
 

 Consell de Barri Casc Antic 
 
 

Data: 02.11.2021 

Lloc:  Casal de Barri Pou de la Figuera 

Hora:  18:30h 

Assistents: 

Presidenta:  

Jordi Rabassa 

Consellers: 

Natàlia Martinez (Bcn-comú); Andrés Pérez ( Bcn-comú); Joan Julibert ( Psc) ;  

Laura de la Cruz Termes(ERC);  Jordi Callejo Moya (ERC), M José Chacón ( Juntsxcat); Julia Barea 
Sánchez( C's).  

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  

Direcció DSPIT, Tècnica de Barri del Casc Antic; Ecologia Urbana.  

Assistents representants d’entitats: 

15 

Veïnat a títol individual: 

5 

Ordre del dia: 

1- Punt informatiu 

2- Punt deliberatiu: Neteja al Casc Antic i nova contracta 

3- Torn obert de preguntes

 

1.-PUNT INFORMATIU: 

 
 

 Obres i manteniment  

 Covid-19 al barri  

 Actuacions soroll  

 Terrasses  

 Pla d’Acció Pou de la Figuera  

 Protegim les escoles  

 100 % Estiu  

 CAS Lluis Companys  
 

Acta de: 



 

Podeu consultar la informació dels temes exposats en el següent enllaç: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/lajuntament/participacio/consell-de-barri 

 
 

Aportacions dels temes tractats al punt informatiu: 

AAVV Als entorns de l’Escola Cervantes hi passen 
molts patinets i bicicletes, que són 
perillosos en un entorn escolar 

Es va fer una intervenció per 
senyalitzar Álvarez de Castro i un 
aparcament de bicicletes. És una 
zona complicada a conseqüència de 
la càrrega i descàrrega del Mercat. 
S’han proporcionat unes tanques per 
garantir l’accés a l’escola. 

AAVV CASC ANTIC Ens heu explicat que s’han posat molts 
expedients sancionadors a terrasses, però 
continuen havent-hi moltes terrasses, 
potser la sanció no és suficient 

Potser s’haurien de posar sancions 
cada dia, però l’activitat 
administrativa del districte no ho 
permet. Es fan batudes 
d’inspeccions, es dona un temps per 
solucionar-ho, i després es tornen a 
fer. 

Hi ha batudes proactives, d’ofici i 
també es pot fer a través de les 
vostres trucades, hi anirà GUB i 
després inspecció. 

A partir de gener-22, quan s’hagi de 
valorar la continuïtat de les terrasses 
extres-COVID, es tindran en compte 
els expedients sancionadors. 

També hi ha la responsabilitat dels 
restauradors i entitats que els avalen, 
que després de les sancions 
continuen igual. 

 

 
2.- Neteja al Casc Antic i nova contracta de neteja. 

 
El Regidor, Jordi Rabassa, fa exposició de l’evolució de la neteja del Districte, del programa CUIDEM Barcelona, i 
de la nova contracta de neteja a partir de març-22. 

Es fan dos grups de treball, per tal de recollir les incidència i propostes dels participants. Resum de les  
 
GRUP 1 
 

 escoltar associacions/entitats/veïnat en espais participatius i/o consultes 

 Sistema més eficaç de recollida manual selectiva (porta a porta) 

 contractació de personal/informadors del districte. Tenir en compte experiències prèvies. 

 intensificar la neteja de grafits (santa maria del Mar, Fossar de les Moreres) 

 al c/Montcada i Ps. del Born, els contenidors estan molt plens. 



 

 carrer molts bruts i orins a Vigatans, Cotoners, Esquirols. El baldeig fa malbé les persianes, pensar en un 
altre tipus de sistema. 

 molts orins a c/ fonollar i Gombau. Impulsar campanyes de sensibilització. 

 augmentar WC’s a la via pública. 

 mecanismes de identificació/denúncies de les incidències. Incrementar equips de carrer. 
 
GRUP 2 
 

 Implementar porta a porta per fases, amb  estratègia prèvia. 

 Fer mapa real dels punts d’intervenció, sobretot de nit 

 Control de la nova contracta. 

 Conscienciació a veïns/escoles de manera sistemàtica. 

 Model d’altres països de retorn d’envasos. Maquines que poden fomentar la reducció de tanta deixalla 
d’envasos. 

 Posar atenció en les jardineres 

 Senyalització. 

 Figura de connexió entre la ciutadania i l’empresa de neteja. 

 Posar més atenció a les pintades. 

 Campanya a comerços per millorar gestió de les deixalles perquè saturen els contenidors. 

 Que no només es faci baldeig, que s’afegeixi sabó. 

 Coordinació dels serveis. 

 
 

El Regidor agraeix la feina feta, i exposa que tota aquesta informació serà tractada per les empreses de neteja per 
a la nova contracta. 

Aquesta contracte durarà 10 anys. Tindrà diferents fases i podrà haver-hi modificacions. Hi haurà una comissió de 
seguiment establerta per barris. 

Manifesta l’agraïment en sentir parlar de forma positiva del porta a porta, que és tant polèmic i tant necessari. I que 
al Consell de Barri del Casc Antic es valora positivament. A veure com va el desplegament a la ciutat. No ens 
podem comprometre a que hi hagi porta a porta al barri. 

Amb el Cuidem Barcelona, fa molt temps que no hi ha campanyes de sensibilització en relació a la neteja, potser 
hi hauria d’haver una campanya una mica més dura, primer informant i després sancionant. Es farà l’any que ve, 
després de les campanyes informatives de les sancions davant de conductes mal fetes, després han de venir les 
sancions, als comerços i als veïns. 

En relació als graffitis: en el reforç de neteja de l’any passat, es van netejar 2000 en una campanya que va durar 
setmanes. Però en parets patrimonials, és més complicat ja que no es necessita un servei de neteja, sinó un 
restaurador. Això és molt més car, ja que requereix d’una restauració pública, i requereix més temps, que no vol 
dir que no es faci, però no és tant àgil. 

El tema dels lavabos públic, estem d’acord en el que heu comentat. Som defensor dels Wc’s públics, hem tingut 
un problema perquè s’ha finalitzat la contracta, i els hem hagut de retirar. S’ha fet concurs públic i l’empresa que 
ha perdut ha presentat un recurs. Hem hagut de retirar els autorentables, i ara hem instal·lat els toi-toi. Estem 
esperant sentència del Tribunal Català de Contractació per a poder recol.locar-los. En teníem 11, era el Districte 
amb més lavabos públics, però els hem hagut de retirar. 

 

 

 



 

3.-TORN OBERT DE PARAULES. 

S’obre el torn obert de paraules per ordre de ma alçada. 

Exposició demanda o pregunta Resposta regidor 

Veïna; és una proposta que ja he fet altres vegades. Vull saber si 
districte vol liderar una campanya de dignificació del barri amb una 
instal·lació massiva d’ascensors per assolir dret a l’accessibilitat i 
generar formació i ocupació per a persones a l’atur. A BCN un 73% 
habitatges té ascensor, i a Ciutat Vella només un 37% 

Ara mateix hi ha oberts els ajuts per rehabilitació d’edificis que inclou 
instal·lació d’ascensors. No tenim previst cap projecte d’instal.lació 
massiu d’ascensors, perquè requereix d’inversió molt elevada, en 
aquest barri hi ha molts edificis patrimonials i això encareix molt, en 
edificis que es pot posar, que en molts no es pot. 

Encara tenim cuejant els ajuts d’instal·lació de vidres, perquè la 
intervenció amb propietaris és complicada. 

Intervenció en finques de màxima complexitat, dins de Pla de Barris, 
principalment al Raval. 

Una campanya de ciutat per posar massivament ascensors al Casc 
Antic, no la tenim, principalment per la complexitat que representa. 

Programa de BAIXEM al CARRER; S.SOCIALS i RADARS per donar 
suport en poder sortir al carrer, i evitar aïllament. Serveis que no 
poden substituir però si minimitzar aquest tema, sobretot en tema de 
salut. 

Veïna: perquè s’han tret una sèrie de papereres als carrers i no han 
estat reposades. A Sant Pere més Alt, Via laietana... 

no tenia constància que s’havien retirat. Mirem-ho i si s’han de tornar 
a reposar les reposem. 

Veïna /AAVV: vull aprofitar l’espai per parlar del tema sorolls. Heu 
exposat una sèrie de mesures.. participem en un grup de l’aavv que 
ens reunim setmanalment per analitzar el tema i compartir 
experiències. 

Entenc que fins d’aquí 3 mesos no ens veurem, podem implementar 
alguna mesura abans d’aquests 3 mesos. 

Reitero la necessitat immediata de posar remei a una sèrie de 
problemes que son complexos i que es retroalimenten entre si: 
terrasses, botellades.. els punt que heu anomenat, deuen respondre 
a les denúncies però no em sembla representatiu del que sento a 
l’AAVV de companys que viuen aquestes situacions. 

És molt greu el que estem vivint, des de fa 1,5a. S’ha generat un 
hàbit.. 

Quines son les mesures que podem implementar ja? Des de l’AAVV 
tenim varies propostes i pensem que la mediació en podria ser una 
via amb les ass. De restauradors o directament amb els restauradors. 
Hem iniciat una sèrie de denúncies amb fonts de sorolls que podem 
identificar. 

La frustració és molt elevada i us demanem empàtica. Empatia i 
mitjans a curt termini. 

És una sensació de deixadesa i abandonament, fa molts mesos que 
ens queixem i s’està convertint en un hàbit i no sortim d’aquí.. 

Intentaré ser concís. No sé com es demostra l’empatia, però jo soc 
veí i el soroll també el patim. Us escoltem, veiem el que està passant, 
ens hem reunit en diverses ocasions amb AAVV Casc Antic i d’altres 
associacions per escoltar-vos, i no hem de normalitzar aquesta 
problemàtica. 

No trobem la solució, canvi de tendència de l’oci nocturn. 

Fins ara hem tingut acció reactiva, de desallotjament quan hi havia 
molta concentració. Hem fet inspeccions nocturnes, amb expedients 
sancionadors, que després son recorreguts... Hem revisat 
absolutament totes les terrasses COVID extres, s’ha actuat amb la 
normativa al peu de la lletra. Hem tingut molta demanda que no s’ha 
autoritzar, perquè està per damunt el benestar de les veïnes. 

Estem fent molt feina reactiva però potser hem de començar amb la 
prevenció, 

Si hi ha aquesta reunió setmanal a l’AAVV, no cal esperar-nos al 
pròxim Consell de Barri. 

Trobem-nos, busquem una data per a que ens pugueu explicar, i us 
puguem explicar. Una trobada específica de treball per abordar 
aquest tema. 

Hem de mirar com ho fem per posar la salut en primer terme, el 
15/11 hi ha consell de Salut, on es tractarà el tema del soroll i com 
afecta en matèria de salut. 

En breu, es començarà una taula ciutadana a nivell de ciutat per 
repensar l’oci nocturn. 

Entenc la frustració, nosaltres també estem frustrats perquè no estem 
aconseguint resoldre-ho.. 

Com ho fem? Tenim 300 agents GUB, tenim equips de mediadors, 
estem posant multes... 

Trobem-nos i mirem com podem treballar conjuntament. 

Parròquia Sta. Maria del Mar: gràcies per l’interès en el Patrimoni. 

Hi ha una capella romànica al c/Carders, que està ple de pintades 
per tot arreu. 

També hi ha problemes amb les bicicletes que estan amuntegades i 
lligades a les reixes 

Ens emplacem a treballar-ho. 

Repassem el que passa amb les bicis i veiem quines actuacions 
s’han de fer. 

GENAB:  



 

Queixa: el GENAB té la seu al Centre Sant Pere Apòstol, que és un 
edifici municipal. L’ajuntament incompleix normativa d’accessibilitat 
en edificis públics. GENAB va posar instancia el 2019 i encara no 
tenim resposta. Entrarem instància demanant al Districte una reunió 
per tractar tema. 

Petició;: que els mercats municipals, no subministrin embolcalls d’un 
sol us. 

El tema dels mercats, ho traspassem a l’Institut de Mercats. 

En relació al CSPA ja us ho vam explicar, hi ha moltes reformes que 
s’han fet, d’altres que estan pendents. El sotrac del tema COVID ens 
ha retrassat les actuacions. 

Hauríem de fer trobada, per ordenar les actuacions pendents. Mirem 
les que son pròpies vostres, i fem trobada per calendaritzar i mirar si 
hi ha pressupost. 

Veïna: em preocupa el tema dels locals que estan tancats, i que hi ha 
alguns que no es netegen i que he vist entrar rates... Amb aquests 
locals que passarà? Quin tipus de visió comercials teniu per el barri, 
que no siguin bars, restaurants, menjar per emportar, perquè això 
genera molts residus. 

Seria important pensar en el tipus de comerç, hi ha pla d’usos? 

Ciutat Vella té una pla d’usos que es va aprovar el 2017, es diu que 
és una àrea única que té una limitació important en la restauració, diu 
que els take away estan prohibits. El Pla d’usos anterior promovia 
aquest tipus d’activitats, i ja tenien llicències d’activitats, que després 
no es poden treure. 

Tenim 5 vegades més restauració que la Vila de Gràcia, que ha 
generat una dependència en el turisme que ha provocat el que ha 
passat, que la recuperació econòmica del Districte és molt més 
limitada. 

Que estem fent? Disposem de  6M d’euros per a la compra de locals, 
ja hem fet el concurs públic i ja tenim els propietaris que volen 
vendre. Hem tingut en compte que si hi ha propietaris dels voltants 
del Pou de la Figuera, tinguin més punts. Estem treballant en la 
resolució. 

Això no solucionarà l’activitat de ciutat vella, però promocionarà el 
comerç de proximitat, local,... 

En tema dels locals tancats, nosaltres no hi podem entrar.. no podem 
fer inspeccions a locals privats. Si veieu que hi ha algun amb 
problemes de salubritat, comuniqueu-nos-ho perquè faríem 
requeriment a la propietat. 

El programa BPO, disposa de diversos locals al Casc Antic i estan a 
punt d’obrir-se. 

 

 

El Regidor agraeix la participació i informa de les pròximes dates: 

11/11 Audiència Pública 

Plenari Extraordinari. 

 

Es dona per acabat el Consell de Barri,  

 

Es tanca el consell de barri a les 20:30h.  

 

 

 

 

 

 

 


