE SERVEIS SOCIALS  

  
2019 

gener-juny 
2020* 

MITJANA 
mensual  

321,0  327,3 

Activitats d’atenció directes 

realitzades al CSS 

2019 2020*

agost 

MITJANA 

mensual 

69,7 61,9 

Total primeres visites realitzades 

Reobertura prevista a inicis de 

novembre 

Obres d’acondicionament 

CSS 
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EDUCACIÓ 

Consell de Barri de la Barceloneta  
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• Reunió amb les noves direccions de les escoles de la 

Barceloneta: 

 

○ Les tres direccions estan en sintonia.  

 

○ Volen treballar juntes i treballar amb la comunitat 

 

○ Demanen més temps per elaborar un projecte conjunt.  



ESPAIS PER ESCOLES DE LA BARCELONETA 

 

Escola Mediterrània: Plaça Hilari Salvadó per a ús com a pati 

Garantint la neteja i  tècnics de l’equip de veïnatge. 

 

 

 

 



 ESTAT XARXA DE BUS A LA BARCELONETA 

 
 

• Actualment el barri de la Barceloneta funciona com a col·lector de línies 
de NXB i d’altes prestacions que permet connectar el barri de manera 
directa a diversos llocs com ara:  

✔ V15: Via Laietana, Pl. Catalunya, Pg. Gràcia, Balmes  

✔ V19: Parc de la Ciutadella, Arc de Triomf, Tetuán, Verdaguer, Gràcia, Park 
Güell.  

✔ D20: Hospital del Mar, Paral.lel, Manso, Pl. Espanya, Sants.  

✔ 47: Hospital del Mar, Urquinaona, Pg. St. Joan, Hospital Sant Pau.  

✔ 59: Hospital del Mar, Les Rambles, Pl. Catalunya, Hospital Clínic.  

• Els intervals de pas dels autobusos que actualment hi ha en els carrers 
de la xarxa bàsica del barri són molt atractius, en el tram de Pg. Joan de 
Borbó entre el carrer Pepe Rubianes i Pla de Palau, passa un autobús 
cada minut.  



• Els Pressupostos Participatius són un projecte estratègic de 

l’equip de govern  

• Volem esperar uns mesos a que s’aclareixin i/o es confirmin 

eventuals nous ingressos per l’Ajuntament que ens 

permetessin mantenir el projecte, encara que sigui amb una 

partida més reduïda. 

• La decisió dels Pressupostos Participatius es prendrà a la 

tardor 
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PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Consell de Barri del Gòtic  

8 d’octubre  2020 
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PAD  

Canvi de realitat:  

● La pandèmia ha obligat a l’Ajuntament de Barcelona a fer un esforç ingent per 

gestionar una crisi totalment nova i sense precedents que ha suposat un desequilibri en 

el pressupost, només al 2020, d’uns 300M€. 

● Fons COVID: Redistribució de les previsions de 90M€ per donar resposta a l’emergència 

sanitària, social i econòmica. 35M€ a les necessitats socials, 30M€ a la reactivació 

econòmica, 15M€ a la transformació́ de l’espai urbà i 10M€ a l’àmbit cultural. 

El treball s’emmarca ara en:  

● Revisió de les prioritats d’un mandat marcat per la pandèmia.  

● Adaptació a la triple crisi (sanitària, social i econòmica) que, de forma global, afectarà a 

la societat durant els propers anys. 

● Cerca de suports que puguem trobar a nivell finançament local des de les institucions 

com la Generalitat, l’Estat i els recursos que puguem absorbir del fons extraordinari de 

la Unió Europea. 

 

Consell de Barri del Casc Antic 

13 d’octubre de 2020 



• Després de mantenir reunions amb les entitats que conformen la Festa 

Major i un cop teníem els nous criteris per actes a la via pública amb les 

mesures de covid-19. 

 

• Es realitzen diferents actes: 

 

- Ofrena floral 

- Passeig del Cano 

- Pregó i havaneres 

- Tertúlia literària 

- Cinema a la fresca 

- Activitat a l’Hort comunitari 

FESTA MAJOR BARCELONETA 2020 



Conviure amb la pandèmia a la 

Barceloneta: Mesura de govern. 

02 
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Mesura de govern- Introducció 
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● La pandèmia provocada per la Covid-19 ha obert una crisi sense precedents arreu del 
món. Una crisi que és social i econòmica amb unes conseqüències molt greus. 

● L'Ajuntament de Barcelona ha reforçat els serveis públics essencials i també ha creat 
recursos específics per fer front a les necessitats urgents. 

● S'han posat de manifest les debilitats estructurals de la ciutat per afrontar la crisi.  

● La situació de pandèmia no ha acabat i els impactes sobre la vida social i econòmica a 
Ciutat Vella són molt severs i tot sembla indicar que es mantindran durant molt temps. 

● Cal que les polítiques públiques es reorientin tenint present les noves realitats. Tant en 
el seu plantejament com en la seva priorització. 

● Aquesta Mesura de Govern és un full de ruta per fer front a bona part de les 
conseqüències de la pandèmia i del confinament en els àmbits de les cures i els drets 
econòmics i socials de la població de Ciutat Vella, prioritzant aquells col·lectius i sectors 
més desfavorits i amb mesures amb diferent abast temporal i enfocaments diversos.  

 



Mesura de govern- 

Justificació 
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● L’aturada abrupta de l’economia com a efecte del confinament i les restriccions a la 
mobilitat, han suposat la destrucció de milers de llocs de treball i el tancament de 
moltes empreses. 

● Necessitat d’increment del treball de cures, amb èmfasi en persones grans, infància, 
joventut i dones. 

● Canvis i enfortiment del teixit comunitari en el marc de la crisi. 

● Increment de noves persones usuàries de Serveis Socials. 

● Re-apropiació de l’espai públic per part del veïnat (reducció del visitants) i necessitat 
de trobar equilibri d’usos.  

● L’elevat percentatge de l’economia submergida al nostre Districte ha afectat 
sobremanera als nostres veïns i veïnes. 



Mesura de govern- Objectius 
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Re-priorització de les polítiques públiques i dels serveis de districte  per:  

1. Treballar un model econòmic més resilient, creant ocupació de qualitat. 

2. Enfortir les cures i garantir els drets socials bàsics. 

3. Consolidar el dret a la Ciutat. 



Mesura de govern- Eixos d’actuació 
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1. Treballar un model econòmic més resilient, creant ocupació de qualitat. 

2. Enfortir les cures i garantir els drets socials bàsics. 

3. Consolidar el dret a la Ciutat. 



Mesura de govern- Eix d’actuació 1: Treballar un model 

econòmic més resilient, creant ocupació de qualitat. 
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● Estem en un moment clau que més allà de presentar una crisi evident, planteja una 
oportunitat  per a reorganitzar l'economia local, amb un objectiu clar: posar l'economia 
al servei de la vida dels veïns i veïnes i no a l'inrevés.  

● Els efectes de la crisi són especialment notables en l'economia de Ciutat Vella.  
L'objectiu de les mesures és pal·liar els efectes immediats de la crisi i canalitzar en clau 
transformadora l'activació econòmica del districte, caminant cap a un model més 
resilient amb un creixement sostenible, més perdurable i més inclusiu. 

● Àmbits d’actuació: 

○ Ocupació de qualitat 

○ Comerç i mercats, Consum i alimentació 

 

 



Mesura de govern- Eix d’actuació 2: Enfortir les cures i 

garantir els drets socials bàsics. 
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● La COVID19 ha suposat un agreujament de les vulnerabilitats ja existents entre part 
del veïnat de Ciutat Vella i n’ha creat de noves. 

● Hem de fer-ne front com a administració de la mà de les xarxes veïnals, entitats i 
ciutadania en general.  

● L’aposta de Ciutat Vella és enfortir el sistema de cures i garantir els drets socials 
bàsics, posant especial èmfasi en la salut mental, la infància i joventut, les persones 
grans i les dones.  



Mesura de govern- Eix d’actuació 2: Enfortir les cures i 

garantir els drets socials bàsics. 
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● Àmbits d’actuació: 

○ Salut i cures 

○ Serveis socials 

○ Feminismes 

○ Infància i Joventut 

○ Educació 

○ Transició digital 

○ Persones grans i envelliment 

○ Habitatge 

○ Participació, Acció comunitària i Innovació democràtica 



Mesura de govern- Eix d’actuació 3: Consolidar el dret a 

la ciutat 
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Els objectius d’aquest eix són: 

● Dissenyar l’espai públic amb perspectiva de gènere per fer-ho me segur, accessible e 
inclusiu mantenint la renovada vida quotidiana al centre. 

● Fomentar la mobilitat sostenible guanyant espai pel vianant o la bicicleta reduint-ho al 
vehicle privat mitjançant l’urbanisme tàctic o estructural. 

● Fer front a la emergència climàtica augmentant el verd urbà i fomentant l’economia 
circular i de proximitat. 

 

● Àmbits d’actuació: 

○ Medi ambient i espai públic 

○ Mobilitat sostenible i segura 

○ Convivència i seguretat 

○ Emergència climàtica 

 

 
 



Precs i preguntes 

03 
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