
 

 consell de barri gotic 
 
 
Data: 8 novembre 
Lloc:  Centre Cívic Pati Llimona 
Hora:  08:30h 

Assistents: 
Presidenta:  
Jordi Rabassa 

Consellers: 
Natàlia Martinez ( Bcn-comú); Patrícia Martínez ( Bcn-comú) ; Alba Segura Gomila( ERC); Thair Rafi 
Khanum ( C's);  María Chacón (Junts); Patrícia Garcia ( PSC); Julia Barea( C's); David Pequeño( Bcn-
Comú)  

Serveis, equipaments, tècnics o ponents:  
Direcció SPiT; Gerència CV; Direcció serveis Jurídics; TdBarri Gòtic; Policia Proximitat; Tècnic 
Pariticipació. Total: 10 

Assistents representants d’entitats: 
Av. Gòtic ( 4); Xarxa veïnal Gòtic ( 2); Ass. Comercials del Call ( 2) ; Barna Centre( 2); Afa -Baixeras( 1); 
Associació Amics Plaça Reial (1) ; Ass. Comerciants Avinyó (1) 

Veïnat a títol individual:  
25 veïns i comerciants 

Ordre del dia: 

1.Processos Participatius  

2.Punt informatiu  

3.Punt deliberatiu: Modificació Pla d’usos.  

4.Torn obert de paraules. 

Desenvolupament de la sessió: 

Presentació per part de la Vice Presidenta Teresa Caja dels membres de la taula i de l’ordre del dia.  Es fa recordatori  del Sr. 
Cesar Pozo, president de l’Ass. de comerciants del carrer Magdalenes i membre de la comissió de seguiment, èxitus 
recentment.  

Representants de la Plaça Vila de Madrid demanen poder parlar previ a l’ordre del dia, donat que han vingut molts 
comerciants preocupats per l’entorn però que no es podran quedar a tota la sessió. 

El Regidor accepta que es facin les intervencions prèviament, però es respondrà al torn obert de preguntes. Es recorda que hi 
ha també plenaris i audiències públiques on poden exposar temes particulars.  

Acta de: 



 

Els veïns i comerciants de la plaça Vila de Madrid exposen: 

Han enviat en diversos ocasions documents i propostes de millora de l’entorn que al seu parer es troba en situació molt 
crítica. Hi ha una necessitat urgent d’intervenir per modificar dinàmiques. 

Comerciants estan perdent clients per els problemes d’inseguretat. Incivísme, consum de tòxics, violència i baralles, 
intimidació, manca de neteja. Fa més d’un any que estan en contacte amb tècnics del districte i GUB, però no es veuen 
millores.  
El dia 17 de novembre  tenen una reunió amb una proposta per escrit, volen que Vila de Madrid sigui un referent d’art i 
cultura .  

 

El regidor presenta ordre del dia. La documentació dels punts informatius està penjada a la pagina web. Es farà un resum 
donat que el document és extens. Enllaç on consultar-ho:  

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

Informació destacada: 

En referència als pressupost participatiu destacar el projecte “Posem en valor la Muralla romana”  dotat en 65.000€.  

Procés participatiu del pla de mobilitat. S’han fet 2 sessions. A partir de l’any 23 s’aplicarà.  

Obres:  Via laietana ; Rambla Fasse 1;  Curcurulla;  George Orwell ( fonts i bancs);  Escudellers per obres de manteniment. 

Projecte executiu borsí durant l’any vinent primera fase.  

El mes de 13 de novembre modificacions  circulació via laietana per les obres , no es podrà fer el gir de la rotonda per Antoni 
Maura.  

Plaça de Carme Simó , que en fa us l’escola de pati,  un infant va tenir un incident amb una xeringa. S’han fet intervencions 
de tècnics intervenció social durant l’estada de l’escola. Es permet tancat el carrer sots tinent Navarro. Coordinació neteja 
per garantir neteja abans de l’obertura de l’escola. Control de GUB  primera hora matí. 

S’informa que l’Escola Sant Felip Neri passarà a pública. Acord ajuntament i generalitat. Inversió per adequar l’escola a la 
normativa pública. Reconeixement al moviment de l’AFA i l’equip docent per reivindicar que passi a pública.  Es recorda 
l’aprofitament de la plaça per part de l’escola. 

Nova contracta de neteja.  No està implementat tot el desenvolupament per problemes de subministraments. Dels 60 
contenidors que s’han de canviar només s’han efectuat 30.  Manca incorporació nova maquinaria. Es destaca la problemàtica 
de desbordament de contenidors.  

Cuidem BCN. Paral·lel al desenvolupament del contracta de neteja. Plaça vila Madrid també s’ha intervingut. Inspeccions per 
recollida de residus. Servei de recollida de xeringues en especial per entorns escolars. Comprovació de neteja. Reunions amb 
diferents centres educatius. 

Pla de mesures contaminació acústica. Zones acústicament tensionades, George Orwell i escudellers. Pendent resultat 
medicions, s’han instal·lat quatre mes. Es requereix les dades dels sonòmetres per poder aplicar normativa. Reducció d’una 
hora del comerç de botigues alimentaries, les terrasses tancar a les 23:00h. Reducció d horaris de la restauració. Els decrets 
estan en tramitació, s’han comunicat i s’han presentat al·legacions. Un cop respostes, unes 70, es portarà endavant la 
limitació.  

Llicències terrasses. Llicencies 45 excepcionals concedides. Només consolidarà 1. Estan en el procés de retirar en els que ja 
s’ha respost l’al·legació. Es destaquen molts incompliments en terrasses ( 165 expedients sancionadors) 

Informació sobre els trixis. Amb normativa i inspeccions s’han retirat més de 80 vehicles. Intervenció prevista en botigues de 
lloguer de bicicletes.  

Restriccions grups turístics. Aprovat Decret de bones pràctiques aprovat el 23 de juny. S’estan contestant les al·legacions i a 
partir d’aquí es podrà posar en practica amb un protocol de GUB que s’ha d’establir.  

 

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


 

Torn de preguntes dels punts informatius: 

EXPOSICIÓ /DEMANDA/ PREGUNTA RESPOSTA REGIDOR 

Veí. Problema estacionament abusiu d’autocars a Passeig 
Colom. Es va alertar en l’anterior consell de barri. No es 
perceben canvis. 

Es un tema de ciutat, no s’ha de pensar en base gòtic sinó 
ciutat vella. Estem d’acord que ha d’haver-hi una nova 
distribució. Es canviarà el numero 4 a un lloc que no hi hagi 
tant veïnat i es potenciarà altres circuïts. Confia que 
properament ja hi haurà canvi. S’està fent un mapa. 

 

Pare escola Baixeras. La GUB no està en els dos espais de 
l’escola d’entrada i sortida.  Manca senyalització horitzontal 
en el terra. Neteja contenidors, i manca d’ells. Crítiques 
sistema de recollida brossa.   

Aclarir sobre el tema de les terrasses consolidades. Excés de 
creueristes que son els que provoquen grups massius de 
turistes.  

GUB no hi és a Carme Simó. Els diversos equips que 
intervenen  es coordinen. Es procura que no estigui l’espai 
desatès.  

Senyalització: ja es va parlar amb la comunitat educativa. 
S’ha de millorar tot i que és complicat per l’entorn 
patrimonial. Millorar el tancament del carrer. Al gòtic hi ha 
pocs contenidors però si que n’hi ha, la majoria a la perifèria 
per l’entramat dels carrers. 

Terrasses extra covid només en quedarà una. Les altres 
continuaran existint. No es pot incidir en el preus dels 
productes i a qui es dirigeix.  

Av. Gòtic ha acompanyat demanda d’autocars, es va acordar 
que es posaria una altre parada i la recerca d’un altre espai. 

Alerta sobre les competències municipals en relació al 
turisme.  

Pendents resposta dels contenidors.  

Zones tensionades acústiques. Demanen que entri plaça 
Reial.  

Li consta que es va donar resposta a l’AV dels contenidors 
que es posaran de més i les que es van desestimar.  

Hi ha mesos amb més turistes i menys. Nomes podem 
intervenir en els guies oficials. S’aplicarà quan hi ha més 
turistes. Haurem de fer un pla per atendre aquesta 
normativa.  

Les ZATN hem d’anar sobre segur i començant per uns punts 
i si funciona desenvolupar-ho en altres punts conflictius.  

Av. Gòtic. Problemàtica amb els free tours que ho saturen 
tot. Llicències irregulars. Mala praxis en lloguers de bicicletes 

Sabem que el problema està en els free tours però no tenim 
manera de regular-ho. Seguirem insistint en les bicicletes de 
lloguer. 

Xarxa veïnal. Soroll nocturn produït per el servei de neteja. 
Infraccions de circulació dels camions de neteja. Demana 
control dels skaters. 

Som els primers que hem de deixar de fer el soroll de nit. 
Podem treure recollida de nit, però vol dir que estarà més 
brut. Si a la comissió de seguiment es decideix que no passi 
es tirarà endavant , però s’haurà de valorar les 
conseqüències. 

No es pot passar en contra direcció, si això passa i gub els 
veu els multa.  

Veí. Queixes soroll al voltant George Orwell. Venda alcohol 
llauners. Restauradors que incompleixen per excés de 
terrasses. Soroll provocat al tancament sales d’oci nocturn ( 
5-6h. matinada).   

Venda de llaunes : Moltes dificultats per atacar aquesta 
pràctiques. Es fa de manera més selectiva. Es segueix 
treballant per la part GUB. S’ha de tenir en compte tota la 
nit. En un carrer petit que hi ha 15 bars nocturns , és 
impossible que no hi hagi impacte. Les llicències només es 
pot treure a traves d’expropiació i ho fa un jutjat. Amb 
reducció de dues hores no es resol el problema però es 
reduirà. També l’acord amb els propietaris per tal de cercar 
complicitats i reduir els impactes. 

Veïna Regomir. Donar prioritat a la regulació dels grups  Totalment d’acord en accelerar. L’administració es lenta, 



 

turístics. Conscienciar als guies que han de respectar els 
veïns.  

però segura i s ha de fer amb garanties. 

Veí Vila de Madrid. Skaters que passen per la passarel·la. 
Posar elements que dificultin la pràctica.  

 

As. Del Call. Com afectarà el tancament de la plaça Sant Felip 
Neri ara que l’escola ha passat a pública. Demanda més 
neteja al Call.  

Hi ha una nova contracta que vol dir mes personal i nova 
maquinària però que encara no esta complementada. ES 
crearà una comissió de seguiment a la que es convocarà 
abans de final d’any.  

 

Xarxa veïnal del Gòtic. . Carrer comtal, degradació de la 
inactivitat comercial, 7 botigues de souvenirs i amb 
canàbiques. Demana que hi hagi rutes fixes de GUB. No 
s’actua amb la gent que consumeix alcohol.  

Carrer comtal i comerç. Preu de lloguer com a principal 
problema. Després hi ha altres circumstàncies de tancament 
com les jubilacions. Es dona suport al comerç de proximitat. 
Compra de locals i oferta BPO no ha estat possible, doncs 
prefereixen mantenir el local tancat i amb un preu 
astronòmic on   l’administració pública no te  marge de 
negociació. 

GUB. Nova comissaria de ciutat vella. 437 agents. A la ciutat 
de BCN els delictes han baixat un 22% respecte el 2019. Les 
rutes a peu uniformats també ja hi son.  

C. Comtal. Tema de llicències estan contents de que hi hagi 
una proposta. Cal treballar per reactivar el carrer comtal i 
Barna centre.  

 

 

Propietari local nocturn. Situen el problema a l’oferta de 
promoció cultural de baix cost. Vinculen soroll amb la venda 
d’alcohol dels llauners. El retall dels horaris provocaria que 
hi hagués més gent al carrer. Son part de la solució , 
demanen treballar conjuntament. 

Es proposa quedar un dia per parlar-ne.  

  

L’As. de la  Plaça Reial informa que des de fa molts anys que no s’han augmentat els números de restaurants. El mes de juliol 
van retirar les terrasses extraordinàries. Segons el seu parer els veïns que viuen a la plaça reial estan en bona convivència, 
entenen que els restauradors  ajuden a pacificar l’entorn. Centra el problema amb els llauners.  

 Després d’escoltar les preguntes el regidor informa de que no hi haurà torn obert de preguntes després del debat, donat que 
aquesta part ha estat molt extensa.   

Com a resposta general als veïns de la Plaça Vila de Madrid s’esmenta que a la  reunió de la setmana vinent s’explicarà el que 
s’està treballant i s’escoltaran les propostes que puguin aportar.   

 

2.- PUNT DELIBERATIU 

 
Pla d’usos. Normativa urbanística que permet regular les activitats de pública concurrència que tenen lloc a la ciutat pel qual 
s’ha d’obtenir una llicència d’activitat.  
Dins d’aquests establiments s’inclouen:  
•Bars i restaurants  

•Comerços d’alimentació i de plats preparats •Centres culturals i museus •Discoteques i sales de música •Cinemes i teatres  

•Locutoris, sales de joc i gimnasos •Espais d’associacions culturals  



 

Es centra el debat la  en la nova normativa sobre tot en la proposta en dos camps d’activitats: 
 
 
Superserveis i majoristes alimentaris:  
Proposta:  
Donat l’augment de noves activitats de majorites alimentaris es planteja la incorporació de aquesta activitat en el mateix 
epígraf dels superserveis amb les mateixes condicions d’implantació 
 
Forns de pa amb obrador  
Proposta:  
Es realitza un anàlisi de la cobertura de forns de pa (amb i sense obrador) existent al Districte i es conclou que la cobertura és 
àmplia pel que es podria unificar aquesta activitat en un únic epígraf d’alt impacte. 
 

Teatres 

Proposta:  
Es valora rebaixar les condicions d’emplaçament per afavorir l’obertura de teatres donat que es tracta d’activitat de baix 
impacte. 

Canvis de Moneda 
Donat l’augment de noves activitats de canvi de moneda especialment a l’entorn de la Rambla i eixos turístics es proposa la 
inclusió d’aquesta activitat en la regulació. I regular-ho de forma restrictiva.  

 

Es fan dinàmiques de dos grups. 

Grup 1.  

Estan d’acord en el plantejament general. Hi ha poca quantitat d’inspectors pel volum de comerços que hi ha a ciutat vella. 
Hauria d’haver-hi més control i més inspectors. 

Els majoristes alimentaris pot ser problemàtic en el mateix epígraf que els super serveis per si algun majorista alimentari real 
vulgui demanar-ho i no se li permeti.  

Grup 2. 

Supermercats: tenir en compte amplada del carrer i la densitat dels mercats de l’entorn. Alguns han estat a favors i altres en 
contra de que no es puguin ampliar supermercats en un futur.  

Majoristes alimentaris, han estat d’acord en que s’ajuntin amb l’epígraf de super serveis. 

Forns de pa , hi haurà forns de pa que estaran afectats perquè s’hauran d’ajustar a sense obradors. Hauria de clarificar-se 
que vol dir tenir un obrador al forn.  

Sobre el teatre. Molt a favor. Definir les funcions , que no pugin ser altres activitats.  

Altres sectors a fomentar més establiments culturals, sala exposicions, zones recreatives culturals.  

Canvi de moneda, quan menys millor. Criptomoneda.  s’ha comentat. Quan menys atractiu sigui pel turisme millor.  

 

El Regidor informa que aquest punt deliberatiu es tractarà als quatre barris. Totes les propostes seran incorporades al 
Decidim.bcn. hi ha la possibilitat de que es posin mes propostes.  

El 28 de novembre hi haurà una sessió oberta a tot el districte per aquest tema en el pati llimona.  S’hauran d’avaluar les 
propostes que s’han fet per si es poden incorporar.  

 

Es tanca el consell de barri a les 21:00h. 

 



 

 


