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Actualització del 
Pla de veïnatge  
 
Estiu 2017 



Programa pel foment de les relacions de proximitat i 
el veïnatge a les escales de veïns i a l’espai públic 

Aprovat al plenari de 16 de març de 2017  
 

ORIENTACIÓ:  

1. Augmenta els recursos, amb un equip format per professionals de perfils 
professionals diferents, que s’afegirà als serveis habituals ja existents i 
els reforços que s’implanten en període d’estiu.  

– intervenció contínua i flexible al llarg de tot l’any i en horari diürn, nocturn i de cap de 
setmana, modulant la intensitat i els tipus d’actuacions en funció de les necessitats de 
cada moment.  

– Interdisciplinarietat.  

2. Incideix també en l’espai privat: convivència i dret a l’habitatge 

3. Enfocament més proactiu enlloc de reactiu. Detecció a peu de carrer i 
prevenció: manteniment i ús de l’espai públic, compliment de la 
normativa, abordatge de conflictes  

4. Acompanyament i suport als vincles veïnals i comunitaris 
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Equip  

Específic del Pla de veïnatge   
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+ Reforços 
durant l’estiu 



MILLORES RESPECTE 2016 
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Estiu 2017 

Equips d’Intervenció a l’espai públic (Auxiliars i Tècnics d’Intervenció) 

• Especialització i tecnificació dels equips 

• Equips actius 8 mesos (al 2018 seran 12) en comptes dels 4 mesos del 

2016, això representa passar de 5952 hores de servei a 9516 

• Increment dels equips de cap de setmana diürns en 4 persones 

 

 

Nova metodologia de treball 

• Definició de plans d’actuació per a zones específiques: 

• Entorns Pou de la Figuera 

• Entorns Baluard 

• Jardins de Sant Pau 

• Pl. Salvador Seguí 

• Escudellers 

 



MILLORES RESPECTE 2016 
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Estiu 2017 

Visualitzadors 

• Increment en 40 persones de l’equip de visualitzadors 

• A la detecció de HUTs s’afegeix la detecció d’altres situacions anòmales 

dels habitatges. 

 

Guàrdia Urbana 

• Increment en 10 el número d’agents del grup de platges 

 

Lavabos Públics 

• Incrementem en 2 el número de lavabos públics durant els mesos de 

juliol, agost i setembre. 

• S’ha impulsat un pla per a la instal·lació de lavabos autorentables en les 

zones de més demanda a executar en els propers mesos. 

 

 

 



  Estiu-14 Estiu-15 Estiu-16 Increments estiu-17 

Agents cívics 

diürns 

•8 agents cívics en dies 

laborables i 2 en cap de 

setmana de 10h. a 22h. 

des del 24 de juliol 

•8 agents BSM actuant a 

Barceloneta 

•8 agents BSM actuant a 

Barceloneta 

•20 agents BSM actuant a 

Barceloneta i Gòtic 

•8 agents cívics en dies 

laborables i 2 en cap de 

setmana de 10h. a 22h. 

•10 agents cívics  en dies 

laborables i 6 en cap de setmana 

de 10 a 22 hores 

•10 agents (Tècnics d'Intervenció 

Social + Auxiliars d'Espai Públic) 

cobrint les 24 hores del dia.  

Agents cívics 

nocturns 

  De control de l’oci 

nocturn 

•8 agents de 23h a 6h. per 

treball intensiu en zones 

específiques (dij, div i diss de 

juliol a setembre) 

•18 agents  en horari de 23 a 4 

hores en dies laborables i fins les 

5 en cap de setmana.  

•16 agents  en horari de 22 a 3 

hores, excepte a Barceloneta de 

21 a 1 

•4 educadors ambientals de la 

Campanya de Medi Ambient 

fins 30 de novembre 

•2 coordinadors. •2 coordinadors. 

  
•10 agents cívics per a zones 

d’especial atenció.  

•10 agents (Tècnics d'Intervenció 

Social + Auxiliars d'Espai Públic) 

cobrint les 24 hores del dia. + 2 

TIS en horari nocturn dij, div, dis. 

I diumenge a Barceloneta 

Guàrdia urbana 

•Operatiu platges 

•Increment de les patrulles de 

Guàrdia Urbana a la 

Barceloneta durant les 24 

hores del dia en prevenció 

d’actes incívics.  

•Potenciem la presència en 

zones més concorregudes  per 

actuar sobre mapa delinqüencial. 

•Potenciem la presència en 

zones més concorregudes  per 

actuar sobre mapa delinqüencial. 

•Dispositius específics 

d’atenció intensiva als 

delictes contra la 

propietat espais concrets: 

(La Rambla, Parc de la 

Ciutadella, platges, 

Rambla del Raval, altres 

espais on es detectin 

conflictes) 

•Servei d’inspecció 

especialitzada de Guàrdia 

Urbana amb atenció 

immediata a les trucades 

nocturnes rebudes per 

molèsties procedents 

d’habitatges d’ús turístic.  

•80 agents en dos torns a l’oficina 

de denúncies 
•90 agents grup de platges 

      

Inspectors districte 6 inspectors polivalents 

•8 inspectors de 9 a 14 

 9 inspectors polivalents 

  

•4 inspectors de 14 a 21 •9 inspectors 

•6 inspectors tardes de caps 

de setmana 
. 40 visualitzadors 

Comparativa Recursos 2014-2017 



RECURSOS: Tècnics d’integració social i Auxiliars 

d’espai públic 

  DISTRICTE DE 

CIUTAT VELLA 

TOTAL HORES  

HORES DEL 

SERVEI A LA 

BARCELONETA 

HORES DEL 

SERVEI  AL 

RAVAL 

HORES DEL 

SERVEI AL 

GÒTIC 

HORES DEL 

SERVEI AL 

CASC ANTIC 
Auxiliar Espai 

Públic Horari  

Diürn  

1.368 540 426 246 156 

Auxiliar Espai 

Públic Horari 

Nocturn  

1.368 564 366 246 192 

Tècnic 

Intervenció 

Social Horari 

Diürn  

912 366 408 72 66 

Tècnic 

Intervenció 

Social Horari 

Nocturn  

912 366 256 124 166 



SITUACIONS PROBLEMÀTIQUES 

DETECTADES/ABORDADES 

SITUACIONS – 

PROBLEMÀTIQ

UES 

DETECTADES/A

BORDADES 

  

  

DISTRICTE 

DE CIUTAT 

VELLA 

Ús Massiu Espai 

Públic 
169 

Habitatges 141 

Assistències a 

Persones 
96 

Estupefaents 660 

Neteja 354 

Manteniment de 

la Via Pública 
343 

Activitats No 

Autoritzades a la 

Via Pública 

334 

Incompliments 

Establiments 

Comercials 

309 

Pernocta 370 

Incivisme 1.658 

169 141 96 

660 

354 334 309 370 

1658 

Districte de Ciutat Vella  

Districte de Ciutat Vella



RESULTAT CAMPANYA REDUCCIÓ DEL SOROLL DE 

L’OCI NOCTURN 

De l'1 de juny al 30 de setembre del 2017 

Ciutadans locals 
informats 

Turistes 
informats 

Piruletes  
repartides 

Establiments 
visitats 

13.580 14.230 24.887 214 



VOLUM RECOLLIDA RESTES SEGONS TIPOLOGIA 

Juliol Agost Setembre 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Resta 5.334,13 5.309,60 4.733,86 4.712,10 4.875,25 4.852,84 

Orgànica 1.404,92 1.445,80 1.306,89 1.344,90 1.275,79 1.312,90 

Paper/cartró 320,54 342,70 271,21 290,00 338,41 361,86 

Envasos 144,39 151,70 116,94 122,80 134,06 140,78 

Vidre 505,33 533,30 440,49 464,80 499,91 527,50 

Voluminosos 155,88 179,50 132,27 152,30 147,72 170,09 

Total 7.865,19 7.962,60 7.001,66 7.086,90 7.271,15 7.365,97 
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RECURSOS NETEJA DESTINATS A CIUTAT VELLA 

TORN MATÍ TORN TARDA TORN NIT TOTAL 

EQUIPS PERSONES EQUIPS PERSONES EQUIPS PERSONES EQUIPS PERSONES 

TEMPORADA BAIXA 75 102 57 66 22 57 154 225 

TEMPORADA ALTA 83 114 65 78 23 60 171 252 

TORN MATÍ TORN TARDA TORN NIT TOTAL 

EQUIPS PERSONES EQUIPS PERSONES EQUIPS PERSONES EQUIPS PERSONES 

REFORÇ TEMPORADA ALTA 6 5 3 7 3 8 12 20 

RECUPERACIÓ REDUCCIÓ MARÇ-MAIG 5 8 7 9 0 0 12 17 

REFORÇ ESPAI DROGUES 2 3 3 4 0 0 5 7 



EQUIPS AGENTS CIVICS 

RECURSOS DESTINATS ESTIU 2016 

ZONA N.º AGENTS HORARI FREQÜENCIA 

BARCELONETA De 2 a 4 

Matí i 

Tarda De dilluns a diumenge 

RECURSOS DESTINATS ESTIU 2017 

ZONA N.º AGENTS HORARI FREQÜENCIA 

BARCELONETA De 2 a 6 

Matí i 

Tarda De dilluns a diumenge 

GÒTIC De 2 a 4 Tarda De dilluns a diumenge 

LA RAMBLA 4 

Matí i 

Tarda Del 29/8 al 1/9 

  

A destacar respecte al servei que  fèiem l’any 
passat: hem ampliat la zona de cobertura cobrint 
també la zona de l’interior de la Barceloneta. Així 
mateix també s’ha ampliat el servei al barri Gòtic. 
L’increment d’equips s’ha vist tant derivat del nou 
servei com de l’ampliació de recursos a 
Barceloneta. 



ACTUACIONS AGENTS CIVICS 

Juliol Agost Setembre 

Barceloneta 7610 6715 4285 

Gòtic 1530 1742 719 
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A destacar respecte al servei que  fèiem l’any 
passat: hem ampliat la zona de cobertura cobrint 
també la zona de l’interior de la Barceloneta. 
Aquest fet ha donat una major cobertura i 
visibilitat als nostres agents, ha permès als nostres 
agents interaccionar d’una forma més directa amb 
els veïns i per contra hem disminuït imputacions 
de carril bici, quasi nudisme i informació diversa. 
També s’ha notat el fet que portem dos anys 
treballant a la zona, i els veïns i ciutadans ja són 
coneixedors de les zones per on s’ha de circular en 
bici,... 
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Estiu 2017 

 

• Ampliació de lavabos públics. 

– 8 cabines químiques. Passeig Marítim, Pg Born/Rec, Ginebra, Pl Poeta Boscà, 

Duc de Medinacelli, Sant Pau del Camp, Templers/Ataülf, Cervelló. Operatives 

des de l’1 de juliol fins al 30 de setembre.  

– 5 cabines auto rentables. A Pla de Palau, Sant Agustí, Terenci Moix, Salvador 

Seguí i Arc del Teatre. 

–  2 locals. Pitarra i Àngels. 

 

LAVABOS PÚBLICS 



LAVABOS PÚBLICS BARCELONETA I CASC ANTIC 
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LAVABOS PÚBLICS RAVAL I GÒTIC  

17 



DEMANDA CIUTADANA I INCIDENTS GESTIONATS 



INDICADORS D’ACTIVITAT GUÀRIDA URBANA 



AUTORITAT ADMINISTRATIVA: HUTs I 
TERRASSES 
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2014 2015 2016 2017 

 Iniciats 14 71 107 112 

Retirades 0 0 3 6 

Arxivats 32 

Iniciats 25 

Tornar a Comprovar 34 

Precintes 10 

Arxivats 124 

Iniciats; 25 
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COMUNICACIÓ 

 
•  Vehicles de Mobilitat Personal: campanya per informar els usuaris dels recorreguts 

autoritzats i dels seus drets i deures enfront un desplaçament responsable, per tal  
d’ordenar el trànsit de seagways, tricicles i trixis pels carrers de Ciutat Vella durant d’estiu. 
Fulletons en 3 idiomes que s’han distribuït per les botigues de lloguer dels vehicles i es 
reparteixen també a través d’agents cívics que informen als conductors de les rutes 
permeses.  
 

• Civisme Ciutat Vella: Fulletó amb consells de civisme genèrics distribuïts al districte, 
incorporant la informació dels lavabos públics en 5 idiomes.  
 

• Assetjament Sexual a Festes Majors: Campanya per rebutjar l’assetjament de les dones 
en les festes majors, a l’espai públic o de nit. 
 

• Campanya pel descans veïnal: Per tal de reforçar el missatge de respectar el descans 
veïnal s’engega una campanya per tal de garantir el civisme i la convivència en l’espai 
públic, amb tovalloners i pancartes per tal que els veïns i veïnes de les zones més 
afectades les puguin penjar en els seus balcons. 
 

• Habitatges d’Ús Turístic: Rellançament del web per efectuar les denúncies (web 
responsive i cercador  d’habitatges il·legals). Producció de fulletó informatiu i incorporació 
de publicitat del web als plànols estratègics d’informació turística local. En 5 idiomes.  
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GOVERNANÇA 
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Estiu 2017 

Reunions de seguiment setmanals amb l’objectiu de monitoritzar les accions 

programades i  el protocol definit. 

 

Els integrants de les reunions seran: 

• Direcció de serveis a les persones i territori del Districte  

• Direcció de serveis d’inspeccions (DSI) 

• Cap d’inspecció del Districte 

• Coordinació dels agents cívics nocturns 

• Coordinació dels agents cívics diürns 

• Responsables de neteja 

• GUB 

• MMEE 

• BSM 

• SIS 

• ASPB 

• Àbits 

 



Hola hola hola  

Hola hola hola 

Hola hola hola hola 

hola hola hola hola 

hola 

Actualització  

Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

Informe de les principals 

actuacions entre juny i 

setembre 2017 
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bcn.cat/barcelonactiva 

Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

1. Ja és activa la web del Pla de Desenvolupament Econòmic: En ella es pot 

consultar l’estat de les diferents mesures del PDE, així com diferents notícies. A l’espera d’una 

adreça més curta, es pot consultar a http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-

desenvolupament-economic/ca (s’hi enllaça des del web de Districte).  

 

2. Anunciem els Baixos de Protecció Oficial: El 27 de juliol es va fer una roda de premsa per 

part del primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, i la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, en 

què es va anunciar el projecte de concessions de 14 locals municipals per a l’activitat 

econòmica que marca el Pla de Desenvolupament Econòmic, emmarcat en una nova figura de 

Baixos de Protecció Oficial, que busca també fomentar que locals privats entrin en el nou 

programa de concessions i altres mesures per promoure la dinamització de locals buits. 

Aquesta notícia en fa referència. Estem treballant en l’articulació d’aquestes accions. 

 

3. Difonem i avaluem projectes de dinamització econòmica presentats a la convocatòria de 

subvencions de projectes socioeconòmics d’impacte territorial. És una acció de ciutat, 

però a Ciutat Vella ha tingut un impacte notable, sent un dels Districtes on més projectes s’han 

presentat. S’espera que a principis de novembre es faci pública la resolució provisional. 

 

 
 

 

Principals accions entre juny i setembre 2017 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/persianes-amunt-2_538842
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bcn.cat/barcelonactiva 

Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

4. Presentació de l’estudi sobre comerç pakistanès al Raval i inici del programa 

de dinamització socioeconòmica en llengües diverses. Al juliol es va presentar al 

Casal Folch i Torres aquest estudi, davant una cinquantena de persones, moltes 

d’elles de les comunitats d’origen pakistanès i bengalí. També es va publicar un 

resum al web, on es pot consultar. D’altra banda, al juliol va començar el programa 

de posada en marxa del servei de dinamització socioeconòmica en llengües 

diverses, dissenyat i impulsat com a mesura del Pla de Barris Raval Sud Gòtic Sud. 

Es va presentar també en aquella sessió. Mitjançant aquest programa, i de la mà de 

MigraStudium, una dinamitzadora visita els diferents establiments d’aquestes zones 

oferint els serveis en matèria d’ocupació, empresa i emprenedoria. Ha realitzat prop 

de 40 contactes i visites a establiments i entitats, facilitant l’apropament de recursos 

de promoció econòmica i elaborant l’informe de recomanacions que, després 

d’aquesta prova pilot, consolidi el projecte. S’ha publicat a més una notícia a 

diferents webs per difondre el nou servei. 

 
 

Principals accions entre juny i setembre 2017 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/sites/default/files/resum_comerc_pakistanes_final.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/sites/default/files/resum_comerc_pakistanes_final.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/nou-servei-datencio-socioeconomica-a-la-comunitat-pakistanesa-i-bengali_553014
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bcn.cat/barcelonactiva 

Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

5. Inici del Punt de Defensa de Drets Laborals. Al mes d’octubre s’obrirà el Punt 

de Defensa de Drets Laborals a la plaça Salvador Seguí. Des del mes de juny s’ha 

estat treballant en la contractació de la proveïdora, el disseny del projecte, 

l’habilitació de l’espai físic, la celebració del primer Consell Assessor del Punt de 

Defensa de Drets Laborals (composat per les xarxes laborals de Raval, Gòtic i Casc 

Antic, així com Proa a la Mar i els sindicats CCOO i UGT), l’elaboració dels primers 

materials divulgatius sobre drets laborals i reunions puntuals amb entitats, programes 

i serveis d’interès. 

 

6. Nou programa d’assessorament per a comerços i establiment. A l’octubre 

comença un programa de 12 hores d’assessorament personalitzat a botiga, en la 

matèria que necessitin (màrqueting, gestió, etc) a 20 establiments de proximitat de 

Ciutat Vella. És un programa pilot que es realitza a altres tres districtes de la ciutat. 

Durant aquests mesos, mitjançant visites i converses amb les associacions de 

comerciants, s’ha detectat 20 establiments que ho necessiten i estan interessats a 

realitzar-ho. 
 

Principals accions entre juny i setembre 2017 
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bcn.cat/barcelonactiva 

Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

7. Apropament del Punt d’Orientació Laboral de Treball als Barris als veïns de 

Raval Sud. Es tracta d’un punt ubicat al Convent de Sant Agustí i que, dins el 

programa Treball als Barris s’adreça a veïnat de Raval Sud, Sant Pere i Santa 

Caterina i La Ribera. Per tal d’apropar-lo a Raval Sud i també per detectar altres 

necessitats del veïnat en matèria d’ocupació, es va preparar una sessió informativa, 

amb especial atenció a les comunitats pakistanesa i bengalí. Es van fer materials 

divulgatius i es van organitzar sessions per als propers mesos. 

 

8. Centre de Recursos de Ciutat Vella. Ha començat la posada en marxa del nou 

centre de recursos de Ciutat Vella, de la mà d’Itaka, que ha de servir per a 

mancomunar material per a esdeveniments al carrer, així com per explorar les 

possibilitats d’inserció ocupacional mitjançant el muntatge. En aquesta fase de 

posada en marxa, s’està realitzant inventari de material, definint protocols de cessió i 

divulgació i futur pla operatiu i de viabilitat. 

 
 

Principals accions entre juny i setembre 2017 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/mes-oportunitats-per-trobar-feina-a-ciutat-vella_539293
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/mes-oportunitats-per-trobar-feina-a-ciutat-vella_539293



