
 

 Consell barri Barceloneta 
 
 

Data: 26.10.2021 

Lloc:  Centre civic Barceloneta 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

Jordi Rabassa 

Consellers: 

Natàlia Martinez ( Bcn-comú); Alba Segura Gomila( ERC);  Thair Rafi Khanum ( C's); Maria Chacon 
(junts) ; Oriol Casabella (PSC); Jaume Tomillero Cabot ( ERC); David Pequeño ( Bcn-Comú):7  

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

Coordinació DSPiT; Tècnica B.Barceloneta; Agent Mossos  ORC; Equip de veinatge; Referent 
d'ecologia urbana (2) Total:4 

Assistents representants d’entitats: 

 AAVV Barceloneta (2);ABA (1); Gegants de la Barceloneta (1); ACIB (1); AAVV l'Ostia (1); Plataforma 
bertran Oriola (1); AFA Salvat Papasseit (1); Coordinadora Grups Corals (1) Total:9 

Veïnat a títol individual: 

32 

Ordre del dia: 

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:   

a) Nova contracta de neteja  

b) Manteniment via pública  

4.  Torn obert de paraules 

Acta de: 



 

 

Desenvolupament de la sessió: 

Els veïns demanen de forma unitària que la sessió d’avui es parli de temes que preocupen en aquests moments al 
veïnat. Renunciant a tractar el tema, que l’equip polític porta preparat i que s’havia acordat en Comissió de 
seguiment del consell de barri. 

1.-PUNT INFORMATIU I DELIBERATIU.  
 

Tot i que no es tracta en el desenvolupament de la sessió, es pot consultar la informació del punt informatiu i dels 
tema deliberatiu en el següent enllaç: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/221021_cb_barceloneta_def.pdf 

 

El regidor obre un torn de paraules entre els participants:  
 

Exposició demanda o pregunta Resposta Regidor 

Veïna del carrer Sant Josep. Exposa els fets del dia de l’incendi. 
Senyala per un costat la inseguretat dels seus habitatges davant la 
connexió dels bici taxis dins dels locals i a l’enllumenat de via publica. 

També senyala problemes estructurals de la finca arrel de 
modificacions de parets mestres dels locals. 

L’actuació de la policia el dia dels fets, detenen al seu fill i està 48 
hores sense saber la família on era el noi. Expedient per a tota la 
vida i creuen que es injust i poc justificat. 

No teníem coneixement de la detenció del seu fill. Van aclarir les 
conseqüències de l’incendi. Els serveis d’inspecció estaven pendent 
de fer els tràmits per precintar el local. Actualment el local el te el 
propietari. 

S’han fet 180 inspeccions als baixos de la Barceloneta, es complicat 
a nivell jurídic que els inspectors entrin si no tenen el permís dels 
inquilins. Es busca al propietari i s’intenta per aquesta via. 

AAVV Barceloneta explica que avui qui parlarà al consell son els 
veïns, per a que quedi en evidencia el malestar i no es qüestioni la 
seva feina con entitat. 

Sabem que l’AAVV trasllada els problemes del veïnat i des de 
Regidoria ens ho prenem en serio i es treballa. 

Veïna creu que l’entrevista a BTV el Regidor va manifestar menys 
preu a la gent que va participar a la manifestació de Barcelona 
imparable. 
Reparació de l’Arc de la Maquinista, vol saber si es definitiu.  
La retirada del monòlit de la platja per mal estat, representa l’ús 
indegut dels diners púbics. 

Arc de la Maquinista no es va explicar ve, primer es va arranjar 
temporalment i ara els restauradors han decidit fer un projecte de 
restauració, que es farà a curt termini. 

El cost de monòlit està a la pagina web. 

Veïnes de Drassanes que han patit el sorolls durant els botellons dels 
últims mesos. Senten que han estat abandonats per l’Ajuntament. 
Esperaven al Regidor fes una ronda amb ells pels carrers. Les 
patrulles de GU no multa, no es compleixen les ordenances. Demana 
que abans de l’estiu es faci una intervenció mes contundent. 

La GU te la prioritat del descans veïnal, la GU ha de multar i si fan 
una mala praxis han de recollir el numero de placa de l’agent. 

El Regidor es compromet a parlar amb l’Intendent de GU i aclarir 
aquest tema. I si cal tenir una reunió amb les veïnes. 

Veïna de Baluard 22 exposa queixa concreta per contenidors al 
voltant de casa seva. Demana una solució. 

Ens ho mirarem i per veure quina es la millor opció. 

Veïna, demana saber que es farà a la plaça Maquinista després de 
l’obra i l’obertura de la plaça, no volen una pista per patinets. 
Demana que les arcades vermelles on dormen els indigents es 
tanquin. Els indigents guarden les seves pertinences al clavegueram. 
Han fet queixes i no tenen respostes. 

No hi ha cap projecte d’una pista per patinets, es guanya en espai 
verd, la plaça guanya amb mes llum i s’obre la plaça al barri. 
Es seguirà mirant el tema dels indigents en aquesta part del barri. 

Antonio Peñalvert, exposa que no s’han consultat les obres de Giner i 
partagàs; No tenen interlocutor per les queixes de l’IMHAB 

Es mirar el tema IMHAB 

Salva, exposa les conductes delictives dels conductors dels bicitaxis. 
Giner i partagas han pintat l’aparcament i els veïns no aparquen 
perquè tenen por. Cal posar multes i portar-ho al depòsit. 

La pintada s’ha tret, no tenien permís per fer-ho. Els bicitaxis no 
estan considerats vehicle amb matricula, complicant el procés. 
L’ajuntament fa una normativa on diu per on ha de circular i permet 
multar. S’han posat 4500 multes, es requisen i es porten al dipòsit.  

AAVV Barceloneta expressa preocupació  pel mercat i el comerç de 
proximitat 

S’han fet accions per a que els veïns no marxin de Ciutat vella. 
S’accepten les critiques. Estem mirant de millorar de dinamitzar les 
parades buides. S’està treballant per dinamitzar la via publica amb 
comerç de barri i propostes de teixit associatiu. 

Veïna de pl. Llagut exposa arbres podrits, manca de reg, xinxes, joc 
infantil esta en mal estat. Diu que els indigents que menges al parc. 

Es mirarà. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/221021_cb_barceloneta_def.pdf


 

 
 
Salva, manifesta disconformitat amb la nova contracta i el servei 
actual. 

 
 
La nova contracta inclou la neteja de parcs i jardins, fins ara no era 
així. Es faran taules periòdiques de seguiment de barri amb els 
responsables per millores i modificacions. 

Veïna demana mes control policial al carrer Sant Carles per 
moviment de grup de persones que generen soroll 

Es mirarà 

Veïna de Joan de Borbó es queixa sobre les coses que posen els 
restaurants a la via publica, alguns locals venen alcohol a la nit. La 
GU acostuma a dir que no te efectius 

Es valorar ampliar inspeccions i parlar amb ACIB per veure si son 
associats per a que facin millor les coses. 
Hi ha mes GU que mai. El 112 s’atenen trucades de tota Catalunya i 
cal redirigir per això es fan tantes preguntes. 

Veïna explica que hi ha una persona que es dedica a obrir 
contenidors i escampar la brutícia 

Es mirarà 

 

 

Acords principals: 

- Seguir treballant les inspeccions de locals en relació a magatzems il·legals de bicitaxis. 
- Seguir treballant amb Guardia Urbana per vetllar pel descans dels veïns.  
- Valorar contenidors de Baluard 22 
- Seguir treballant el tema de les pernoctes a Cermeño i Pl Maquinista 
- Es mirarà de tenir un interlocutor de l’IMHAB pels veïns de Maquinista 
- Es mirarà terrassa de Pepe Rubianes amb Passeig Marítim. 

 
 
Es tanca el consell de barri a les 21:15h.  

 

 

 

 

 

 

 


