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Consell de Barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 

Ordre del dia 

0.  Benvinguda 

 

1. Punt informatiu 

 

2. Punt Deliberatiu  

 

 Nova contracta de neteja Ciutat Vella 

 

3.   Torn obert de paraules 
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Punt informatiu 
 

a) Obres i manteniment  

b) Covid-19 al barri 

c) Actuacions soroll 

d) Terrasses  

e) Pla d’Acció Pou de la Figuera 

f) Protegim les escoles 

g) 100 % Estiu 

h) CAS Lluis Companys 
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Obres i Manteniment 

1.a. 
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• Álvarez de Castro 

• Retard obres Mestres Casals Martorell 
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OBRES I MANTENIMENT 

ALVAREZ DE CASTRO 

• Endesa està fent una rasa per la millora del servei. 

• Previsió finalització el 22 de novembre de 2021.  

 

MESTRES CASALS I MARTORELL 

• S’han trobat restes arqueològiques al solar i actualment es 

troben en procés d’estudi i catalogació. Aquestes tasques 

s’allargaran fins a finals d’any i a partir de gener de 2022 es 

podrà reprendre l’obra. 

• Previsió de finalització: s’ha actualitzat a març de 2023. 
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Covid-19 al barri 

1.b. 
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Incidència Covid-19 al Casc Antic 
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Cobertura vacunal al Casc Antic 

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

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 1B – 

Casc Antic 
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% 

Dades a 18/10/2021 

Total 12 o més anys 

% 1ª dosi % completa 

ABS 1B – Casc Antic 68,7% 65,9% 

Global Barcelona 82,3% 80,4% 



Actuacions Soroll 

1.c. 
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• Campanya Soroll 

• Actuacions GUB per les botellades 

• Inspeccions 
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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 Casc 

Antic: 

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

○ DJ-DS: 1 parella itinerant + Instal·lació d’un punt fix, amb 

una parella de promotors, al passeig del Born. 

 

● Espais d’intervenció: Allada-Vermell, Argenteria, Princesa, 

pla de Palau, Rec, Sabateret, Cirera, Arc de St. Vicenç, pg del 

Born, Carders, Montcada, Vidrieria, Bonaire, Ribera, 

Comercial i Princesa. Marquès de l’Argentera, pl. La Puntual, 

pl. Santa Maria, pl. Antonio López, pg. Picasso i Pl. St. Pere. 
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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 a l’AVV del Casc Antic per a repartir entre les veïnes 

per penjar als balcons. 

 

● Dispositiu Neteja extra: S’han activat 2  

equips de 3 persones cada un (6 pesones  

en total) per netejar immediatament després  

dels dispositius policials en diferents espais,  

Allada Vermella, passeig del Born... 
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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 al Pg del Born i zones colindants. 

 

● Les concentracions es produïen majoritàriament les nits de 

caps de setmana i es mobilitzava una mitjana de 200-300 

persones diàriament.  

 

● Els dies de màxima concentració s’han arribat a comptabilitzar 

fins a 1500 persones a la zona. 
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SANCIONADORS PER VENDRE BEGUDES ALCOHÒLIQUES A 

PARTIR DE LES 23H 

• Aquest 2021 s’han iniciat 11 procediments sancionadors a 7 

activitats 

 

• 2 d’aquestes 7 activitats tenen 3 procediments sancionadors 

cadascuna 

 

• La sanció és de 3.000€ 
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Terrasses 

1.d. 
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• Estat actual 

• Inspeccions 

 



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 Casc Antic:  

 

 

 

 

 

 

 

17 

Consell de Barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 



TERRASSES 

18 

Procediments sancionadors oberts: 

 
 
 
 
 
 
 
Retirades realitzades: 

1 Retirada, en total 4 tamborets i dos barrils 
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Pla d’Acció Pou de la Figuera 

1.e. 
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PLA D’ACCIÓ DEL POU DE LA FIGUERA 

Aquest estiu s’han dut a terme activitats de dinamització per a 

infants i, BAYT AL-THAQAFA: per 3er any consecutiu, ha dut a 

terme activitats de dinamització a la plaça  per a joves que 

acostumen a fer estada a la plaça. Aquest any, també s’han apuntat 

en algunes de les activitats proposades, infants i famílies, fet que 

ha suposat, de forma natural. 

 

Al Casal de Barri del Pou de la Figuera es va dur a terme el casal 

El Petit Pou, per a infants entre els 3 i els 7 anys i un espai familiar 

de 0-2anys  a càrrec de Tata Inti. I el Casal de Circ a càrrec 

d’Encircant, per a infants de 7-11 anys. 
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PLA D’ACCIÓ DEL POU DE LA FIGUERA 
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A principis d’octubre, es van instal·lar 3 taules d’escacs a la plaça 

Pou de la Figuera. L’objectiu d’aquests elements és evitar 

l’estacionament indegut de vehicles a la zona de sauló de la plaça, 

i proporcionar elements de joc en aquest espai.  

Es compta amb la col·laboració de Caixa d’Eines i Feines, que 

proporciona i gestiona les fitxes d’escacs quan el local de l’entitat 
està obert. 
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PLA D’ACCIÓ DEL POU DE LA FIGUERA 



Protegim les escoles 

1.f. 
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PROTEGIM LES ESCOLES 

Previsió de finalització completa de l’actuació del Protegim 

2021 als centres educatius de passeig Lluís Companys. 

 

Ecologia Urbana informa que la que està pendent de la plantació 

a les jardineres, la qual es preveu durant el mes de novembre. 
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Programa “100% ESTIU” 

1.g. 
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“100% ESTIU” 

Plaça Jaume Sabartés: 

• Espai infantil de joc lliure i creatiu, els dimecres 4, 11, 18 i 25 

d’agost; i 1 i 8 de setembre, entre les 18h  i les 20h; i els 

dissabtes 7, 14,  21 i 28 d’agost;  i 4  i 11 de setembre, de 10h a 

12h. 

Pou de la Figuera: 

• Casal de circ social per a infants d’entre 7 i 13 anys, de 

dilluns  a divendres, durant tot el mes d’agost, de  17h a 19h, a 

càrrec del col·lectiu Encircant. 

• Danses per a joves, els dijous 5, 12, 19 i 26 d’agost, de 19h a 

20h 

Pista Campillo  

• s’han desenvolupat les activitats d’skate, els dimarts 3 i 24 

d’agost, de  18.30h a 20.30h 
26 
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“100% ESTIU”  

Escola Cervantes 

• També s’ha inclòs la difusió del pati obert, de dilluns a 

diumenge durant tot el mes d’agost entre les 11 i les 14 h 

 

Plaça de l’Acadèmia   

• Explica històries amb el teu mòbil, els dimarts 10 i 31 d’agost, 

de 18.30 a 20.30 h 

• Taller il·lustració de còmic els dimarts 17 d’agost i 7 de 
setembre, de 18.30 a 20.30h 
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CAS Lluis Companys 

1.h. 
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Des del novembre de 2020, el Servei de Gestió de Conflictes, ha 
estat intervenint, coordinadament amb d’altres serveis, als entorns 
del CAS Lluis Companys. 
 
 
 
 
 
 

 
Objectius: 
• Minimització de les dinàmiques disruptives als entorns 

d’establiments/Recursos del territori. 
• Actuació vers activitats il·legals. 
• Reducció de les restes vinculades a consums intravenosos. 
• Increment de la percepció de seguretat i d’actuació per part de 

l’Administració. 
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INTERVENCIÓ SERVEI GESTIÓ CONFLICTES: ENTORNS CAS 

LLUIS COMPANYS 

 

Dinàmiques 
disruptives  

Restes de consums a 
l'espai públic  

Activitats il·legals 
Percepció de 

seguretat veïnal 

Agents de 
Territori 
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A nivell d’actuacions tècniques destaquen: 
 

Taula Tècnica: L’espai de coordinació s’ha mantingut segons la 

proposta inicial respecte a la periodicitat mensual i participació de 

diferents Agents de Territori (Referents Tècnics de Districte, 

Responsables de ARD i Agència Salut Pública, SASSEP, SDI i 

SGC. S’ha abordat la situació del territori a nivell de dinàmiques 

existents, presència de persones amb impacte negatiu vers la 

convivència (usos de l’espai públic i situacions individuals), 

incidències de manteniment i espai físic.  
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Consell de Barri Casc Antic 

2 de Novembre 2021 

INTERVENCIÓ SERVEI GESTIÓ CONFLICTES: ENTORNS CAS 

LLUIS COMPANYS 



 

S’incorpora a la Taula Tècnica Referents de Cossos policials 

per tal de compartir informacions i coordinar les intervencions que 

es realitzen des del conjunt d’àmbits.  S’ha convocat de forma 

trimestral als veïns i comerciants per a compartir percepcions de la 

intervenció que es fa sobre l’espai 

 

Circuit d’Atenció de les queixes IRIS : Fins al dia 15/10/21 es 

dona resposta a 2 queixes vinculades a situacions de 

sensellarisme . Des del SGC es manté una trobada presencial 

amb les persones remitents de la queixa recollint informació 

específica respecte a la percepció de la problemàtica existent.   
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INTERVENCIÓ SERVEI GESTIÓ CONFLICTES: ENTORNS CAS 

LLUIS COMPANYS 

Consell de Barri Casc Antic 

2 de Novembre 2021 



El mes d’octubre el CAS de Lluís Companys ha incorporat un 

equip de carrer (educadora i integradora), que té l’objectiu de: 

 

- Identificar persones en situació de risc per fer intervenció i 

vincular amb els serveis. 

- Dinamitzar els espais públics. 

- Dur a terme intervenció socio-educativa amb aquelles persones 

que estiguin vinculades al servei.  

- Treballar de forma coordinada amb la resta de serveis que 

treballen a l’entorn.  
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2 de Novembre 2021 

INTERVENCIÓ SERVEI GESTIÓ CONFLICTES: ENTORNS CAS 

LLUIS COMPANYS 



Nova contracta de neteja 

02 
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• Evolució neteja al districte 

• Cuidem Barcelona 

• Nova contracta de neteja 

• Múrids 

• Orins 



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 
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CUIDEM BARCELONA 

• 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. 
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CUIDEM BARCELONA   -Intervencions a Ciutat Vella- 
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CUIDEM BARCELONA 

• Pou de la Figuera i Allada Vermell 

Són espais de molta concentració de botellades, sobretot per 

la nit. Espai compartit per diferents franges d’edat i amb molta 

diversitat cultural. 

• Pg. Lluís Companys, Pl. Comercial i carrer Comerç 

Durant el dia molt de moviment degut als comerços de la zona, 

per la nit zones de molta concentració de botellades. Espai 

molt deteriorat. 

• Marques d‘Argentera, Pla de Palau i Comerç 

Marques d'argentera moltes ubicacions de contenidors i molts 

residus, doble carril bici amb presència i orins i orins als 

entorns de les ubicacions. Pla de palau presencia de sense 

sostre. 
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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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Torn obert  

de paraules 

03 
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Haga clic para modificar el estilo 

de título del patrón 


