
26 d’octubre de 2021 

Consell de Barri 

de la Barceloneta 
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Consell de Barri de la  Barceloneta 

Ordre del dia 

0.    Benvinguda 

1. Punt informatiu: 

a) Estat obres al barri 

b) Covid-19 al barri 

c) Protegim les escoles 

d) Inspeccions 

e) Comte de Santa Clara, 80-82 

2. Punt deliberatiu 

1. Nova contracta de neteja 

2. Manteniment via pública 

3. Torn obert de paraules.  
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Punt informatiu 
 

a) Estat obres al barri 

b) Covid-19 al barri 

c) Protegim les Escoles 

d) Inspeccions 

e) Comte de Santa Clara, 80-82 
 

 

 
 

 

Consell de Barri de la  Barceloneta 



ESTAT OBRES AL BARRI 

1.a. 
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• Reurbanització Doctor Giné i Partagàs i 

carrer Cermeño 
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OBRES EN CURS AL BARRI 

Consell de Barri de la  Barceloneta 

PROJECTE I ADREÇA ESTAT DATA INICI DATA FINALITZACIÓ 

Reurbanització c. Doctor 

Giné i Partagàs – C. 

Cermeño (Fase 2) 

Obra en curs jul-21 nov-21 

Abans Desprès 
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OBRES PREVISTES AL BARRI 

Consell de Barri de la  Barceloneta 

Renovació de la xarxa de Aigües de Barcelona (canonades) 

 

Carrer Atlàntida:  

 tram de Maquinista a Ginebra a les dos voreres  

 

Del 1/11 al 17/12 del 2021 



COVID-19 AL BARRI 

1.b. 
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Incidència Covid-19 a la Barceloneta 
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Cobertura vacunal al barri de la Barceloneta 

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 1A – 

Barceloneta 
69,7% 53,2% 53,4% 58,3% 67,4% 73,2% 81,3% 81,6% 82,8% 90,8% 89,8% 69,7% 

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 1A – Barceloneta 71,8% 68,8% 

Global Barcelona 82,3% 80,4% 
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PROTEGIM LES ESCOLES 

1.c. 
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Consell de Barri de la Barceloneta 

PROTEGIM LES ESCOLES 2022 – BARRI BARCELONETA 

• Escola Alexandre 

Galí 

 

• EBM La Mar 

 

• Institut Narcís 

Monturiol 

 

• Institut Joan Salvat 

Papasseit  
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PROTEGIM LES ESCOLES - 2022 

Consell de Barri de la Barceloneta 

• CEIP Mediterrània 



INSPECCIONS 

1.d. 
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• Terrasses 

• HUTS 

• Trixies 

• Baixos de la Barceloneta 

Consell de Barri de la Barceloneta 



TERRASSES 

• Accions a implementar:   

o Terrasses sense llicència    

o Excés d’ocupació 

o Retirada terrasses sense llicència o amb excés d’ocupació 

• Campanya visualització excessos d’ocupació juny 
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TERRASSES 

• Llicències atorgades per COVID a la Barceloneta:   

 

 

 

 

• Procediments sancionadors oberts de maig a setembre de 2021: 

 

 

15 

Consell de Barri de la Barceloneta 



TERRASSES - RETIRADES ESTIU 2021 

• 8 de juliol: 2 retirades, en total 

o 4 taules 
o 2 Barrils 
o 6 tamborets 
o 16 cadires 
 

• 21 de juliol: 7 retirades, en total 
o 12 para-sols 
o 28 taules 
o 56 cadires 
o Pissarres 
o 1 carret nevera-bici 
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HUTS 

S’han fet 97 inspeccions a HUTS amb ordre de cessament ja 

dictada per comprovar si continuen exercint l’activitat.  
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TRIXIES 

 

 

 

 

 

LOCALS: 4 activitats detectades 

• 2 precintades 

• 1 en tràmit mesures cautelars 

• 1 en comprovació, a l’espera de confirmació 
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ÚS DELS BAIXOS DE LA BARCELONETA 

• Accions a implementar: 

– Llistat inicial de 300 presumptes habitatges en planta 

baixa amb canvi d’ús. 

– Visualització intensiva durant 3 dies de forma permanent. 

– Inspecció de baixos sospitosos i comprovació cadastre, 

llicències, usos urbanístics. 
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ÚS DELS BAIXOS DE LA BARCELONETA 

 

• Estat: 
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Actualment confirmem que queden 5 baixos de la 

Barceloneta on hi ha un ús de magatzem no permès.  

 

Aquests 5 és el resultat de l'extracció dels 300 

emplaçaments facilitats pel veïnat. 

 

Compliment amb restitució ús a habitatge: 1 
 

En els locals que els visualitzadors varen detectar 

activitat:  

 dues vegades per setmana a cada local 

 64 visualitzacions en dos mesos.  

 

Possible magatzem: 19 

 una vegada per setmana.  

 180 visualitzacions en dos mesos 

 

 



COMTE DE SANTA CLARA,80-82 

1.e. 
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Comte de Santa Clara, 80-82 
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- La cessió a l’Ajuntament d’un edifici de la 

Barceloneta permetrà guanyar 11 habitatges 

socials al barri 

 

- L’edifici té 12 habitatges, 11 buits. 

 

- La propietat tenia un requeriment del 

consistori per fer obres de rehabilitació pel 

seu mal estat de conservació 

 

- Amb l’acord, l’Ajuntament farà les obres 

d’adequació dels habitatges i podrà posar a 

disposició de la ciutadania 11 pisos per un 

període de 15 anys 



Punt Deliberatiu 
• Neteja -nova contracta- 

• Manteniment via pública 

• Actuació brigades 

02 
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NETEJA  

2.a. 
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• Evolució neteja al districte 

• Cuidem Barcelona 

• Nova Contracta 
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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 
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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 

• Pg. Joan de Borbó i Pg. Marítim 

Molta afluència de gent sobretot a la nit per temes de 

botellades, Durant el dia molta restauració i moviment de 

turistes per la zona. 

 

• Pl. Maquinista i Parc de la Barceloneta 

Moltes queixes d'orins per la zona sobretot de persones que 

venen de fer botellades a les platges, la Pl. Maquinista mota 

afluència de gent degut a la presencia de molts restaurants 

per la zona 
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NOVA CONTRACTA DE NETEJA 

Des de març del 2020 fins al març de 2028 (8 anys) 

 

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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MANTENIMENT VIA PÚBLICA 

2.b. 
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• Actuacions de brigada de manteniment 

• Obres realitzades al barri 

• Actuacions enllumenat 
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OBRES EN REALITZADES AL BARRI (2019-2021) 

Consell de Barri de la Barceloneta 

OBRES I ADREÇA ANY 

REURBANITZACIÓ C.DOCTOR GINÉ I PARTAGAS - C.CERMEÑO - Fase 1 2019 

RENOVACIÓ GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL LA CATALANA A C.DR.AIGUADER, 58 2019 

ZONA ESPORTIVA A L’ESPIGÓ DEL GAS I MAR BELLA 2019 

PLA D'INVERSIÓ AIGÜES DE BARCELONA  - C/Balboa 2020 

MILLORA ENLLUMENAT AL C. SANT CARLES 2020 

MILLORA ENLLUMENAT AL C. ALMIRALL AIXADA 2020 

NOVES PETANQUES AL PARC BARCELONETA 2020 

ENDESA RAMALS DE MILLORA DE LA BARCELONETA (5 ACTUACIONS PUNTUALS ENTORNS BALUARD) 2020 

OBRES DE REHABILITACIÓ FAÇANES DEL MERCAT MUNICIPAL DE LA BARCELONETA 2021 

ACTUACIÓ D’URGÈNCIA PER MILLORAR LA  SEGURETAT – ARC DE LA MAQUINISTA 2021 
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ACTUACIONS DE BRIGADA VIA PÚBLICA (2019-2021) 

Consell de Barri de la Barceloneta 

TIPUS D’ACTUACIÓ REALITZADES 

ACTUACIONS EN PAVIMENTS DE VORERES 188 

NETEJA/ TANCAMENT DE SOLARS 3 

MOBILIARI URBÀ 6 

PILONES 4 

VARIS 10 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ 

1. Auditoria anual estat de paviments per detectar incidències  

2. S'actua sobre les més perilloses (pressupost) 

3. Si arriba incidència per qualsevol mitja homologat per l'Ajuntament i 

aquesta es considera perillosa s'actua amb la brigada.  

- El temps mig de reparació és d'aproximadament 6 dies. 



• Al febrer del 2020 es va realitzar una ruta nocturna amb el 

servei d’enllumenat i Parcs i Jardins per determinar els trams a 

millorar.  

• Al febrer de 2021 s’informa de la execució de tots els trams 

• Accions més recents: 

 Pompeu Gener (Poda lumínica)  

 Pista de bàsquet  

 Camí entre Fàbrica del Sol i Urgències Hospital 
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ACTUACIONS D’ENLLUMENAT 
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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 


