
 
 
 
 

 
 
 

 

Districte de Ciutat Vella 

ACTA DEL CONSELL DE BARRI DEL RAVAL 

 

DATA: 13/6/2017 

 

 

Ordre del dia  

1) Normes reguladores de la participació  

2) Estat del pla de barris  

3) Neteja 

4) Torn obert de preguntes  

 

 

1) Normes Reguladores de  la Participació  

Volem participar i que hi hagi garanties que la participació és de qualitat, és important 

conèixer el marc en el que es pot donar la participació. En el seu moment van ser pioneres, i la 

darrera modificació és del 2002. El Govern anterior va començar una feina de revisar la 

normativa, però no es va arribar a un consens, hem reprès la feina que es va fer per part dels 

partits i les entitats per actualitzar les normes reguladores. Quan volem aprovar una nova 

normativa o ordenança municipal, projecte polític, hi ha un moment en què s’aprova i després 

hi ha un període d’exposició pública per fer al·legacions, s’introdueixen les al·legacions i 

s’accepten o no. El partit demòcrata ens va demanar que a part de tenir un període d’exposició 

pública que ho expliquéssim als Consells de barris i a diferents espais perquè es pogués 

conèixer la proposta de normes reguladores de la participació. Es va començar la feina en el 

mandat anterior. El que es va fer a instàncies de les entitats de fa 4 anys va ser crear un grup 

impulsor on estem membres de tots els partits i diverses entitats, la feina de revisió de la 

normativa ve a partir de la feina del mandat anterior.  

La Regidora explica el procés que s’està seguint per a canviar les normes de regulació 

ciutadana. Per ampliar la informació consultar la següent adreça: 

https://www.decidim.barcelona/processes/5 

La normativa es va aprovar el 19 d’abril, estem en fase d’exposició pública fins el 22 de juliol, i 

està previst que es pugui aprovar al setembre de 2017. No és una proposta que fem a nivell de 

Govern, sinó que hem buscat el consens amb les diferents entitats i grups polítics. 
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2) Pla de barris 

Línies d’acció del Pla de barris. Situarem en quin punt està el pla de barris, què és el Pla de 

barris, i l’objectiu de fer una primera proposta de grup impulsor que es reunirà cada 3 mesos i 

es donarà compte de on estem i cap a on es vol anar.  

Treballar a barris de la ciutat on hi ha índex de desigualtat més alts 

Àmbits de treball: Drets Socials (8M), Educació (1.3M), Activitat Econòmica (1.850), Ecologia 

Urbana (3.8M) 

Resum de la feina per mesos: 

� Setembre – desembre: comença la feina tècnica, trobades amb tècnics.  

� Desembre: presentació als consells de barri  

� Gener: Trobades amb entitats per testejar diagnosi, vam fer una sessió participativa al 

Museu Marítim.  

� Febrer - maig: Més trobades i vam anar a llocs de treball de decisió comunitària.  

� Juny - juliol: Tenim el document tancat i penjat a la web del pla de barris. És el que 

marca les línies i ara hem de començar a desplegar-les.  

 

Pressupost: És una dotació extraordinària, és a dir són diners que es destinen a més dels que ja 

es destinaven. És una aportació addicional. 

Principals objectius: 

� Aconseguir que el carrer sigui utilitzat per usos quotidians i necessaris per la vida 

diària.   

� Activitat econòmica de proximitat  

� Escoles enriquides i àmbit educatiu  

� Línia transversal: empoderament col·lectiu i veïnal.  

 

Drets Socials:  

- Habitatge prioritari  

- Crear ajudes extraordinàries a la rehabilitació en finques d’alta complexitat amb 

clàusules que no permetin apujar el preu de l’immoble. 

- Ajudes específiques per temes de soroll, concentrades als carrers que més pateixen.  

- Augment de l’habitatge públic.  

- Can 60 i el Borsí són les possibilitats de fer dinàmiques de proximitat, al Borsí hi haurà 

la Biblioteca Andreu Nin, i la plataforma veïnal El Borsí Pel Barri.  

- Millora de la Salut des d’una vessant comunitària 
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Educació 

- Escoles Enriquides 

- Fer projectes culturals i de identificació de barri  

- Millora de relació famílies – Centres 

Activitat econòmica  

- Diversificació de plantes baixes  

- Foment de les iniciatives existents d’economia social i solidària 

Ecologia Urbana  

- Repensar espais perquè pugin albergar més activitats de vida quotidiana. 

 

3) Neteja al Raval 

La Neteja és el concurs públic més important que té l’Ajuntament de Barcelona, i s’estan 

redactant les noves condicions que s’han de complir, i la idea de fer-ho al Consell de barri és 

que puguin sortir noves idees i suggeriments. 

 

Carlos Vázquez  

S’han fet canvis a rel de la diagnosi. S’ha canviat la metodologia. El Raval és l’únic barri que 

quan comença un equip, no té un recorregut lineal. Fa un recorregut, i quan l’acaba el torna a 

començar una altra vegada, però no n’hi havia prou amb aquestes passades. Ara passem 3 o 4 

vegades. La primera passada la fan amb escombres, i repassant l’entorn dels contenidors. I la 

resta de torn es dedica a brossa més gran: recollir papereres i posar la brossa dins els 

contenidors. Aquesta metodologia va començar el març.  

Els equips de neteja del matí, abans de començar a escombrar el seu itinerari, en un quart 

d’hora o mitja hora fan un recorregut amb la furgoneta per poder detectar si hi ha algun 

imprevist per poder-lo abordar. 

Neteja dels orins, el Raval és l’únic barri de la ciutat que es baldeja cada nit. A més hi ha dos 

equips al matí  un a la tarda que van amb màquines de pressió d’aigua per netejar els focus 

d’orins. Ara estem atacant els focus d’orins i no tot el carrer. Ara estem en aquest equilibri de 

netejar un tram gros o un tram més petit. 

Durant el juliol i el setembre posarem dos equips més a recollir mobles i voluminosos que 

surtin al carrer fora del dia que toca,. Una altra cosa que s’ha demanat és sobre  els sacs de 

runa, hi ha la percepció que hi ha molts sacs de runa. Hi ha més obres al districte i les runes es 

treuen en forma de sacs, i cada dia es revisen tots els sacs presents i envien a l’empresa on és 
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el sac i si en dos dies no s’han retirat, sancionem a l’empresa. Ara es recullen el 95% dels sacs 

dins el termini establert.  

 

Informadors Ambientals  

Hi ha 8 informadors ambientals pels ciutadans i 2 pels comerços a Ciutat Vella. Quina és la seva 

tasca? Explicar la normativa: usar els contenidors, les papereres, recollir excrements de gos, 

etc. EL primer que s’ha fet és una enquesta per aproximar-se al ciutadà. En cas que no sabessin 

alguna cosa, s’explicava als ciutadans: com recollir la brossa, com separar residus, on és el punt 

verd del barri, o el dia que toca fer la recollida de mobles.  

Seguiment de punts negres  

50 punts negres al Raval i els informadors hi van cada dia, si veuen una persona incomplint la 

normativa s’hi apropen i els expliquen la normativa. La idea és veure si els punts negres 

milloren o empitjoren. Veiem que en alguns barris va a millor, però aquí en aquesta primera 

passada. D’aquests 50 punts 26 milloren, 17 estan igual i 7 encara van a pitjor. Seguirem amb 

la campanya de civisme.  

Informació a comerços  

Hem fet una tongada, n’hem fet una i en farem 4 més. Hem informat a 654 comerços dels 

quals 428 no sabien com fer les coses ni on havien de llençar les coses. A cadascun dels 

comerços s’han fet tres visites, i encara un 33% dels comerços ho fan malament. Tornarem a 

passar 4 vegades més. Seguirem estant al Raval i la resta del districte per informar de com han 

de gestionar els residus.  

Redacció del nou contracte  

La contracta és el contracte més important de l’ajuntament i es licita cada 8 o 10 anys, suposa 

el 10% del pressupost de l’ajuntament. És el moment òptim per introduir nous criteris. El plec 

de condicions l’ha d’aprovar el ple municipal. Aquesta tardor el plenari municipal hauria 

d’aprovar el plec municipal. Es farà el concurs i es presentaran empreses, cal un temps perquè 

es presentin les empreses i més temps per decidir l’adjudicació. L’adjudicació es fa un any 

abans perquè l’empresa tingui temps de preparar-se i fer els nous contenidors, camions, etc.  

Estratègia de residu zero és un projecte de la UE, això reclama un increment del reciclatge 

altíssim. Un 60% de reciclatge i estem estancats en el 35% a nivell de ciutat i molt 

especialment en el reciclatge de matèria orgànica. Això ha de ser el focus, és la part més 

important que és la que s’ha posat en marxa més tard i la que fem més malament.  



 
 
 
 

 
 
 

 

Districte de Ciutat Vella 

En neteja, com heu vist, tenim marge de millora amb totes aquestes actuacions que hem 

plantejat que hem fet en el marc de la contracta actual. Però si les establim i fixem ja 

comencem bé. Moltes de les actuacions que farem en la nova contracta van a la línia que ja 

hem fet al Raval, fins ara era més o menys homogènia. És important que es pugui flexibilitzar i 

adaptar a cadascun dels barris. 

Valorem si les actuacions que estem fent, són adequades o hem d’anar més enllà i les que 

surtin a les poden incloure en aquest plec. Tot el que podem parlar ara seran elements que 

podrem incloure en el contracte.  

 

El Consell de Barri es divideix en dos grups per tractar de forma separada els punts sobre la 

neteja.  

Grup 1  

� Manca de containers per reciclar.  

� No s’entén bé la diferència entre rebuig i orgànic  

� Que es contenidors vagin rotant  

� Promoure punts de recollida pneumàtica  

� Es coneix molt poc què és reciclar  

� Millor senyalització d’urinaris públics  

� Millorar les icones 

� Treballar amb oratoris o entitats  

� El rec reparteix la brutícia pel carrer  

� Millorar la neteja en lavabos públics  

� Recollida de trastos en zones concrets 

� Millorar el sistema de regatge  

� Millorar el sistema d’escombrar 

� Netejar millor la zona on hi ha contenidors  

� Soroll dels vehicles de neteja  

� Fixar-se en el model d’altres països o pobles  

Grup 2  

� Dubte si el personal de campanyes de sensibilització és suficient 

� Fer el retorn d eles enquestes  

� Model focalitzat a punts concret 

� Més autoritat pel personal  

� Treball per objectius 

� Minimitzar el soroll de recollida a la matinada 

� Diversos punts negres de recollida, possibilitat d’anular alguns punts  

� Dubtes sobre alguns lavabos públics  
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� Possibilitat que els bars deixin entrar al WC 

Recollida comercial 

� Sensibilització amb els take away  

� Separació del plàstic en contenidors específics perquè als comerços els costa molt de 

temps  

� Fruiteries que llencen la fruita on sigui quan està molt madura  

� Alguns comerços llencen la brossa al carrer  

� Campanyes de sancions   

� Intensificar la gestió orgànica a botigues d’alimentació  

� Necessitat de multes  

� Atenció a zones puntuals 

� Treball per objectius  

 

 

 

4) Torn obert de preguntes  

 

Marc 

Quina previsió hi ha del solar de l’arc del teatre, que hi passarà?  

Resposta: Ho hem explicat algun cop perquè ens han demanat quins eren els calendaris. 

Aquests solar està afectat per un pla urbanístic aprovat l’any 2003. Nosaltres vam dir que era 

un pla que no l’hauríem fet tal i com estava fet, i que 14 anys amb un pla executant-se però 

sense acabar no pot ser. Quins dos elements hi ha per acabar el solar i començar a construir? 

La casa que hi ha al solar no es tocarà immediatament, perquè hi ha una tàpia que entra a la 

casa del costat i s’ha de negociar amb dos veïns perquè deixin parcialment el seu habitatge, i 

canviïn la seva cuina d’ubicació.  

L’altre element és que el carrer Lancaster el 22-24 hi ha un edifici ocupat on ens vam 

comprometre a reallotjar les famílies en situació de vulnerabilitat, i segons el criteri de serveis 

socials estem buscant allotjament per aquestes 6 famílies que són bàsicament mares 

monomarentals. Hi ha un projecte d’enderroc que un cop tinguem a la gent del 22-24 

reallotjada l’executarem.  

Aquest pla urbanístic està operat per privats, aquí tenim tres operadors diferents que s’han de 

posar d’acord. Allà va habitatge privat i hi ha d’haver pàrquing. La part d’enderroc espero que 

estigui tancada, quan s’edifiqui allà dependrà de que els privats es posin d’acord. Si no ho fan 

l’ajuntament ho pot fer de manera subsidiària. 
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Toni  

Informació sobre si l’únic carrer de la zona que no té plataforma única és el carrer de la 

Riereta, saber si està previst que hi hagi més carrers de plataforma única, cosa que 

solucionaria un altre problema que és que, a la primera part del carrer, els cotxes giren molt 

ràpid. L’altre problema són els ratolins grossos que hi ha en aquella mena de clavegueram. El 

solar que hi ha al carrer Sant Bartomeu, és de propietat Municipal? Perquè és usat per veïns de 

la zona, i no sé a qui pertany o si s’hi farà alguna cosa.  

Resposta: No està previst que sigui plataforma única. De fet les obres que tenim previstes són 

Voltes d’en Cirés i carrer Guàrdia. Tot i així si hi ha ratolins ens diguis per poder intervenir. El 

solar de Sant Bartomeu és públic però es cedirà a l’Escola CINTRA que és una escola que 

treballa amb alumnes que tenen problemes per integrar-se dins el sistema educatiu. El solar 

tenia ús d’habitatge però l’hem traslladat a Princesa, que tenia ús d’equipament i ara és 

totalment d’habitatge. 

 

Júlia 

Voldria plantejar el que plantegem des de fa temps els qui vivim a raval sud de la violència que 

s’està exercint als veïns i veïnes per part de la gent que ven drogues i la gent que tenia el seu 

pis i li han ocupat tres vegades. Entenem des d’Acció Raval que l’Ajuntament potser no té 

competència en aquestes coses, però quan va començar la PAH tampoc la tenia. Nosaltres 

només demanem a l’Ajuntament que per favor ens ajudi i les persones que viuen en alguns 

carrers no tinguin por de sortir al carrer. 

Resposta: Guàrdia Urbana i Mossos sí que van fent seguiment, sí que et demanaria que ens 

digueu també els pisos concrets perquè llavors és més fàcil ser més concrets en la intervenció. 

Si que no és competència nostra. I el problema és que,  primer has d’aconseguir proves, les has 

de presentar a un jutge, el jutge t’ha de donar permís, i llavors pots entrar per eliminar 

aquesta activitat il·legal, no per desallotjar. Si ens digueu quins són els pisos concrets, tenim un 

espai on podem aconseguir aquestes proves. I no he entès que dius, que hi ha gent que té 

pisos ocupats... En els que hi viu? 

A ciutat Vella tenim un espai amb jutges, fiscal, diferents cossos policials. És com en algunes 

qüestions podem ser més ràpids. 

 

Núria  

Al carrer Lleialtat tenim un problema de gent que a la nit es reuneix, surt a fora a fumar i tal. Hi 

ha un local que té cura que a les 2 no quedi ningú a la porta i els envia cap a la plaça i ja està. 
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Però hi ha un local al costat que no té horari d’obertura o tancament. I els llauners fan el 

negoci pare i el terra està plegat de llaunes, i a més es genera soroll. En referència a educar 

agafant les mesquites o esglésies, jo crec que no som nosaltres els que hem d’anar allà. Amb 

qui hem de parlar és amb qui té la potestat sobre la seva gent. I és amb ell amb qui hem de 

parlar, i que sigui ell que consciencií els seus feligresos. 

Resposta: El tema del carrer Lleialtat ja el tenim detectat per tant hem de poder intervenir, ja 

ho hem demanat si no s’ha fet ho farem ja. El que has dit que hem de parlar amb les persones 

de la comunitat, ja és el que fem. 

 

Esteve 

La realitat és que tenim pels barris persones que recullen ferros i altres metalls. Això es podria 

canviar en positiu , i que aquestes persones puguin fer un servei de recollida de ferros i vendre 

i que estiguin ben pagats. Donar una sortida positiva a una situació que no està legalitzada.  

Resposta: Deies de integrar la part de recollida de drapaires, en el mandat anterior es va iniciar 

una cooperativa anomenada Alencop de gent que recull la ferralla, el que si que es pot mirar 

és si Alencop funciona bé. 

 

Maria 

Robador 33, us volia demanar sis plau. No sé en quin punt teniu les negociacions però com a 

mínim mentre arregleu tot això, podríeu fer un servei d’arranjament? Tenen els esglaons 

trencats, forats a les rajoles dels replans, els ha entrat una gent que són ocupes però de mala 

llet que els amenacen, a algú l’han pegat. Hi ha un senyor molt gran que no s’atreveix a sortir 

al carrer. Si no es fa un servei de neteja a l’estiu tindran una plaga. Es queden cada dos per tres 

sense llum a l’escala, han d’anar amb llanternes. Imagineu això en persones de 80 o 90 anys, 

no podríeu enviar una escala perquè la tinguin en condicions?  

Resposta: Robador 33, és un edifici comprat per l’ajuntament. No sabia que ara mateix no 

tenen llum. El que si que s’està fent és una avaluació dels pisos ocupats de veure que fem amb 

ells, jo crec que el que sí es pot fer és una inspecció aquesta setmana per veure quines 

actuacions urgents es poden fer. 

 

Ricard 

M’agradaria saber com es classifiquen les famílies d’okupes en més o menys risc, perquè a 

Hospital 24, s’està venent droga. Ara em penso que ja no perquè s’ha venut. Però els primers 
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dies que estava ocupat el pis, llogaven dos nens petits, els pujaven al pis, organitzaven un 

merder i venia la Guàrdia Urbana i els Mossos i certificava que allà vivia una família. Es 

continua venent droga i com que el jutge veu un certificat on hi ha dos nens. O sigui si els 

serveis socials hi anessin més sovint, veurien que de vulnerabilitat res, allà s’hi ven droga.  

Resposta: Quan hi ha una ocupació d’un pis privat, que no tenim capacitat d’intervenció. I 

quan hi ha ocupació d’un pis públic sí que en tenim. Quan s’ocupa un pis privat i hi ha una 

demanda del jutge que es faci una intervenció, serveis socials hi va i fan l’informe en base el 

seguiment que s’ha fet a la família i es fa en base a diferents entrevistes. Casos com el que dius 

de llogar menors, és gravíssim. Jo no en tenia constància fins ara, el que si que fem quan són 

pisos públics, distingim de quan és una ocupació política que intentem negociar, una ocupació 

delinqüencial o una ocupació precària i si veiem que és una situació de necessitat s’adreça als 

canals de reallotjament.  

Un dels problemes en què ens trobem al Raval i al Districte és que, per desallotjar un pis que 

ha estat ocupat per activitat delinqüencial, necessitem que hi hagi una denúncia per part de la 

propietat. Guàrdia Urbana sí que fa una feina de parlar amb propietaris un cop s’ha desallotjat, 

perquè tanquin bé el pis. Per això també fem un cens de pisos buits, oferir als propietaris que 

no puguin pagar una reforma, mobilitzar el pis al  lloguer públic i sancionar aquells que tinguin 

el pis buit i no el vulguin mobilitzar. La millor forma que no s’ocupi un pis, és que estigui en ús. 

 

Núria 

Què es pot fer amb aquesta gent. Cada vegada que hi ha una mica de concentració de 

persones, allà els tens a ells i quan tanquen els llocs, ells fan el gran negoci. Però això va en 

detriment del descans dels veïns. Tota la part que dóna a Lleialtat, es queden sense dormir.  

Resposta : El que es pot anar fent són intervencions policials, tanmateix són poc efectives i ja 

sabeu que han anat aprenent i les llaunes les guarden en cases, i els jutges no donen permís 

d’entrada a domicili perquè hi hagin llaunes, perquè aquesta persona pot tenir cerveses per 

diferents motius. Se’ls pot multar amb una multa de mínim 150€ i no es pot detenir 

arbitràriament si no està justificat. 

 

 


