
 

 

ACTA DE:  Consell de Barri de Barceloneta 

 

Data: 21 de juny de 2021 

Lloc: Pl. Hilari Salvador 

Hora: 18.30 h 

 

ASSISTENTS: 

President:  

Jordi Rabassa. 

 

Presidenta del consell de Districte:  

Marina Gassol 

 

Conselleres: 

Aida San Jose( Bcn-comu), David Pequeño (Bcn-Comu), Oriol Casabella (PSC), Laura de la 

Cruz (ERC), Alba Segura ( ERC), M Jose Chacon ( Junts) , Julia Barea ( Ciutadans), Andres 

Perez ( Bcn-Comu) 

 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents: 

 

Directora i coordinador DSPIT; Tècnica de barri de Barceloneta; Tècnica d’educació de 

Districte de Ciutat Vella; Representants Residencia Bertran Oriola; Guàrdia Urbana; 

Representant del Consorci d’educació de Barcelona; Direccions de centres educatius de la 

Barceloneta; Equipament infantil de la Barceloneta; APC Serveis socials de Barceloneta. 

 

Assistents representants d’entitats: 

 

Associació de veïns de la Barceloneta; Associació de veïns l’Ostia; AAVV La maquinista; 

ABA; La Barceloneta diu Prou; Coordinadora grups corals de la Barceloneta; ACIB 

 

Total: 14 

 

Veïnat a títol individual: 

 

64 

 

Ordre del dia: 

 

1. Punt deliberatiu : Educació a la Barceloneta. 
 

2. Punt deliberatiu : Seguretat i Platges. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Podeu consultar la informació dels temes exposats en el següent enllaç: 

 



 

 

 

Punt deliberatiu : Educació a la Barceloneta. 
 

Exposició per part del Regidor i dels representants del Consorci d’educació. 
Presentació de les direccions dels centres educatius de la Barceloneta: Escola 
Mediterrània, Escola Alexandre Gali i IES Salvat Papasseit. 
 

 

Preguntes i respostes: 

 

PREGUNTES RESPOSTES REGIDOR/ CONSORCI 

Entitats preguntes respecte a la pèrdua del 
grau de complexitat de les escoles de la 
Barceloneta volen saber afectació de 
recursos  

Consorci explica que el Departament 
d’Educació revisa les complexitats de les 
escoles cada 4 anys. Des del Consorci 
estaran pendents de les necessitats que 
tinguin les escoles i que no es perdi en 
qualitat supervisant els recursos i dotació 
de mestres necessaris.  

AAVV demana saber sobre la millora dels 
edificis on estan les escoles 

S’estan fent millores, el consorci proposa 
fer una visita amb les entitat a les tres 
escoles per veure els avanços. 

AAVV planteja que amb el tancament de 
l’escola SJB s’està plantejant l’obertura 
d’una nova EB al barri. 

El Regidor exposa que s’està fent un estudi 
a nivell de Districte sobre les necessitats 
reals i actuals d’acord amb això es 
prendran les decisions pertinents 

AAVV demana que es treballi per donar a 
conèixer les millores de les escoles de 
Barceloneta per a que les famílies vulguin 
portat als infants. 
També demanen que es tingui en compte 
que cap infant es quedi sense ordinador a 
casa per fer front a la bretxa digital. 

El consorci ha detectat que hi han famílies 
interessades en el nou projecte de IES al 
barri. 

 

Punt deliberatiu : Seguretat i Platges 

 

Els assistents demanen que no volen la part d’exposició que el Regidor acostuma a 

presentat per ubicar temes. Es demana passar directament a les preguntes. A nivell general 

es demana que les platges estiguin tancades per la revetlla de Sant Joan con la resta de 

nits d’estiu. 

 

PREGUNTES RESPOSTES REGIDOR 

AAVV pregunta per les terrasses: sobre 
explotació de l’espai públic, noves terrasses 
a la calçada. Quin control hi ha d’això 
respecte a la seguretat. Mal us de circulació 
de VMP, demana que s’ordeni i es faci 

Les terrasses que incompleixen tenint mes 
taules de les autoritzades tenen expedient 
obert. El següent pas es anar a retirar taules 
i cadires. Actualment s’està aplicant la 
normativa de VMP amb mes de 1000 



 

complir la normativa. denuncies i retirades a depòsit. 

Veí pregunta que si es tanquen les platges 
d’altres municipis perquè no la Barcelona. 

Es traspassarà a la l’Alcaldessa la petició 
general de tancar les platges, tot i que es un 
tema complex que afecta moltes parts. 

Veïna vol saber perquè Guardia Urbana 
quan desallotja les aglomeracions de gent 
de Born els adrecen cap a la platja. Demana 
que es multi el botellon. 

El Regidor nega aquest fet però la Guardia 
Urbana present a la sessió ho revisarà. 

Veïna de Joan de Borbó exposa que les 
persones quan se’ls demana silenci es 
mostren agressives 

La Guardia Urbana resta pendent d’aquest 
tema. 

Veïna de carrer maquinista exposa el soroll 
de les terrasses de carrer maquinista 

Es procedeix a les inspeccions. 

Veí pregunta perquè la Guardia Urbana no 
sanciona incompliments de l’ordenança, si 
es per criteri polític. 

La Guàrdia Urbana multa i des de Regidoria 
es signen 

AAVV demana que es faci inspecció a locals 
que fan de pàrquing de trixis: Giner i 
partagas 38 i Sant Josep 13 

Es te constància del primer tema i es 
procedirà a inspeccionar. Es pren nota del 
carrer Sant Josep. 

La Barceloneta diu prou demana el 
tancament de platges de 22h a 6h pel 
descans del veïns ja que molts habitatges 
son petits i sense aire acondicionat tenint 
finestres obertes. La Guardia urbana no pot 
assumir la massa de gent.  

El tancament de les platges en el dia d’avui 
no es pot assegurar que es faci donat la 
complexitat de la decisió que afecta a 
diferents departaments. Es treballar i s’eleva 
a alcaldia. 

Veïna demana model de turisme a llarg 
termini, davant la situació actual d’us d’espai 
públic. 

El consell de turisme s’està treballant el 
tema amb entitats implicades. Es va 
traspassar la necessitat que ciutat vella 
tingui menys turistes. 

Veí demana saber que es farà amb l’escola 
SJB 

S’està treballant en saber el cost que tindria 
l’equipament. 

Veïna demana quan repararà l’arc de 
Maquinista 

Esta previst a finals de juliol, s’està treballant 
la licitació. 

La Barceloneta diu prou demana saber que 
s’esta fent amb les plantes baixes il·legals 
que serveixen de magatzems. 

A l’anterior Cb es van donar les dades. El 
departament d’inspecció ha fet l’estudi de les 
que es poden convertir en habitatge, s’està 
treballant aquest tema. 

 

Resum d’acords: 

 

- En resum i davant el malestar plantejat per molts dels assistents el Regidor exposa 

que fa setmanes que es vetlla pel descans del veïnat conjuntament amb Guardia 

urbana i equips de neteja. Es treballa la demanda general del tancament de platges, 

tot i que es un tema com ja s’ha dit complicat. 

- Es seguirà fent inspecció de terrasses i retirada quan sigui necessari 

- Inspecció dels dos locals amb possible us inadequat. 

 

 

 

A les 21:00 es dóna per acabat el consell de barri de Barceloneta. 

 



 

 

 

 

 

 

 


