
4 de novembre de 2021 

Consell de Barri 

de Gòtic 
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Consell de Barri Gòtic 

Ordre del dia 

Benvinguda 

1. Punt informatiu: 

 

2. Punt deliberatiu 

 

 Nova contracta de neteja i manteniment de la via pública 

 

3. Torn obert de paraules 
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Punt informatiu 
 

a) Estat d’obres 

b) Espais veïnificats al Gòtic 

c) Soroll 

d) Situació de la covid-19 al Gòtic 

e) Pla de Desenvolupament Econòmic 

f) Intervencions en vetlladors al  Gòtic 
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ESTAT D’OBRES 

1.a. 
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Consell de Barri Gòtic 

• Canalització Portal de l’Àngel 

• Casa Padellàs 

• Eix Ciclable Ferran - Jaume I 

 



OBRES I MANTENIMENT 
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CANALITZACIÓ PORTAL DE L’ÀNGEL 

• Endesa i Agbar estan fent una rasa per la millora del servei. 

• Previsió finalització el 30 de novembre de 2021.  

 

CASA PADELLÀS 

• S’està cobrint el Pati de la Casa Padellàs i s’està fent una 
reforma integral. 



ESPAIS VEÏNIFICATS AL GÒTIC 

1.b. 
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• Plaça de la Mercè 

• Plaça del Pi 

• Plaça Reial 

• Plaça de la Verònica 

• Pla de la Seu 

• Plaça de la Cucurulla 

• Plaça George Orwell 
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Plaça de la Mercè 

Actuació tàctica.  

Implementació d’actuacions tàctiques a 

l’espai públic  per mantenir la vida veïnal 

recuperada després del confinament en 

equilibri amb l’ús per part dels visitants. 

 

Demandes rebudes: Instal·lació de font 

per beure i seients. 

Agents territori: AV Barri Gòtic. 

Estat: En fase d’execució de l’obra. 

Resum de l’actuació: Instal·lació de font 

per beure, seients (cadires i banques) i 

elements jugable. 

 

Consell de Barri Gòtic 



8 

Plaça del Pi 

Mobiliari urbà. Estudiar la viabilitat 

d’ubicació de mobiliari urbà en l’espai 

públic del barri Gòtic replicant la 

proposta de l’Associació de Veïns del 

Gòtic a la resta de barris i entitats del 

districte. 

 

Demandes rebudes: Instal·lació de 

font per beure i seients 

Agents territori: AV Barri Gòtic i 

comunitats educatives. 

Estat: En fase d’execució de l’obra 

Resum de l’actuació: Instal·lació de 

seients i enretirada de pilones 
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Plaça Reial 

Mobiliari urbà. Estudiar la viabilitat 

d’ubicació de mobiliari urbà en l’espai 

públic del barri Gòtic replicant la 

proposta de l’Associació de Veïns del 

Gòtic a la resta de barris i entitats del 

districte. 

 

Demandes rebudes: Instal·lació de font 

per beure i seients 

Agents territori: AV Barri Gòtic i 

comunitats educatives. 

Estat: En fase d’execució de l’obra 

Resum de l’actuació: Instal·lació de 

seients  
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Pla de la Seu 

Mobiliari urbà. Estudiar la viabilitat 

d’ubicació de mobiliari urbà en l’espai 

públic del barri Gòtic replicant la 

proposta de l’Associació de Veïns del 

Gòtic a la resta de barris i entitats del 

districte. 

 

Demandes rebudes: Instal·lació de 

seients 

Agents territori: AV Barri Gòtic i 

comunitats educatives. 

Estat: Redacció de projecte 
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Plaça de la Cucurulla 

Mobiliari urbà. Estudiar la viabilitat d’ubicació de mobiliari urbà en 

l’espai públic del barri Gòtic replicant la proposta de l’Associació de 

Veïns del Gòtic a la resta de barris i entitats del districte.  

 

Demandes rebudes: Instal·lació de seients 

Agents territori: AV Barri Gòtic i comunitats educatives. 

Estat: Redacció de projecte 
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Plaça de George Orwell 

Mobiliari urbà. Estudiar la viabilitat d’ubicació de mobiliari urbà en 

l’espai públic del barri Gòtic replicant la proposta de l’Associació de 

Veïns del Gòtic a la resta de barris i entitats del districte. 

Demandes rebudes: Instal·lació de seients 

Agents territori: AV Barri Gòtic i comunitats educatives. 

Estat: Estudis previs 
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SOROLL 

1.c. 
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• Campanya Soroll 

• Actuacions GUB per les botellades 

• Inspeccions 



CAMPANYA SOROLL 2021 

● Els dispositius de la Campanya per a la reducció del soroll 

de l’oci nocturn (del 9 de Juny al 28 de setembre) al Gòtic: 

○ DL-DX i DG: 1 parella d’informadors de 21 a 02h. 

○ DJ-DS: 1 parella itinerant. 

 

● Espais d’intervenció: Àrea compresa entre La Rambla, c. 

Ferran, pl. St. Miquel, c. Comtessa Sobradiel, c. Rosa, c. Rull, 

pl. Joaquim Xirau i Palau i pl. Teatre. Zona de Pl.  Sant Miquel: 

Cervantes i Comtessa de Sobradiel, àrea compresa entre la pl. 

Mercè i pl. Antonio López, per sota del c. Ample, pl. Joaquim 

Xirau i Palau, pl. Sant Miquel, pl. Mercè, pl. Reial, c. 

Escudellers. 
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CAMPANYA SOROLL 2021 
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CAMPANYA SOROLL 2021 

● 300 unitats de lones amb missatge “Respecte” que s’han 

entregat per a repartir entre les veïnes per penjar als balcons. 

 

● Dispositiu Neteja extra: S’han activat 2  

equips de 3 persones cada un (6 persones  

en total) per netejar immediatament després  

dels dispositius policials en diferents espais. 
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ACTUACIONS GUB PER LES BOTELLADES 

● Des de la finalització del toc de queda al maig del 2021 el 

servei de GUB ha reforçat l’equip per les concentracions que 

s’han produït a diferents punts de Ciutat Vella. Al Gòtic s’han 

detectat concentracions a la Pl Reial i a l’Av de la Catedral. 

 

● Les concentracions es produïen majoritàriament les nits de 

caps de setmana i es mobilitzava una mitjana de 50-100 

persones diàriament.  
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SITUACIÓ COVID-19 AL BARRI 

1.d. 
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Incidència Covid-19 al Gòtic 
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Cobertura vacunal al barri del Gòtic 

Població 12 a 15 16 a 19 20 a 29 30 a 34 25 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 59 60 a 65 66 a 69 70 a 79 
80 o 

més 

ABS 1C – 

Gòtic 
54,8% 68,9% 51,5% 51,6% 57,7% 63,3% 69,1% 75,8% 78,8% 79,3% 85,0% 89,6% 

Global 

Barcelona 
69,4% 77,6% 66,6% 66,2% 71,8% 77,6% 82,0% 86,6% 88,6% 88,8% 92,5% 93,4% 

Percentatge de la població assignada a l’àrea bàsica de salut vacunada amb pauta completa:  

Dades a 18/10/2021 

Total 12 o més anys 

% 1ª dosi % completa 

ABS 1C – Gòtic 66,7% 64,5% 

Global Barcelona 82,3% 80,4% 
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Pla de Desenvolupament Econòmic 

(PDE) 

1.e. 
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IMPULSEM EL QUE FAS 

• 5a convocatòria resolta provisionalment. 

 

• De moment, només podem avançar que hi ha 2 projectes 

que s’ubicaran al Gòtic de modalitat 1: Dinamització de 
locals buits en planta baixa.  
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COMERÇ A PUNT AL GÒTIC 

• A la nova edició de Comerç a Punt han participat 12 

comerços del Gòtic. D’aquests, 8 ja han finalitzat 

l’assessorament (amb un total de 59 assessoraments i un 

total de 82 hores d’assessoraments). Els 4 restants encara 

estan realitzant l’assessorament del comerç a punt.  
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RUTES COMERÇOS EMBLEMÀTICS 

Redescobrim Ciutat Vella és un projecte que vol apropar els 
barcelonins a redescobrir la part més antiga de la seva ciutat. 
 
Les rutes amb enfocament històric que incloguin també una 
menció als comerços més singulars que formen part també de 
la història dels nostres barris.  
 
Els comerços als quals es farà esment durant la ruta seran 
comerços que disposin de la distinció de Comerços Emblemàtics i 
Històrics. 
 

1. Els Quatre Gats 
2. La Colmena  
3. Cereria Subirà  
4. Can Culleretes  
5. Xarcuteria la Pineda 
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Plans d’Ocupació 

Hem destinat un pla d’ocupació que es quedi de manera fixa des 

del maig fins al novembre a l’associació de comerciants de 

Barnacentre perquè ajudi a la digitalització del comerç.  

 

Les seves tasques han estat fer difusió entre els comerços 

associats del projecte de Market Place de la ciutat de Barcelona 

que es diu BCN Market.  

 

S’han donat d’alta 25 comerços dins de la plataforma web. 

També ha ajudat a la associació en temes de xarxes socials i 
difusió de l’entitat. 
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PROTOCOL COMERÇOS EN CRISI 

Objectiu: reforç dels comerços de proximitat i emblemàtics. 

 

Protocol proactiu per detectar comerços en crisi: 

 

• Detecció dels comerços 

• Resposta a través del PAAE i altres serveis i programes. 

 

26 

Consell de Barri Gòtic 



INSPECCIONS DE VETLLADORS 

1.f. 
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TERRASSES 

• Accions a implementar:   

– Terrasses sense llicència    

– Excés d’ocupació 

– Retirades terrasses sense llicència o amb excés 

d’ocupació 

• Campanya visualització excessos d’ocupació juny 2021 
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TERRASSES 

Llicències atorgades per COVID al Gòtic:   

 

 

 

 

Procediments sancionadors oberts: 
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Activitat VMP i bicicletes 

1.g. 
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Activitat Bicicletes i VMPs 
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Augment del 455% 



Nova contracta de neteja 

02 

32 

• Evolució neteja al districte 

• Cuidem Barcelona 

• Nova contracta de neteja 

• Múrids 

• Orins 
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EVOLUCIÓ NETEJA AL DISTRICTE 

• 2018 Modificació horaris del servei de neteja per garantir el 

descans veïnal 

 

• 2019 Reforç del servei de neteja de contenidors 

 

• 2020 (tardor) PLA REFORÇ NETEJA A CIUTAT VELLA 

 

• 2021 Rutes de neteja per part del districte per detectar punts 

foscos de neteja 

 

• 2016-2021: Reforç de Neteja a l’estiu 

33 

Consell de Barri Gòtic 



CUIDEM BARCELONA 
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• Des d’octubre del 2021 i fins al 2023: 
– es reforça la neteja de l’espai públic i el manteniment dels 

elements urbans als 10 districtes  

– inversió de 70 milions d’euros 

 

• El pla incorpora mesures a curt i mitjà termini per: 

– resoldre incidències detectades  

– millorar l’estat de carrers, parcs i places. 

 

• En total s’actuarà en  

– 52 punts del districte pel que fa a manteniment i neteja: 

• pintades, senyalització, elements urbans, pavimentació, 

enllumenat, verd urbà, clavegueram i patrimoni artístic. 



CUIDEM BARCELONA   -Intervencions a Ciutat Vella- 
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CUIDEM BARCELONA 

• Gòtic Sud 

En aquest espai afecta al carrer Escudellers, Avinyó, Pl de la 

Mercè. Molta restauració i oci nocturn. Presencia de gosaries 

a la zona. 

 

• Pl. Vila de Madrid 

Es una plaça amb molta presència de sensellarisme, es un 

lloc reduït i per tant l'afectació es mes gran. Situació 

complexa perquè hi ha 3 tipologies de recollida de residus al 

mateix punt.  
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NOVA CONTRACTA DE NETEJA 

Des de març del 2022 fins al març de 2028 

 

Eixos principals: 

• La neteja viària, adaptada a cada barri 

• Nova governança dels serveis de neteja i recollida de 

residus 

• Recollida de residus, salt qualitatiu cap al Residu Zero 

• Les millores ambientals 
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LA NETEJA VIÀRIA, ADAPTADA A CADA BARRI 

 

• Sistema de neteja viària que tingui en compte les 
característiques pròpies de cada territori, més flexible i de 
proximitat, adaptable a les necessitats concretes. 

 
• L’anàlisi de les característiques pròpies dels barris, com per 

exemple els nuclis antics, es indispensable per dissenyar un 
nou model de neteja adaptat al territori. 

 
• S’amplia la temporada alta de servei, que passa a ser de 

maig a octubre, coincidint amb els mesos que hi ha un ús més 
intensiu de l’espai públic.  

 
• Per primera vegada, els equips de neteja també 

s’encarregaran de la neteja dels parcs i jardins i altres 
espais verds urbans. 
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LA NETEJA VIÀRIA, ADAPTADA A CADA BARRI 

 
• Augment de 400 llocs de treball, dels quals 225 treballadors i 

treballadores estaran destinades a la neteja viària, a més de la 
incorporació de 40 informadors de carrer permanents. Tots 
els barris de la ciutat disposaran d’un increment de la neteja 
viària.  

 
• Introducció de més equips polivalents que permetrà més 

flexibilitat i rapidesa davant de situacions sobrevingudes o en 
la resolució de les incidències.  

 
• Més baldeig (neteja amb aigua) de carrers, que en farà un ús 

més eficient amb la utilització d’aigua freàtica.  
 

• Nova maquinària per optimitzar el servei.  
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NOVA GOVERNANÇA DELS SERVEIS DE NETEJA I RECOLLIDA DE 

RESIDUS 

 

• El veïnat i el teixit comercial intervindran en el seguiment i 

presa de decisions dels serveis de neteja i recollida de 

residus. 

 

• Nova webapp perquè la ciutadania conegui els detalls del 

servei de neteja i així possibilitar el retorn.  

 

• També es podran desenvolupar eines per fomentar la recollida 

selectiva, per exemple, i avançar cap a una fiscalitat per 

generació. 
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NOVA GOVERNANÇA DELS SERVEIS DE NETEJA I RECOLLIDA 

DE RESIDUS 

• Es fa una aposta pel desplegament de les comissions de 

seguiment barri a barri, un espai conjunt entre veïnat, 

districtes i l’àrea de neteja i recollida de residus per compartir el 

funcionament, l’evolució del servei, possibles mancances, 

propostes de millora, etc. 

 

• Tots els serveis tindran un sistema de control automatitzat 

que permetrà augmentar i garantir un control del servei, d’una 

banda, i, de l’altra, obtenir un seguit de dades associades al 

funcionament que permetin la introducció de les millores 

necessàries durant tot el contracte 
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RECOLLIDA DE RESIDUS, SALT QUALITATIU CAP AL RESIDU 

ZERO 

 
• La ciutat està compromesa amb el repte global per fer front a 

l’emergència climàtica i per tant l’aposta de l’estratègia Residu 

Zero.  

 

• L’objectiu és clar, arribar a una recollida selectiva del 55% 

l’any 2025, com marca la normativa vigent, i superar l’actual 

percentatge que des de fa uns anys es mou al voltant del 40%. 

 

• Millores i facilitats pel que fa a la recollida selectiva. 

 

• Simplificació del model de separació d’envasos que inclogui 

envasos lleugers, plàstics i metalls per a la seva recuperació o 

transformació en una aposta per l’economia circular.  
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RECOLLIDA DE RESIDUS, SALT QUALITATIU CAP AL RESIDU 

ZERO 

• Contenidors amb boques calibrades al residu que s’hi llença, 

introducció, els pròxims anys, de sistemes d’identificació 

d’usuaris i altres mecanismes associats a l’obertura i tancament 

de les tapes.  

 

• Nous models i sistemes de recollida adaptats a les realitats 

urbanístiques de la ciutat, sobretot per millorar la recollida 

selectiva en espais de difícil automatització, com per exemple 

els nuclis històrics dels barris.  
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LES MILLORES AMBIENTALS 

• Per primera vegada, en el procés d’adjudicació han tingut un 

gran pes les clàusules ambientals de les propostes, tenint en 

compte el compromís de Barcelona per lluitar contra 

l’emergència climàtica 

• La nova flota de vehicles i maquinària suposarà: 

– Una millora pel que fa a la qualitat de l’aire, amb vehicles 

menys contaminants i priorització del vehicle elèctric, que 

suposarà passar d’un 20% a un 66% de vehicles 

elèctrics.  

– Més confort acústic gràcies a l’electrificació de la flota i 

equips insonoritzats per disminuir els nivells de soroll 

del servei.  
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COMUNICAR UNA INCIDÈNCIA  

NETEJA / MANTENIMENT /ENLLUMENAT 

• Portal d’atenció en línia 

Al web barcelona.cat/incidencies-espai-public, dins el portal de 

Queixes i suggeriments 

 

• L’aplicació “Barcelona a la butxaca” 

En l’apartat anomenat “Incidències a la  

via pública” es poden adjuntar imatges. 

 

• Telèfon 900 226 226 

És gratuït i permet informar de desperfectes i d’incidències de 

neteja i sobre el funcionament d’un servei municipal. 
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MÚRIDS 

• Des del Servei de Vigilància i Control de Plagues (SVIPLA) 

durant el 2021 s’han rebut 13 incidències i s’han fet 116 

intervencions al Gòtic. 

 

• Actualment s’està treballant en aquests punts: 

– ptge. del Dormitori de Sant Francesc, 4 

– pl. Vila de Madrid, 19 

– c. Josep Anselm Clavé, 1 

– c. Ample, 33 

– c. Rambla, 80 

– Baixada del Caçador, 6 

– c. Tapineria, 10, 12 
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Torn obert  
de paraules 

03 
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Haga clic para modificar el estilo 

de título del patrón 


