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INFORME  DE LA REGIDORA  

Plenari de l’11 de maig de 2017 

 

1. INTRODUCCIÓ  

 

Arribem al plenari del mes de maig a les portes de l’estiu. Un estiu que es preveu ple de visitants a la nostra ciutat, una 

ciutat que volem que molts altres puguin gaudir i admirar com fem nosaltres; dels seus monuments, carrers, dels seus 

comerços i restauració, sense que això suposi un perjudici als nostres veïns i veïnes. El Districte de Ciutat Vella és el 

districte que més visitants rep, i per això i a demanda de diferents grups municipals, s’ha engegat el Pla de Veïnatge 

aquesta setmana Santa. Un pla d’intervenció en l’espai públic, les escales de veïns i les zones de major aglomeració d’oci 

nocturn que actuarà durant tot l’any i que va començar el dia 10 d’abril. Aquest pla s’acompanya del diferents reforços i 

increment de recursos necessaris en l’estiu a Ciutat Vella. Un dels indrets més visitats, i alhora que pateix més d’una 

desertització de veïns són Les Rambles,  recollint el treball fet en mandats anteriors, s’ha convocat un concurs per tal 

d’intervenir en aquest eix central de la ciutat. En aquest concurs, donada la rellevància no només de ciutat, sinó 

internacional d’aquesta via, així com la seva alta complexitat, s’ha volgut posar en valor la metodologia que els diferents 

equips presentin per intervenir en la Rambla. Aquest eix que defineix el caràcter de la ciutat, requereix una  intervenció 

coordinada i complexa en l’àmbit social i del turisme, el cultural; la mobilitat i l’espai públic. Estratègies que han de 

definir el projecte urbanístic per transformar les Rambles. Recuperar les Rambles és un consens de ciutat, el relat i la 

realitat del que pot esdevenir Barcelona ve marcat per les Rambles, amb tot el seu emblema i les seves ombres actuals, 

com ara la pèrdua de veïns. La preocupació per la pèrdua de veïns i veïnes ens ha portat com a govern municipal i com a 

districte més afectat a engegar taules de treball a l’ajuntament i amb altres ajuntaments, com ara Madrid, per fer front 

al fenomen de la gentrificació. Aquest fenomen ha arribat a les agendes públiques després de molts anys en què 

diferents actors de la societat civil venien alertant de la seva existència. Per poder fer-li front, cal posar especial èmfasi 

en la protecció de la diversitat i pluralitat comercial, en la preservació del comerç tradicional, i sobre tot, en la garantia 

del dret a l’habitatge. També és necessari la creació d’equipaments territorials que responguin a les necessitats dels 

veïns, i acullin les seves demandes, equipaments que permetin generar arrelament. En aquest sentit, aquest mes de 

maig s’ha visitat amb els veïns i veïnes del barri Gòtic l’edifici del Borsí. Un edifici patrimonial situat al carrer Avinyó,  en 

desús des de fa més de 8 anys, que ha passat de mans de la Generalitat a mans municipals. Aquest canvi de propietat ha 

permès que sigui l’edifici que acollirà la biblioteca Andreu Nin. El seu trasllat ha de suposar també la seva transformació 

en una biblioteca de nova generació. Una biblioteca que a més compartirà edifici amb un espai veïnal, un equipament a 

dissenyar amb els veïns dins del marc del Pla de Barris que ha de recollir les demandes i propostes de la Plataforma El 

Borsí pel Barri. 
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S’ha posat en marxa també el Pla de Barris del Raval Sud i el Gòtic Sud durant aquests dos mesos. Uns mesos en què 

s’ha tancat la convocatòria de subvencions, un dels majors mecanismes de suport a les associacions i entitats. Respecte 

a la convocatòria i resolució no definitiva, es pot consultar la documentació aquí 

http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bopb_04-05-2017-resolucio_provisional.pdf i aquí 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions 

  

També ha estat el mes d’abril el mes de l’aprovació inicial del nou reglament de participació treballat amb entitats i 

grups municipals, un reglament que ens ha de poder dotar de mecanismes per tal de garantir més protagonisme 

ciutadà. 

I per últim, cal remarcar el transcurs i la celebració de la diada de Sant Jordi. Un dels dies més anhelats de la ciutat, en 

què les Rambles, la cultura, les entitats i els llibreters són protagonistes d’un moment de celebració i agermanament 

metropolità. 

 

2. PARTICIPACIÓ 

Consells de barri i comissió de Seguiment Consells de barri 

Durant el mes d’abril es van dur a terme les comissions de seguiment dels consells de barri, en els que es van decidir els 

ordres del dia de les següents sessions: 

Barceloneta: 

Comissió de Seguiment: 19 d’abril 

Consell de Barri el dia 6 de juny 

Ordre del dia: 

- Punt informatiu 

- Normes reguladores de la Participació 

- La Nova Bocana del Port 

Casc Antic: 

Comissió de Seguiment: 5 d’abril 

Consell de barri el dia 31 de maig 

Ordre del dia: 

- Punt informatiu 

http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bopb_04-05-2017-resolucio_provisional.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bopb_04-05-2017-resolucio_provisional.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bopb_04-05-2017-resolucio_provisional.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
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- Normes reguladores de la Participació 

- Urbanització de la plaça Antonio Maura 

- Els desnonaments al barri 

Gòtic: 

Comissió de Seguiment: 4 d’abril 

Ordre del dia: 30 de maig 

- Punt informatiu 

- Normes reguladores de la Participació 

- Urbanització de la plaça Antonio Maura 

Raval: 

Comissió de Seguiment: 18 d’abril 

Consell de barri el 13 de juny 

Ordre del dia: 

- Punt informatiu 

- Normes reguladores de la Participació 

- La neteja al barri 

 

Consell Escolar 

El passat dimarts 25 d’abril es va realitzar el Consell Escolar del Districte. En aquest cas la convocatòria va ser doble 

degut al Consell Escolar extraordinari a través del que es va constituir la nova composició del Consell Escolar de Ciutat 

Vella per als propers 2 anys. 

La sessió va començar fent un resum dels resultats del procés d’eleccions i donant la benvinguda als nous membres 

resultants del procés. Es va destacar també l’esforç realitzat per tots els sectors convocats a la renovació de càrrecs, 

finalment l’únic sector que no ha cobert la plaça disponible ha sigut el del Personal d’Administració i Serveis provinents 

de Consells Escolars dels centres concertats. Finalment es fa fer una menció especial per als membres sortints agraint la 

feina realitzada durant l’últim període. 

El Consell Escolar ordinari va prosseguir aprovant l’acta del Consell anterior sense propostes de canvi. Seguidament, la 

Yolanda Gonzalez, referent territorial del Consorci d’Educació de Barcelona per Ciutat Vella, va presentar les dades 

d’oferta inicial per a P3 i 1er d’ESO dels centres educatius d’educació obligatòria del Districte. Aquest any tots els 

centres públics de primària del Districte ofereixen una ràtio de 22 places per a P3 a excepció de l’Escola Pere Vila que 

ofereix la mateixa ràtio que el curs passat amb 25 alumnes. Es manté l’oferta de 16 grups als 11 centres i això fa que les 

places totals ofertes siguin 358 els centres concertats mantenen l’oferta en 275 places, en conjunt s’ofereixen al 

districte 633 places i s’espera que es pugui donar resposta a la demanda inicial prevista per al curs vinent que en 
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aquests moments es calcula en 518 alumnes. Pel que fa a l’oferta de 1er d’ESO es manté l’oferta inicial de l’any passat 

tant als centres concertats com als centres públics, aquests últims mantenint també la ràtio reduïda a 27 alumnes per 

aula, fent un total de 609 places que s’ofereixen inicialment. 

En aquest punt també es va fer el seguiment i actualització de les dades de la comissió d’escolarització de Ciutat Vella. 

Fins al 21 d’abril les peticions de places escolars fora de termini ha sigut de 912, tot fa indicar que es manté la tendència 

de cursos anteriors. Durant el curs 2014-2015 es van rebre 825 peticions i durant el curs passat 2015-2016 es van rebre 

953 peticions de plaça fora de termini, s’espera que el resultat d’aquest any sigui similar o lleugerament superior al del 

curs passat. El motiu principal d’aquestes peticions son la nova incorporació d’alumnes al sistema educatiu amb un 

42,3% del total i el retorn a la ciutat de Barcelona amb un 11,7%, entre la resta de motius principals hi ha canvis de 

domicili ja sigui dins la mateixa ciutat o de persones provinents de Catalunya i la resta de l’estat amb un 15,7% del total, 

finalment ens trobem també amb circumstàncies excepcionals i d’altres amb un 30,3% del total. El Raval és el Barri en el 

que es donen més peticions però també cal destacar que és el barri amb més població i més centres educatius del 

Districte. Es reben peticions en tots els nivells però es podria destacar que son els nivells inicials d’infantil on se'n 

detecten més. 

Al tercer punt la Mercè Berengueres, cap d’inspecció educativa del Districte, va explicar la creació de la nova Comissió 

Tècnica en el marc de la Comissió de Garanties d’Admissió de l’Oficina d’Escolarització de Ciutat Vella. La Comissió 

Tècnica es regeix pels principis d’equitat, inclusió, foment de la cohesió social i respecte al dret d’elecció de centre dins 

l’oferta educativa corresponent. La iniciativa de crear una Comissió Tècnica sorgeix com una de les mesures per atendre 

l’elevat nombre de sol·licituds de matriculació fora de termini i donat que cal poder fer un seguiment i estudi acurat de 

l’assignació de centre per als alumnes amb Necessitats Educatives Específiques. La Comissió està constituïda per la 

presidència de la Comissió de Garanties d’Admissió, la tècnica de l’Oficina d’Escolarització, la tècnica d’Educació, la 

referent territorial del Consorci d’Educació de Barcelona al Districte i 1 director/a per cada titularitat d’entre els centres 

educatius del Districte que es reuneixen per norma general quinzenalment, està previst augmentar-ne la periodicitat 

durant els períodes de matrícula. 

Com a penúltim punt es va presentar el projecte d’anàlisi del Pla d’Educació vigent que en el marc de Planificació 

Estratègica del Consorci d’Educació de Barcelona complementarà a l’avaluació que realitzarà el mateix Consorci sobre el 

desplegament de les línies d’actuació i accions del Pla. El projecte ha estat encarregat al Grup de Recerca en 

Globalització, Educació i Polítiques Socials de la UAB i la responsable del projecte, la Doctora Aina Tarabini, va presentar 

el plantejament del projecte. L’objectiu del projecte és donar suport a la futura elaboració del proper Pla d’Educació del 

Districte analitzant l’èxit escolar a través d’una mirada multidimensional i l’anàlisi de les veus i experiències dels agents 

socioeducatius del territori. La metodologia utilitzarà entrevistes personals i grups de discussió sobre els eixos d’anàlisi 

amb els diversos agents de la comunitat educativa del districte: famílies, entitats, equipaments, grups de joves, centres 

de CFGM i centres d’educació primària i secundària obligatòria i postobligatòria. 

Finalment, com a últim punt es va explicar el procés de reforma normativa de Consell Escolar Municipal de Barcelona i 

els respectius Consells Escolars dels tots Districtes de la Ciutat, va portar a terme l’explicació el secretari del CEMB, 

l’Albert Pérez. Dos dels objectius principals d’aquesta reforma son millorar la coordinació entre CEMB i CEMD evitant 



 Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

Pàgina 5 de 33 

 

duplicitats i afavorint sinergies entre els dos nivells de participació ciutadana, i alhora reestructurar la composició del 

CEMB d’acord amb un model que entén l’educació des d’una perspectiva àmplia i diversificada amb l’objectiu principal 

de fomentar la participació d’estudiants, de les entitats d’educació en el lleure de base comunitària, de les associacions 

de famílies i altres institucions sense ànim de lucre. Un dels passos per portar a terme la reforma és la revisió i adaptació 

del Reglament de Règim Intern del CEMB i dels CEMDs. Des de la Comissió Permanent del Consell Escolar de Ciutat Vella 

es va consensuar el procediment per tal que tots els membres del CEMD hi poguessin participar en aquesta revisió: 

● Recollida d’esmenes per part de la permanent del 4 al 18 d’abril  

● Revisió de les esmenes el 19 d’abril per part de la Comissió Permanent 

● Posada en comú de la proposta d’esmenes de la Comissió Permanent en el CEMD 

Per finalitzar el procés es va traslladar la proposta de la Comissió Permanent que es va elaborar a partir de la revisió de 

totes les esmenes rebudes. El CEMD de Ciutat Vella va acordar sense inconvenients per part de cap dels membres del 

Consell elevar la proposta presentada a l’equip de revisió del RRI per tal que pugui ser valorada la seva inclusió en el 

redactat definitiu. 

 Consell de Gent Gran 

El passat 20 d’abril es va dur a terme el Consell de la Gent Gran de Ciutat Vella, amb el següent ordre del dia: 

1. Explicació i valoració del projecte “Sóc Gran , i Què” 

2. Presentació i valoració de la proposta de treball 2016-2017 Barcelona amigable amb les persones Grans. 

3. Precs i preguntes. 

 

Procés participatiu del nou Pla d’Usos de Ciutat Vella 

Els objectius del procés participatiu per al nou Pla d’Usos té per objectius fer el diagnòstic d'una determinada situació 

com a base per a articular l'actuació pública pertinent, cercar idees creatives i innovadores respecte d'una determinada 

actuació municipal, suggerir o valorar propostes concretes per intervenir en una determinada situació. Caldrà aportar la 

preceptiva memòria de participació a finals de juny 2017. 

Les fases d’aquest procés són: 

● Fase d'informació, mitjançant la qual es difon al conjunt de la ciutadania interessada la matèria o el projecte 

sobre el qual es vol demanar la participació, utilitzant els mitjans adequats com, per exemple, els darrers 

Consells de Barri. 

● Fase de debat, mitjançant la qual, i emprant les metodologies adequades, es promou el diàleg i el contrast 

d'arguments i es recullen les aportacions de les persones participants, durant els mesos de  maig i juny 2017. 

● Fase de retorn, mitjançant la qual es traslladen a les persones participants i al conjunt de la ciutadania el 

resultat del procés. (juny/juliol 2017)  
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Es comptarà amb diversos formats: 

El debat dels processos participatius es podrà produir: 

● En espais digitals, a través de la plataforma digital: decidim.barcelona. A la plataforma digital es publiquen les 

sessions presencials, es facilita el debat sobre el contingut d’aquestes sessions i es permet fer propostes, 

aportacions o comentaris. La plataforma digital ha de permetre seguir el recorregut que han tingut les 

diferents aportacions i el seu impacte en la decisió final. Farà de repositori de documents de lliure accés: dels 

estudis previs encarregats. Estarà activa a mitjans de maig. 

● En espais de debat presencial: 

○ Sessions obertes a tota la ciutadania: en farem un mínim de tres (al voltant de temàtiques sectorials) 

més una d’inicial de caràcter més genèric. Seran a la seu del districte, d’una durada de 2 hores 

aproximadament i dinamitzades. 

■ 17 de maig: sessió inicial/formativa oberta 

■ 1 de juny: la restauració i l’oci nocturn 

■ 7 de juny: el sector comerç 

■ 14 de juny: el sector cultural 

○ En espais de debat específic: Farem un mínim de 40 visites a associacions, entitats i grups que formen 

part del mapa d’actors rellevants, és a dir, vinculats directament amb l’objecte de regulació. A la seu 

de cada entitat i en format entrevista, tot informant sobre el procés, formant sobre el seu abast i 

recollint opinions, necessitats i propostes. 

■ Associacions veïnals (part territorial) 

■ Associacions gremials (part sectorial) 

■ Actors culturals/ operadors econòmics (part sectorial)  

  

 

3. DRETS SOCIALS  

 

3.1 Habitatge 

Trasllat de l’Oficina d’Habitatge 

En la Mesura de Govern “Pla d’Acció Plaça Salvador Seguí - Carrer d’en Robador 2015-2019”, ens vam comprometre al 

trasllat de l’Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella als locals propietat de l’Institut d’Estudis Catalans que fan cantonada a la 

plaça Salvador Seguí, davant del parc infantil. Aquest trasllat serà efectiu durant aquest mes de maig, de manera 

pràcticament imminent. 

Amb aquest trasllat es dóna resposta a la reivindicació veïnal de poder dotar d’activitat a un local que porta força temps 

tancat, ubicant-hi un servei públic imprescindible i de gran centralitat que contribuirà a vetllar per una bona convivència 
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i per un major equilibri d’usos de l’espai. Alhora el trasllat permetrà guanyar en metres quadrats i millorar en gran 

mesura l’atenció de l’Oficina, en coherència amb la prioritat que des de l’actual equip de govern s’està donant a la 

defensa del dret a l’habitatge. 

En aquest sentit una de les actuacions previstes en el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025 és justament implantar un 

nou model d’Oficines d’habitatge que reforci la qualitat i accessibilitat de l’atenció, s’arreli territorialment en major 

mesura i diversifiqui els serveis proporcionats i els perfils professionals. Tot plegat amb la voluntat de fer efectiva la 

funció social de l’habitatge i prendre un paper molt més proactiu en la detecció de casos d'assetjament immobiliari, 

operacions d’especulació, manca de conservació i habitabilitat, o pobresa energètica, entre altres problemàtiques; i en 

definitiva amb tot el que es vincula amb la vulneració del dret a l’habitatge i amb l’emergència habitacional que pateix 

actualment la ciutat de Barcelona. Les Oficines d’habitatge han d’esdevenir espais de referència clars i coneguts per a la 

ciutadania. Amb el trasllat a la plaça Salvador Seguí aquest objectiu s’acomplirà totalment, el que no pot sinó valorar-se 

molt positivament en el cas d’un barris com el Raval, un dels més afectats per l’emergència habitacional, la pressió 

immobiliària i la manca de conservació de les finques de tota la ciutat. El nou model d’Oficina també preveu una major 

obertura al barri i a la realització de tasques més comunitàries. Cal destacar que l’espai de l’Oficina permetrà també 

acollir una sala o espai “comunitari” de relació amb el veïnat que reforçarà aquesta orientació. 

Pla Dintres 

El Pla Dintres s’ha aplicat en 4 anys i mig en 182 finques del Districte. D’elles, 25 s’han descartat per no tenir deficiències 

greus que motivessin la incoació de l’expedient dins el programa; 46 han acabat amb ordres de conservació i 64 en 

convenis sobre finques senceres; després de la incoació de l’expedient, i en dues d’elles la situació jurídica de la finca 

dificulta l’actuació (herències jacents i processos concursals). De les que han estat objecte d’ordre de conservació s’han 

instruït 20 expedients sancionadors i s’han imposat 7 multes coercitives. S’han efectuat 19 execucions subsidiàries de 

les quals 4 estan finalitzades i 15 en curs d’execució. De totes les execucions subsidiàries 16 són pactades, 13 en 

propietat horitzontal i 1 en propietat vertical. 

 En l’actualitat hi ha 29 finques en situació d’obres i 26 tenen el projecte d’obres en tramitació.  

 

El 25 d’abril es van iniciar les obres del carrer Robador 45 i s’han sol·licitat ofertes per a la realització del projecte de 

rehabilitació de Robador 33. Així mateix, han finalitzat les obres subsidiàries urgents d’un local al carrer Lleó 11 i 

properament se n’iniciaran d’altres.  
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Així mateix s’ha vetllat i tutelat el reallotjament i/o retorn de 52 famílies afectades per situacions molt precàries de 

l’habitatge. 

Als efectes d’impulsar el Programa s’ha obtingut una dotació específica per un valor de 2’5 milions d’euros fins l’any 

2019.          

 

Unitat contra l’Exclusió Residencial (UCER) 

 

Durant els 3 primers mesos de l’any 2017 s’han tractat 111 casos de famílies amb data anunciada de desnonament, 

desglossats com segueix per barris. Gairebé un 70% dels casos s’esdevenen al Raval, que està patint una situació de 

pressió immobiliària molt intensa. Cal destacar que d’aquests 111 casos: 

 

 

Aquest és l’acumulat del primer trimestre de 2017: 

 

D’aquests 111 casos gestionats, s’ha pogut trobar solució per a 77, mentre que la resta s’han posposat. Les solucions 

han estat les següents: 

68,47% 

4,50% 
7,21% 

19,82% 

Raval Barri Gòtic La Barceloneta St.Pere, Sta.Caterina i la
Ribera
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3.2 Salut 

Reordenació d’equipaments sanitaris 

S’ha donat continuïtat als grups de treball creats per tal de garantir que el trasllat del CAS Baluard es dóna en les millors 

condicions i té el menor impacte en el territori possible. Hi participen  l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el 

Departament d´Intervenció Social a l´Espai Públic de l’àrea de Drets Socials, Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i el 

Districte de Ciutat Vella, per tal de coordinar i millorar les intervencions dels diferents serveis i posar en marxa les noves 

actuacions que siguin necessàries, així com treballar en profunditat els casos dels usuaris/es del centre per agilitzar la 

cerca de solucions i millorar l’atenció.   

El dimecres dia 10 de Maig es celebrarà la segona sessió del Grup de Seguiment del trasllat del CAS Baluard, constituït 

per garantir que el trasllat del CAS Baluard es dóna en les millors condicions i té el menor impacte en el territori 

possible. Es tracta d’un espai de comunicació entre l’Ajuntament,  entitats veïnals, socials i culturals de la zona i els 

serveis i equipaments propers  on poder proporcionar informació actualitzada i recollir neguits, necessitats i propostes 

de millora al respecte. En aquesta sessió es presentaran les actuacions realitzades fins al moment i les actuacions i 

dotacions de serveis previstes pels propers mesos, s’actualitzarà el calendari d’obres i d’obertura del CAS, i es recolliran 

els dubtes i inquietuds dels membres del grup de seguiment.  

Joves al Pou de la Figuera 

El passat 5 de maig es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) l’anunci de licitació  d'un servei 

diürn d'atenció a adolescents i joves amb consum de substàncies tòxiques i/o trastorns mentals, i/o en situació 

de carrer que, tal i com vam comentar, no s’ubicarà a Ciutat Vella. L’entitat adjudicadora és el Consorci de 

Serveis Socials de Barcelona. 

L’enllaç de l’anunci:  

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=785486&lang

uage=ca_ES 

3.3. Educació 

El passat 31 de març es va realitzar l’exposició dels treballs de recerca que l’alumnat de 2on de batxillerat dels centres 

educatius del Districte han realitzat durant aquest curs 2016-2017. En aquesta edició de l’Expo-recerca hi han participat 

fins a set centres educatius de secundària de Ciutat Vella, es van poder conèixer fins a 19 projectes entre l’exposició 
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física i les presentacions orals dels finalistes. Els tres projectes que van resultar escollits per la comissió per a participar 

de la mostra de ciutat que es va portar a terme el passat 25 d’abril al Saló de Cent van ser: 

● El Mercat de Sant Antoni, un espai polifuncional, de Tanvir Hossain, alumne de l’Institut Miquel Tarradell 

● Pot un teixit eliminar la mala olor de la suor?, de Sergi Rabasseda Alcaide, alumne de l’Escola Pia Sant Antoni 

● Com les paraules dibuixen el món, d’Alina Azzem Mohammad Shaheen, alumna de l’Institut Milà i Fontanals 

Cal destacar l’alta qualitat dels treballs de recerca i la gran diversitat de temàtiques i tècniques utilitzades per al seu 

desenvolupament, des de treballs que responen a necessitats dels nostres barris i que utilitzen la tecnologia durant el 

procés com el projecte de “Traducción auromática del castellano al urdú” de Meraj Arshad, com d’altres projectes que 

aporten coneixement i reflexions necessàries sobre realitats actuals com treball “Famílies homoparentals: 

Invisivilitzades?” de Sergi Rabasseda. La jornada va estar organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella, 

durant el dia els alumnes de 1er de Batxillerat de tots els centres participants van poder fer preguntes, resoldre dubtes i 

agafar idees de cara a plantejar el seu propi treball de recerca durant el proper curs. 

El passat 19 d’abril es va portar a terme la presentació del projecte Prometeus per als alumnes de Batxillerat dels 

instituts Milà i Fontanals i Miquel Tarradell. El projecte està impulsat per El Periódico del Raval i AEIraval que 

conjuntament amb la resta de membres de la comissió de seguiment i els propis alumnes del projecte van organitzar la 

sessió la jornada que es va realitzar a la Seu del Districte. La sessió va estar dinamitzada amb diverses preguntes sobre la 

realitat dels estudis universitaris que van respondre els primers alumnes Prometeus que han començat la seva carrera 

aquest curs. Es van explicar els processos d’accés i la seva preparació, les ajudes que es poden demanar i els/les 

universitàries van explicar les seves experiències, les dificultats i els aprenentatges tant individuals com col·lectius a 

través de l’ajuda mútua que es proporcionen els uns als altres i la que es dona en el marc de la comissió de seguiment. 

La sessió va finalitzar amb una dinàmica preparada per dos dels alumnes universitaris que estan cursant el grau en 

Enginyeria Informàtica. A través d’una aplicació web van poder realitzar una enquesta a la resta d’alumnes de batxillerat 

per valorar els interessos i inquietuds que tenien de cara a continuar amb els seus estudis. La valoració de la jornada per 

part dels centres educatius i l’equip del projecte va ser positiva, va servir per apropar l’experiència dels i les referents als 

i les joves en un moment clau de la seva etapa d’estudis post obligatoris. 

3.4. Cultura 

El passat 26 d’abril es va presentar el llibre “El Protocol Festiu de Ciutat Vella”, a la Casa dels Entremesos. Es tracta d’un 

encàrrec efectuat en el darrer mandat i publicat recentment per la Impremta Municipal. El llibre recull els actes d’arrel 

tradicional de nova creació que pel seu reconeixement al barris i la reiteració com a proposta festiva, tenen un caràcter 

singular que els distingeix. La publicació també inclou aquells actes provinents d’altres tradicions arrelades i d’altres 

activitats consolidades. 

El llibre es pot descarregar en format pdf en aquest enllaç:  

http://lameva.barcelona.cat/culturapopular/sites/default/files/protocol_festiu_de_ciutat_vella_-_web.pdf 
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3.5. Memòria 

El passat 15 de març es va homenatjar les víctimes dels bombardejos del 10 de març de 1938, en un acte en el que van 

intervenir l’Associació Altra Itàlia i alguns alumnes de l’Escola Sant Felip Neri, que va ser també bombardejada per 

l’aviació italiana aquell dia provocant una massacre de víctimes innocents, principalment infants. Es va descobrir una 

placa que recorda els 16 morts a la plaça de Manuel Ribé. Aquesta és la primera modificació de la senyalística de 

memòria que es du a terme en el Districte, a proposta de la Taula de Memòria Històrica i Democràtica. 

 

Actualment la Taula està treballant en un homenatge a les dones que impulsaren el projecte de les edicions La Sal, en el 

bar del carrer Riereta on tenien la seu. Foren unes actores clau de la lluita feminista durant la transició a la nostra Ciutat 

i al Districte. Així mateix, s’està treballant en un homenatge a les víctimes dels bombardejos a l’Escola del Mar, a la 

platja de Sant Sebastià de la Barceloneta, del mes de gener de 1938. 

4. PROMOCIÓ ECONÒMICA  

4.1. Pla de desenvolupament Econòmic (PDE) 

Volem posar en valor el treball de coordinació entre les diferents estructures de l’Ajuntament. Així, quinzenalment  es 

duen a terme reunions de treball (veure més detall a l’apartat ‘Espais de governança del pla de desenvolupament 

econòmic’ al final del present informe) per tal de realitzar un seguiment de les accions en execució i les planificades per 

al proper període. Aquest alineament de recursos entre el conjunt d’agents de l’administració municipal implicats en el 

desenvolupament econòmic del Districte ha propiciat el nivell d’execució de les mesures que es detalla en les properes 

pàgines: en alguns casos la posada en marxa i realització de les primeres intervencions  i en d’altres la realització 

completa del conjunt d’accions planificades per aquest període. 

En concret, les dades d’implementació del Pla durant el període entre el setembre de l’any 2016 i el mes de maig del 

2017 són les següents: 

• Accions realitzades: 9 de les 57 emmarcades en el Pla (el 16% del total) 

• Accions en marxa: 29 de les 57 (51%) 

• Total d’accions iniciades + les ja finalitzades: 38 de les 57 (67%) 
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Línies i mesures del PDE previstes per aquest període  

Línia 1: Promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat 

Mesura 1.1. Realització d’un cens dels establiments comercials de cada barri, que s’actualitzarà biennalment   

El cens d’establiments comercials ha estat coordinat per la Direcció de Comerç i Barcelona Activa. Està finalitzat i 

actualment s’estan explotant les dades per a la realització de diverses anàlisis de la realitat comercial de la ciutat. 

La Regidoria de Comerç té prevista properament la presentació del cens (data a determinar). 

Mesura 1.2 Realització d’un estudi d’oferta i demanda per identificar potencials mancances en l’oferta de productes 

necessaris per a una vida quotidiana sostenible  

Aquest estudi es troba en la seva fase de finalització. És una anàlisi de l’oferta comercial de cada subbarri (cadascun dels 

barris l’hem dividit en dues zones) per tal de detectar els àmbits on hi ha certes mancances en l’oferta necessària per a 

la vida quotidiana sostenible, realitzant la comparativa amb el propi Districte i amb la resta de la ciutat. 

En els propers mesos hi haurà una sessió de presentació de l’estudi i es publicarà el resum al web de Districte. 

Mesura 1.3. Visualització i difusió de tota l’oferta d’establiments comercials i altres proveïdors de béns i serveis, a través 

de l’actualització i millora del cercador web d’establiments comercials i proveïdors de Ciutat Vella, així com mitjançant 

d’altres materials de difusió, destacant-ne el seu valor afegit en clau social i cultural.     

Els webs de comerç de barri del Raval, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i el Gòtic segueixen en marxa 

i amb ritme ascendent de visites i pàgines vistes. Algunes dades del primer trimestre del 2017: 

En total ja tenim 2.673 establiments publicats d'aquests quatre barris. 

Aquests 2.673 són establiments que han passat per la validació de llicències (tota la informació relativa a les llicències és 

doncs OK) i han signat el seu consentiment per aparèixer al web i han proporcionat informació sobre els seus 

establiments. 

En total, 22.128 persones han visitat els webs els darrers tres mesos, han realitzat 24.597 visites i han vist un total de 

47.364 pàgines. La mitjana és de 8 visites a cada establiment. 

● Raval: 12.695 persones han entrat al web de Raval els darrers tres mesos, han realitzat 13.886 visites i han vist 
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un total de 25.791pàgines. La mitjana és de 10 visites a cada establiment. 

Actualment publicats 1033 establiments, representen el 56% sobre el total del barri. 

● Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera: 5.014 persones han entrat al web de Casc Antic els darrers tres mesos, 

han realitzat 5.508 visites i han vist un total de 10.131 pàgines. La mitjana és de 5 visites a cada establiment. 

Actualment publicats 664 establiments, 51% del total de barri. 

● Barceloneta: 2.003 persones han entrat al web de Barceloneta els darrers tres mesos, han realitzat 2.207 

visites i han vist un total de 4.613 pàgines. La mitjana és de 7 visites a cada establiment. 

Actualment publicats 270 establiments, 60% del total de barri. 

● Gòtic: 2.416 persones han entrat al web del Gòtic  els darrers tres mesos, han realitzat 2.996 visites i han vist 

un total de 6.829 pàgines. 

Actualment 706 establiments, 40% del total de barri. 

D’altra banda, estem treballant en la millora d’aquests webs per tal d’aglutinar-nos en un únic espai nou, que inclogui 

tot els establiments de Ciutat Vella i que aporti noves funcionalitats i atractius tant a potencials compradors com als 

comerços i establiments que s’hi anunciïn. En aquest sentit, en els darrers mesos hem realitzat 2 trobades en les quals 

han participat més d’una trentena de persones: en la primera sessió vam debatre els continguts de la futura web amb 7 

associacions de comerciants; mentre que a la segona vam poder intercanviar impressions amb 25 comerciants 

individuals. 

Actualment estem en fase de recollir i processar idees, així com d’anàlisi d’altres webs i eines per tal de dissenyar el nou 

espai web i les seves funcionalitats i suports. 

Mesura 1.5. Accions de promoció de l’estalvi de costos i la cooperació empresarial sobre 200 establiments    

Recentment hem finalitzat l’estudi encarregat per a l’anàlisi de diferents models de promoció de la intercooperació 

entre agents econòmics, amb èmfasi en els comerços, el qual hem presentat en el marc de les Taules de Barri. 

Així, s’han identificat iniciatives en marxa a les quals es donarà suport, d’acord amb les necessitats de cada projecte i de 

cada agent, i s’han detectat àmbits potencials de mancomunació de recursos entre comerços i entitats en els quals es  

treballarà des de l’Administració per tal de promoure l’estalvi de costos i una millora en la situació dels establiments.  

La tasca de prospecció dels projectes existents s’ha circumscrit principalment al Raval, però la voluntat és la 

d’implementar aquestes accions al conjunt del Districte. 

La voluntat és seguir treballant aquest àmbit per tal de definir conjuntament amb el teixit socioempresarial les línies a 

seguir i engegar un projecte que afavoreixi la intercooperació i compra mancomunada abans del 30 de juny. 

Mesura 1.6. Promoció del relleu i traspàs per a 80 comerços, especialment per als establiments històrics, singulars i de 

proximitat.   

Tasques de promoció del relleu amb establiments del Casc Antic, el Gòtic i la Barceloneta: 8 establiments. Són comerços 
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de proximitat: perfumeria, llibreria, tèxtil... 

Per dur a terme aquesta tasca s’estan realitzant contactes amb les associacions de comerciants i agents del territori per 

a la captació dels casos. Necessitem l’alineament de totes les implicades en la detecció de possibles casos de relleu 

empresarial per tal de poder actuar des del programa públic amb l’objectiu de preservar la diversitat comercial dels 

nostres barris i afavorir la permanència del comerç de proximitat.  

Des de la Direcció de Serveis a les Empreses de Barcelona Activa s’ha realitzat una licitació (a nivell de ciutat) per 

ampliar el programa de relleu empresarial i comptar amb un equip de prospecció al territori, difonent el programa, 

contactant amb les associacions de comerciants i altres agents implicats i captant els casos susceptibles d’acollir-se al 

procés de relleu empresarial. 

Pel que fa a Ciutat Vella, des del dilluns 8 de maig es compta amb una persona participant en un programa 

d’experienciació laboral (PPOO) per tal de realitzar tasques en l’àmbit del relleu empresarial (i altres de dinamització 

comercial) per al conjunt del districte. 

Mesura 1.7 Suport a l’associacionisme comercial   

S’han dut a terme les tasques de revisió relatives a les sol·licituds presentades per a la convocatòria general de 

subvencions: comerç de proximitat, Direcció de Comerç i Districte. 

A nivell de difusió d’activitats de les associacions de comerciants  es treballa de forma coordinada amb el Departament 

de Comunicació del Districte de Ciutat Vella: suport de difusió a la web i a les xarxes socials per donar a conèixer els 

seus projectes. 

Es treballa de forma continuada i propera amb les associacions de comerciants del Districte donant suport a aquelles 

activitats i projectes que es considerin d’interès social: suport a la realització d’activitats de dinamització comercial a l’ 

espai públic: gestió dels permisos i infraestructures necessàries 

Suport a les Associacions de concessionaris de Mercats municipals per a la realització d’activitats obertes al barris. 

Facilitació d’eines de millora i capacitació de les estructures comercials- Programes formatius amb Barcelona Activa- 

Programa formatiu “Obert al Futur”(formació en eines de gestió i també de noves tecnologies) 

Impuls de la vinculació entre les associacions de comerciants i el teixit associatiu dels barris per generar sinergies que 

possibilitin la creació de projectes conjunts . 

Projecte vinculat a la  Campanya de Nadal: elaboració d’una programació d’ activitats de forma conjunta amb les 

diferents associacions de comerciants de Ciutat Vella  adreçats a infants/famílies i públic en general . Els objectius de la 

campanya foren: potenciar la integració del comerç als barris, donar a conèixer la diversitat comercial, reconeixement i 

posada en valor de la tasca  de les associacions de comerciants, promocionar els establiments comercials de proximitat, 

fer-lo present als barris en el marc de la Campanya de Nadal. 

Suport a les associacions de comerciants- Subvencions per enllumenat nadalenc (Direcció Comerç) 
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Suport al Projecte Raval Km0- Llums de Nadal (suma de sinergies entre diferents entitats sòcio-laborals del Raval i l’Eix 

Comercial Raval) 

Projectes adreçats al petit comerç de forma conjunta amb el Consorci Normalització Lingüística. Per exemple en el marc 

de Sant Jordi:  “ A l’ Abril cada Paraula val per Mil” 

Suport al col·lectiu de comerciants de la Plaça Folch i Torres a partir de la realització d’obres de millora de la plaça Folch 

i Torres. Presentació  de projecte conjunt. 

En breu s’iniciarà una licitació des de Barcelona Activa per tal de posar en marxa un servei d’assessorament comercial. 

En primera instància, es realitzarà una prova pilot amb 20 establiments del Districte, els quals es beneficiaran d’un 

servei personalitzat de consultoria i assessorament en relació al seu comerç: disseny d’estratègia de producte i de client, 

comercialització i màrqueting en el punt de venda i màrqueting digital, gestió de compres i estocs, gestió econòmica i 

l’ús de les tic, etc. Cada assessorament serà d’entre 12 i 15 hores i es realitzarà in situ a la botiga. Estem treballant per a 

que aquest servei d’assessorament comenci abans del 30 de setembre. 

Mesura 1.8. Millorar el coneixement sobre els comerços regentats per persones d’origen estranger i promoure la seva 

implicació en la vida comunitària  

S’ha elaborat un estudi per conèixer millor aquesta realitat, realitzat per expertes investigadores vinculades a la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Properament en publicarem un resum al web de Districte i realitzarem una 

presentació pública dels resultats per a les entitats interessades. 

Mesura 1.9 Promoció de l’accessibilitat universal a 2.000 establiments  

El projecte Casba (Casc Antic Sense Barreres) ha estat ampliat al c/Princesa, els comerços del qual (de la mà de la seva 

associació) han estat visitats i analitzats. 

Actualment s’està treballant en la creació d’un fulletó informatiu/promocional sobre l’accessibilitat dirigit al col•lectiu 

de comerciants: s'estan realitzant les últimes revisions i en breu anirà a impressió. 

 

Mesura 1.11 Cens de fires regulars i impuls especial d’aquelles on estiguin implicats els agents del territori 

En el plenari de Ciutat Vella del passat 16 de març es va presentar la Mesura de Govern “Criteris per a la realització 

d’Activitats a la via pública”. 

Línia estratègica 2 Impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat 

Mesura 2.1 Convocatòria de subvencions adreçada a finançar projectes d’emprenedoria individual i col•lectiva, 

empresa mercantil i cooperativa, economies comunitàries, innovació social i ocupació als territoris i innovació social 

digital    
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En les properes setmanes es publicarà la convocatòria del programa de recursos per a projectes d’impuls socioeconòmic 

del territori. Es tracta d’una convocatòria important, perquè mai abans s’havia fet i perquè vol ajudar i incentivar a les 

entitats, empreses i persones que estan promovent especialment el desenvolupament econòmic en clau de barri, ja 

sigui promovent l’emprenedoria, l’ocupabilitat del veïnat, la responsabilitat social corporativa en xarxa amb el territori, 

les economies comunitàries i altres qüestions vinculades al desenvolupament local. 

Per ajudar a entitats i persones que no han formulat projectes abans d’aquest tipus, s’ha posat en marxa un programa 

d’acompanyament i assessorament personalitzat per a al formulació de projectes susceptibles de ser presentats a la 

convocatòria, per a que empreses, entitats, associacions i persones emprenedores puguin desenvolupar els seus propis 

projectes de desenvolupament local. 

En el marc de la difusió del programa, es van dur a terme dues sessions informatives de la preconvocatòria al Centre 

Cívic del Convent de Sant Agustí  (la primera, el dijous 23 de febrer, amb més de 35 persones inscrites, finalment van ser 

unes 25 les assistents; la segona va tenir lloc el dilluns 27 de març, on hi van assistir 15 persones, de les més de 20 

inscrites). 

Mesura 2.2 Punt d’atenció a l’activitat econòmica de Ciutat Vella (emprenedoria, empresa i iniciatives de l’economia 

social i solidària)        

S’ha començat a treballar en la definició del Punt, on s’atendran les demandes relatives a iniciatives emprenedores, 

consultes d’activitats empresarials ja en marxa, dubtes sobre l’àmbit de l’economia social i solidària, etc., amb 

informació relativa a la realitat socioeconòmica del Districte i al teixit comercial i comunitari existent. 

El Punt d’atenció a l’activitat econòmica  es complementaria amb el Punt de Dret al Treball (mesura 8.2) i el Punt 

d’Ocupació del Districte. 

Estem treballant per obrir aquest punt entre finals de l’any 2017 i principis del 2018. 

Mesura 2.3. Programa d’Aixecament de Persianes vinculat a les necessitats de béns i serveis detectades als barris   

Per una banda, el programa incorpora la dinamització de locals públics. En aquest sentit, s’han redactat les bases del 

nou programa per a la cessió temporal d’aquets espais a iniciatives emprenedores i a projectes ja en funcionament 

(impulsats per entitats o empreses). L’objectiu és que en el darrer trimestre de l’any els locals ja estiguin ocupats amb 

noves activitats econòmiques, un cop realitzada la publicació de les bases, la revisió i selecció dels projectes i 

l’assignació dels locals. 

Per altra banda, dinamització de locals privats. S’ha treballat en la definició d’un model d’intermediació per part de 

l’Administració, buscant acords amb les propietàries dels locals per tal d’aconseguir condicions favorables per a la 

consolidació de l’activitat econòmica que s’hi ubiqui. 

Les accions emmarcades en aquesta mesura es realitzaran en directa coordinació amb les actuacions del Pla de Barris 

Raval Sud – Gòtic Sud. 
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Mesura 2.4 Suport específic a projectes integrals i comunitaris sobre desenvolupament local de barris    

S’ha treballat en xarxa amb els espais comunitaris de cada barri, atenent a les especificats, ritmes i voluntats de 

cadascun. Així, s’han realitzat reunions periòdiques amb Proa a la Mar a la Barceloneta i amb les xarxes laborals del 

Raval, Gòtic i Casc Antic.  D’aquestes reunions n’han sortit projectes com accions formatives d’abast comunitari a la 

Barceloneta o accions per a la gernació de sinergies amb el teixit empresarial per part de diverses xarxes laborals. 

Línia estratègica 5 (Promoure que la compra pública del Districte inclogui clàusules socials i vetlli pel retorn social al 

territori) i Línia 6 (Promoure la compra i contractació de béns i serveis de Ciutat Vella per part de les empreses, entitats i 

equipaments del territori). 

Situació: realitzades les primeres intervencions en 2 mesures de les 3 de la línia 5 i 2 mesures de les 3 de la línia 6 

En primera instància, s’ha realitzat una anàlisi (interna) de les dades de contractació del Districte de Ciutat Vella dels 

anys 2014 i 2015. 

Arran d’aquesta anàlisi, actualment estem en procés d’elaboració del protocol de contractació, enfocat a la contractació 

menor (pel seu volum i per les possibilitats de maniobra que hi ha en aquest tipus de licitacions, fet que no es produeix 

en licitacions majors). El protocol serà testejat en processos de contractació per tal d’analitzar-ne la seva adequació a la 

realitat del Districte i corroborar que té un impacte positiu en les contractacions que es realitzin. 

En segona instància es treballarà en la definició participada de les mesures que poden promoure la compra i 

contractació de proximitat per part de les empreses, entitats i equipaments del territori. 

Línia estratègica 7 Fomentar l'ocupació de les persones en situació d'atur. 

Mesura 7.1. Contractació de veïns i veïnes per mitjà de plans d’ocupació o d’altres mesures d’experienciació laboral, 

amb una visió integral dels projectes a realitzar 

Al 2016 es va realitzar un esforç especial per part de l’Ajuntament i Barcelona Activa en relació amb la contractació de 

veïnat per mitjà de plans d’ocupació, amb un pressupost ambiciós i una coordinació que va permetre que 115 veïns i 

veïnes de Ciutat Vella fossin contractades per a diferents projectes municipals. Això suposa un increment del 69% en 

relació amb l’any anterior. 

Actualment s’estan finalitzant els processos de selecció de les persones que participaran en els programes 

d’experienciació laboral (Plans d’Ocupació Municipals) que s’iniciaran en els propers mesos. Fins que el procés de 

selecció no hagi finalitzat no tindrem la informació sobre persones veïnes del Districte contractades en el marc del 

programa. 

Seguidament es realitzarà la selecció per als Plans d’Ocupació emmarcats en el projecte Treball als Barris, els quals 

també s’iniciaran en els propers mesos. 

Mesura 7.2. Orientació i assesorament individual en matèria d’ocupació 
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Al 2016, Barcelona Activa va atendre 1.618 veïns i veïnes de Ciutat Vella en matèria d’assessorament i orientació 

ocupacional, xifra que significa un increment en relació amb les dades de 2014 del 32%. 

D’aquests 1.618 veïns i veïnes de Ciutat Vella, 258 van ser atesos pròpiament al Districte (Convent de Sant Agustí). A 

continuació, altres dades de les persones ateses en aquest equipament: 

Perfil: 

● Homes 64,3% - Dones 35,7% 

● Edat per trams: <25: 5,6%   25 a 39: 28,6% 40 a 54: 47,2%  >54: 18,6% 

● Nivell d’estudis: 

○ Sense estudis, Certificat Estudis Primaris: 32,5% 

○ Graduats en ESO, Estudis Secundaris: 52,4% 

○ Universitaris: 15,1% 

● Nacionalitat:  

○ Espanyola i UE: 62%  

○ Fora UE: 38% 

● Situació sòcio-laboral:  

○ Aturats de llarga durada: 63,8% 

○ No reben cap prestació econòmica: 62,7% 

● Inserció participants: 114 ( 45,23% de les participants) 

● Total accions: 669 

● Total participacions: 1.560 

En matèria de suport a l’emprenedoria, 222 projectes de veïns i veïnes de Ciutat Vella van ser atesos per Barcelona 

Activa al 2016. Aquesta dada suposa un increment del 37,9% en relació amb 2014. Es consideren projectes empresarials 

acompanyats els que han fet un mínim d'una sessió informativa més 3 activitats/assessoraments o bé un programa a 

mida o bé han acabat el Pla d'Empresa. Si compleix una de les 3 condicions es considera projecte acompanyat. 

En referència a l’atenció a l’empresa ja constituïda, van ser 612 les persones de Ciutat Vella ateses als serveis municipals 

d’atenció a l’Empresa. Malauradament no disposem de la comparativa en relació amb 2014. 

Mesura 7.3 Formació/capacitació de veïns i veïnes del Districte per incrementar les seves possibilitats d’inserció en el 

mercat de treball  

En coordinació amb el teixit sociolaboral del territori, en especial aprofitant espais de treball conjunt com són les Xarxes 

Laborals, s’està treballant en la definició d’accions formatives que donin resposta a les oportunitats detectades en 

cadascun dels barris. 

Així, per exemple, en el cas del Raval, des de Barcelona Activa s’ha finançat la realització d’una acció formativa per al 

desenvolupament d’un servei mancomunat de neteja al barri, el qual ha estat definit a partir del treball col·laboratiu 

entre el col·lectiu de comerciants i entitats sociolaborals del barri. 
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Estem en converses amb el pla comunitari Proa a la Mar de la Barceloneta per tal de definir conjuntament les accions 

formatives que es podrien implementar per a les persones d’aquest territori que estan en procés de recerca de feina o 

de millora de les seves competències professionals. En primera instància, estem treballant per a la realització d’una 

acció formativa en auxiliar de cuina, amb períodes d’experienciació en empreses del territori.  

Des del dispositiu d’inserció sociolaboral ubicat al Convent de Sant Agustí, vinculat al projecte “Treball als Barris”, 

s’ofereix el següent curs de formació professionalitzadora durant l’any 2017: netejador/a d’immobles i mobiliari 

d’oficines (230h), amb preferència per als veïns i veïnes dels territoris objecte  d’actuació (Raval –sud-, Barceloneta i 

Sant Pere i Santa Caterina). Així mateix, també s’ofereixen formacions per a l’obtenció de carnets de qualificació 

professional: curs d’operador/a de carretons (18h) i curs de manipulació d’aliments (10h). Aquestes accions formatives 

complementen l’oferta habitual del dispositiu: competències transversals, mòduls de recerca de feina, tallers 

monogràfics, etc. 

Complementàriament, s’està duent a terme un procés de difusió de la cartera de serveis de Barcelona Activa, amb 

l’objectiu que puguin esdevenir un recurs per a qualsevol persona interessada en el seu desenvolupament professional 

(persones desocupades, emprenedores, empresàries, persones en procés de reorientació professional, etc. ) 

Línia estratègica 8 (Promoure el treball digne), Línia estratègica 11 (Promoure el retorn social i territorial de l’activitat 

turística) i Línia estratègica 12 (Treballar per l’aplicació d’un segell de turisme sostenible al Districte). 

Hem finalitzat l’estudi encarregat a Alba Sud, el qual ha estat elaborat, entre altres, a partir de múltiples reunions amb 

els principals agents d’aquest àmbit, com són les xarxes laborals del territori, el gremi d’hotels i el de restauració, 

associacions de comerciants, entitats sociolaborals, sindicats, etc. L’estudi presenta la següent proposta d’accions en els 

diferents àmbits analitzats: 

Diagnòstic sobre el grau de precarietat laborals dels llocs de treball de Ciutat Vella: s’han identificat els següents com els 

principals àmbits on s’hauria de realitzar aquesta anàlisi; en ordre de prioritat: apartaments turístics; hotels; guies; bars, 

restaurants i establiments d’oci nocturn; comerç, equipaments culturals. 

S’ha acordat que realitzarem l’estudi en l’àmbit dels apartaments turístics durant l’any 2017. 

Informació i assessorament personalitzat en drets laborals: posada en marxa del Punt de Dret al Treball, en coordinació 

amb els dos sindicats majoritaris i amb les xarxes laborals de cada territori. Es té la voluntat de posar en marxa el Punt a 

finals del 2017; tanmateix, estem treballant per poder comptar amb aquest servei abans del 30 de juny  i poder 

començar a realitzar accions en aquesta línia: assessorament, accions formatives, sessions grupals, etc. Es conformarà 

un consell assessor del Punt, en el que participarien les entitats sociolaborals, els sindicats i la pròpia administració. Més 

enllà del consell, es vol implicar activament al conjunt d’entitats que formen part de les xarxes laborals en la tasca que 

desenvolupi el Punt, per tal que esdevingui un recurs útil per al conjunt del teixit socioempresarial del Districte. 

Incorporació d’accions d’informació sobre drets laborals als projectes ocupacionals i formatius del districte: ja en 

execució. 
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Acompanyament en la creació de 5 iniciatives econòmiques orientades a pal·liar, transformar o revertir els efectes de la 

saturació turística: impuls, entre altres, a noves activitats en els serveis de manteniment, per tal de vincular-los amb els 

operadors turístics, tot i que no únicament. 

Impuls del comerç i serveis de proximitat com a proveïdors preferents dels hotels i operadors turístics: treball a 

desenvolupar a cada territori, en coordinació amb les xarxes laborals i el col·lectiu de comerciants. 

En treball: inclusió de criteris laborals al segell Biosphere. 

Línia estratègica 10 (Ordenar l’activitat econòmica i vetllar pel compliment de la legalitat dels operadors i establiments 

turístics)   

Des de l’Ajuntament de Barcelona s’estan realitzant tot el conjunt d’accions possibles per tal d’identificar aquelles 

activitats que no compleixen amb la legalitat vigent per tal de propiciar que cessin en la seva activitat o per tal que 

s’adaptin als criteris que se’ls hi exigeixen. 

Línia estratègica 13 (Impulsar l’economia cooperativa, social i solidària existent a Ciutat Vella),  Línia estratègica 14 

(Promoure nova economia cooperativa, social i solidària) i Línia estratègica 15 (Vetllar per la presència dels principis i 

valors de l’economia social i solidària de manera transversal en totes les polítiques d’activació econòmica del Districte)  

El Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica (mesura 2.2 anteriorment descrita) serà un factor catalitzador per  a l’impuls 

de l’economia cooperativa, social i solidarà (ECSS) al territori, tant de l’activitat existent com de noves iniciatives. 

Mentrestant, s’estan realitzant accions d’identificació, impuls i promoció de les iniciatives de l’ECSS, en coordinació amb 

la Direcció d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa i el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària 

de l’Ajuntament: derivacions al servei d’assessorament específic que s’ha posat en marxa des de Barcelona Activa, 

informació sobre la creació de cooperatives, impuls a la creació d’una xarxa per al foment de l’economia social i 

solidària al Raval, etc. 

Al Districte tenim moltes iniciatives d’economia social i solidària i moltes altres a punt de néixer. Volem visibilitzar les 

que ja existeixen per enfortir-les i perquè puguin afavorir el sorgiment de nous projectes. La nostra idea és engegar els 

primers projectes abans del 30 de juny. 

Altres 

Programa de finançament alternatiu: 

• 1a sessió informativa general: 5 persones de CV de les 97 assistents 

• Sessions a Districte*: 29 participacions 

• Tallers de capacitació**: 18 persones 

* Altres formes de finançament: si no vull o no puc obtenir crèdit bancari, com puc finançar el meu projecte? 



 Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

Pàgina 21 de 33 

 

** Taller 1: Finançament col·lectiu o Crowdfunding      Taller 2: Serveis financers ètics i socials 

Espais de Governança del Pla de Desenvolupament Econòmic 

Grup Impulsor 

El Grup Impulsor del PDE es reuneix quinzenalment per tal de tractar els temes de desenvolupament econòmic que 

afecten al Districte i coordinar l’execució del PDE, és a dir, la implementació de les tasques descrites anteriorment. El 

Grup Impulsor del PDE el formen el Govern de Districte, la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte, 

Barcelona Activa, Oficina Tècnica Pla de Barris - Foment de Ciutat i, des del novembre, el Comissionat d’Economia Social 

i Solidària, i les Direccions de Comerç i de Turisme de l’Ajuntament de Barcelona. 

Taules de Barri 

Es realitzaran tres taules de seguiment i treball del PDE a cada barri a l’any. Les primeres es van convocar per al mes de 

novembre de l’any 2016. Les segones s’han realitzat entre finals d’abril i principis de maig del 2017: 

● Taula de Barri del Raval: 25 d’abril 

● Taula de Barri del Gòtic: 27 d’abril 

● Taula de Barri de la Barceloneta: 3 de maig 

● Taula dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera: 4 de maig 

 

4.2. Programa de Recursos per a projectes d’impuls socioeconòmic del territori 

En les taules de barri es va fer difusió de la convocatòria de subvencions que ha llançat Barcelona Activa. Es tracta d’una 

convocatòria innovadora que té per finalitat aixecar projectes vinculats al territori en l’àmbit del desenvolupament 

local, concretament en el foment de l’emprenedoria i l’empresa, les economies comunitàries, l’ocupació i la innovació 

social digital. 

La convocatòria té 5 modalitats de projectes subvencionables:   

1. Emprenedoria individual i col·lectiva als territoris. Projectes que incrementin i consolidin les economies de 

proximitat mitjançant el foment de l’emprenedoria duts a terme a qualsevol territori de la ciutat. 

2. Empresa mercantil i empresa cooperativa als territoris. Projectes que busquin crear oportunitats i consolidar 

els agents econòmics del territori -comerços, cooperatives, serveis de proximitat, micropimes, pimes, 

empresaris individuals etc.- tot generant un impacte positiu al territori on estan ubicats.  

3. Economies comunitàries i Innovació social. Projectes de suport al desenvolupament socioeconòmic en l’àmbit 

de l’economia social i solidària i/o processos d’acció comunitària – formes col·lectives de resolució de 

necessitats que es basen en la feina conjunta d’un grup de persones i on el treball voluntari té un pes 

important-. També projectes de suport a la innovació social, que fomentin noves idees, productes, serveis o 

models que satisfan necessitats socials i que, al mateix temps, creen noves relacions socials o col·laboracions.  

4. Ocupació als territoris. Projectes que promoguin l’ocupació entre els col·lectius vulnerables –joves, majors de 
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45 anys, persones que no tenen regulada la seva situació legal etc.-. També projectes de suport a persones 

actives subocupades amb necessitats de formació per mantenir el seu lloc de treball o emmarcades en 

l’anomenada “pobresa laboral”-que malgrat estar ocupades no poden cobrir les seves necessitats bàsiques-, 

sempre tenint en compte els recursos del territori. 

5. Innovació social digital. Projectes que impulsin l’ús de la tecnologia oberta i la fabricació digital per fomentar 

noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris en els 

quals es duguin a terme. 

Es finançarà fins un màxim del 80% del pressupost del projecte presentat. Quedarà a càrrec de la persona física o 

jurídica sol·licitant l'aportació de la resta del cost (20% restant). Opció A- import inferior o igual a 10.000€ (destinada a 

projectes amb un import final màxim de 12.500€). Opció B: import inferior o igual a 50.000€ (destinada a projectes amb 

un import final màxim de 62.500€). 

El calendari de la convocatòria és el següent: 

● 6 d’abril 2017: aprovació de les bases i convocatòria de la subvenció per la comissió de govern.   

● Presentació de projectes: del 22 de maig al 22 de juny   

● Resolució definitiva: abans de 31 de desembre de 2017  

Aquí hi ha l’enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions   

 ESPAI PÚBLIC  

5.1. Urbanització del carrer Sotstinent Navarro 

El 21 d’abril es va aprovar inicialment el projecte de remodelació del carrer del Sotstinent Navarro, a l’entorn de la 

muralla romana. Aquest projecte parteix de la demanda que la comunitat educativa venia reclamant des de fa anys. És 

per això que el Govern municipal va engegar un procés participatiu durant les tasques de redacció del projecte de 

remodelació, per tal que tant els veïns com a la comunitat educativa –inclòs l’alumnat- incidissin en la definició de la 

urbanització de l’espai. 

En total, es van dur a terme tres tallers i una sessió de retorn en les que van participar una mitjana de 50 persones entre 

adults i infants de 6 a 12 anys. D’aquest procés participatiu van sortir algunes propostes que l’arquitecte Josep Llinàs ha 

inclòs en el projecte. Per tant, el disseny del projecte ha estat col·laborat per la comunitat educativa, veïnats i els nens i 

nenes del Baixeras. 

Aquesta actuació permetrà, d’una banda, guanyar un nou espai públic al districte i es recupera un tros de muralla 

romana. De l’altra, l’escola Àngel Baixeras guanyarà un pati per al gaudi del seu alumnat i es dona resposta a una antiga 

demanda de la comunitat educativa de fer ús del solar per posar fi a la situació del pati actual, ubicat al terrat de 

l’edifici. 

Aquest nou espai públic està limitat per la pròpia muralla, pels carrers Sots-tinent Navarro, Baixada del Caçador i per la 

paret mitgera de l’edifici, 18-20, del carrer Sots-tinent Navarro. El projecte està dotat amb 1.175.700 euros amb la 

previsió que les obres comencin a finals de juliol i finalitzin a mitjans d’abril de l’any 2018. 
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Aquest espai compta amb una superfície de 909 metres quadrats, dels quals 664’47 estaran pavimentats. A més també 

hi haurà 91 metres quadrats de sauló i 140 metres quadrats de zones verdes trepitjables i no trepitjables. Finalment, hi 

haurà una zona tancada per fer de magatzem i lavabo d’ús escolar amb una superfície de 23’38 metres quadrats.  

5.2. Urbanització del carrer Comerç, entre els carrers Comercial i Marquès de l’Argentera 

El 29 d’abril la Comissió de Govern va aprovar definitivament el projecte executiu d’urbanització del carrer Comerç, en 

el tram comprès entre la plaça Comercial i l’avinguda del Marquès de l’Argentera, que restava pendent de la 

urbanització dels entorns del Born, executada en el darrer mandat. La proposta recull la urbanització d’un tram de 1.734 

metres quadrats de superfície amb un pressupost aproximat de 978.600 euros. Està previst que les obres comencin al 

maig i finalitzin a l’octubre d’aquest mateix any. 

La proposta resultant prové del resultat d’un petit procés participatiu amb veïns, establiments comercials i vianants que 

fan ús d’aquest entorn: es van presentar tres propostes amb diferents disposicions de mobiliari urbà i zones d’estada i 

una plantació d’arbrat i parterres significativa. Aquest procés va comptar amb una consulta final que va donar com a 

resultats la necessitat d’executar la proposta que s’ha desenvolupat en aquest projecte executiu que ha aprovat 

definitivament la Comissió de Govern. 

La proposta plantejada preveu la creació d’una plataforma única amb prioritat invertida per a vianants, de manera que 

es pacifiqui aquest tram de carrer i esdevingui una zona de passeig i d’esbarjo. L’actuació contempla la creació d’un 

espai lúdic format per elements de joc. 

 

5.2. Sessions de treball espai públic 

El 30 de març es va dur a terme la sessió de treball sobre l’ús de l'espai públic i la distribució de les terrasses dels 

entorns del Mercat de Santa Caterina. 

5.3. Sessions de participació urbanitzacions 

El dia 4 de maig es va dur a terme la primera sessió per repensar la urbanització del tram del carrer Comerç, entre 
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Fusina i Princesa. La sessió incloïa, a més a més, una primera proposta per a la remodelació de la plaça Comercial. La 

urbanització del carrer és una vella demanda dels veïns, donat que quan es va fer la urbanització dels entorns del Born 

va quedar pendent aquest punt, cosa que ha provocat problemes evidents de mobilitat i un tractament inadequat 

d’aquest tram de carrer. Les propostes per aquest carrer busquen una certa continuïtat amb el tram, mentre que les 

propostes per a la plaça passen per una certa verdificació. 

Mestres Casals i Martorell 

El passat 4 de maig es va dur a terme la segona sessió de participació per pensar la urbanització i els usos provisionals 

del carrer dels Mestres Casals i Martorell. Tal i com es va explicar en la sessió la voluntat del Districte és que en aquest 

espai s’hi pugui encabir el casal de gent gran del Casc Antic, permetent el trasllat de l’actual seu del carrer del Rec, molt 

malmesa i a més poder-hi construir habitatges temporals . En la sessió es va treballar tenint presents aquests terminis. 

La propera sessió serà el 23 de maig. 

5.1. Distribucions prèvies a la Comissió de Terrasses 

5.4. Obres en curs actualment 

Urbanització Folch i Torres 

Les obres d’urbanització segueixen el ritme previst i s’està treballant paral·lelament amb el Servei d’arqueologia per 

documentar les troballes arqueològiques de les que s’ha fet ressò la premsa. Ja s’ha executat la xarxa de clavegueram, a 

falta de tapes i reixes de remats, s’ha executat tota la primera fase d’enderrocs i a principis de maig s’iniciarà a actuar a 

la galeria del carrer Lleialtat i Reina Amàlia. 

En el mateix indret on avui es localitza la plaça de Josep Maria Folch i Torres, s’aixecà una presó, que fou  enderrocada 

l’any 1936 pels anarquistes tot just començada la Guerra Civil espanyola. La planta d’aquesta construcció va quedar 

documentada, a mitjans del segle XIX, als Quarterons de Garriga i Roca. 

Els treballs arqueològics estan permetent redescobrir algunes de les antigues estructures d’aquest centre penitenciari, 

que fou enderrocat i, en el solar que va deixar lliure, s’ha va construir la plaça. La presó fou construïda l’any 1839 i, fins 

l’any 1904, funcionà com a centre penitenciari que acollia indistintament homes, dones, infants i ancians. A partir de 

l’any 1904, arran de la inauguració de la Presó Model, aquest centre va passar a ser exclusivament per a dones fins al 

seu enderrocament  l’any 1936. 

Fins ara, els treballs arqueològics han permès documentar part dels espais que en el “quarteró” núm. 104 de Garriga i 

Roca són anomenats com a pati dels nens i pati de les dones, el mur perimetral que tancava l’edifici pel carrer de la 

Lleialtat i altres murs de dependències interiors de la presó. Durant aquests treballs també es van documentar les 

escales de la primera urbanització de la plaça un cop destruïda la presó. 

Els treballs arqueològics estant sent realitzats per un equip dirigit per l’arqueòloga Conxita Ferrer (Món Iber Rocs SL), els 

quals continuaran durant les properes setmanes, permetent ampliar el coneixement d’aquest centre penitenciari. 



 Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

Pàgina 25 de 33 

 

Les obres segueixen, doncs, amb previsió de finalitzar al desembre.  A sol·licitud de l'Institut s'està treballant una 

modificació de l'accés i reixes que serà validada en la comissió de seguiment.   

Passatge de Sant Benet  

5.5. Indicadors de seguretat  

Evolució de les trucades ciutadanes al 092/112 

 

L’evolució de les trucades al 092/112 a la ciutat de Barcelona al 2016, reflecteix  un increment del 6 %. 
 
L’augment de la demanda s’ha repartit al llarg de l’any 2016, de forma que no es pot atribuir a episodis 
singulars, sinó a una nova realitat que demanda més de servei.   El mesos de juliol i de setembre han estat els 
de més concentració de trucades, amb un 10 % i un 15 % d’increment respecte als mateixos mesos de l’any 
anterior.  
 

Pel que fa a Ciutat Vella, l’augment ha estat del 10 % al 2016, havent-hi un repartiment de les trucades força 

sostingut al llarg de l’any, però a l’estiu s’accentua més que a la resta de la Ciutat. Al 2017 la tendència ja 

indica que les trucades superaran a les de l’any anterior. 

 

A Ciutat Vella, la major part de les trucades estan relacionades amb les molèsties que generen les persones a 

l’espai públic i el soroll (en un sentit ampli). 

 

 

Evolució dels incidents que ha gestionat la Guàrdia Urbana 

Pel que fa als incidents que gestiona la GUB, i que estan íntimament relacionats amb la demanda al 092/112,  

l’any 2016 a Ciutat Vella es van gestionar un 3 % més de serveis. Al 2017 mostren l’augment ja és del 2 % 

respecte a les xifres de l’any anterior. 

 

Per aquesta raó és rellevant treballar en la capacitat de resposta combinada, és a dir, la que resulta de les 

capacitats de la GUB i d’aquells altres actors que coadjuven a moderar la demanda amb una feina preventiva 

(agents cívics i altres).  

 

A partir del mes de maig i fins l’octubre, la Unitat Territorial de Ciutat Vella pateix decrements de personal 

(que malauradament coincideixen amb l’augment de la demanda), com a conseqüència de l’entrada en 

funcionament de la Unitat de Platges, l’obertura permanent de l’ORD/OAC de la Barceloneta i l’inici dels 

períodes de vacances. 

 

Anàlisi de les dades relatives als fets delictius a Ciutat Vella 

 

Indicador Valor interanual 2016 Gener a març/abril 
2017 

observació 

Total de fets 
coneguts 

+ 5,8 % + 5,1 % 
El conjunt de fets coneguts es troba 
sensiblement per sota de l’any anterior en 
aquests primers mesos. El furts continuen 
augmentant, però es compensen amb baixades 
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als indicadors d’altres categories. 

Furts + 8,6 % + 5,5 % 
Són el “taló d’Aquil·les”. Controlar aquest 
indicador és la clau per millorar les dades en el 
seu conjunt.  

Robatoris 
violents 

- 6 % + 8,7 % 
Aquest indicador ha empitjorat aquests mesos. El 
Casc Antic ha estat protagonista en certa mesura.  

Robatoris a 
vehicles 

-10 % - 17,1 % 
Aquest indicador continua amb una tendència 
favorable. 

Activitat policial: 

Total detinguts 
i denunciats 

+ 5,8 % + 0,1 % 
El treball policial és notable i s’incrementen les 
actuacions en aquest àmbit.  

Per furt + 19,5 % - 0,2 % 
Les actuacions per furt són gairebé idèntiques a 
les de l’any anterior. 

Per robatoris 
violents 

+ 20,5 % + 13,5 % 
Les detencions/investigats en aquest apartat 
també s’han incrementat.  

 

 

El Grup de Delinqüència Urbana de Ciutat Vella, va obtenir l’any 2016 uns resultats extraordinaris en 

diferents àrees d’interès en aquest darrer any: 

 

● Pisos on es venien drogues: S’han fet un total de 43 entrades i perquisicions a habitatges, 

emmarcades a un total de 15 operacions conjuntes amb Mossos d’Esquadra. En aquestes accions 

s’han detingut/investigat a un total de 82 persones per delictes contra la salut pública. En alguns 

casos, s’han trobat armes de foc. 

 

● Delictes relacionats amb el tràfic i l’explotació de persones: Aquest anys s’han realitzat 2 operacions 

conjuntes amb Mossos d’Esquadra i 2 més amb Policía Nacional (una d’aquestes encara no està 

finalitzada). El total de persones detingudes en aquest àmbit ha estat de 30. 

 

Pel que fa al 2017: 

 

● Pisos on es venien drogues: S’han fet un total de 10 entrades i perquisicions a habitatges, 

emmarcades a un total de 5 operacions conjuntes amb Mossos d’Esquadra. En aquestes accions 

s’han detingut/investigat a un total de 12 persones per delictes contra la salut pública. 

 

 

Descripció de l’activitat relacionada amb la convivència 

 

Indicador Valor interanual  Gener-març 
2017 

observació 

Demanda al 092 per 
venda ambulant. 

-32,5 % - 25,5 % 
Aquests valors són molt rellevants per la GUB, 
atès que al 2015 van haver-hi increments de 
demanda. Considerem molt positiva aquesta 
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evolució, que afecta a un tema d’abordatge 
complex. 

Demanda al 092 per 
consum d’alcohol a la 
via pública 

43,7 % 80,7 % 
Aquesta demanda es relaciona amb les molèsties 
que generen les persones a l’espai públic. S’ha de 
treballar amb més recursos. 

Demanda al 092 per 
molèsties prostitució 

       -31,6 % 6 trucades 

La demanda en aquest sentit també té una 
tendència a la baixa. En horari nocturn, moltes 
treballadores sexuals es concentren a zones amb 
poca presència veïnal. 

Activitat policial: 

Denúncies per venda 
ambulant. 

+24,2 % - 2 % 

L’activitat policial contra la venda ambulant és 
constant i l’increment posa de manifest la 
preocupació per contenir-la.  

Llaunes comissades +7,7 % 5 % 
Entre gener i març es porten 31.396 llaunes 
comissades.   

Denúncies per consum 
d’alcohol a la via 
pública 

 

3,3 % 7,1 % 

Les denúncies per consum d’alcohol a la via 
pública es van incrementar al 2016. El valor 
interanual actual està molt equilibrat, amb un 
lleuger descens associat als mesos d’hivern.   

Denúncies per 
demanda de serveis 
sexuals 

- 27,0 % -40 % 
 

Denúncies per 
mantenir relacions a 
l’espai públic 

- 56,3 % sis denúncies 
Al llarg de l’any s’han observat menys 
comportaments d’aquesta naturalesa. 

 

 

5.6. Concurs de la Rambla 

Des del 6 de març està oberta la licitació dels serveis relatius a la redacció d’estratègies d’actuació i projecte per a la 

transformació de la Rambla. La voluntat és que les actuacions que acabin executant-se s’enfoquin des d’una vessant 

essencialment social i que aquestes derivin en intervencions urbanístiques que podrien iniciar-se a principis de 2019. 

Per aquest motiu, com ja vam explicar en el darrer Informe de la Regidora, es busca un equip redactor interdisciplinari 

format per persones del camp de l’arquitectura, l’enginyeria, la sociologia i l’economia, entre d’altres. La novetat 

respecte al concurs és que s’ha prorrogat el termini per les peticions rebudes fins al dia 19 de maig de 2017 (Informació 

de la licitació a:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=22792945&reqCode=viewCn&) 

El passat 17 de març es va celebrar una trobada amb els interessats en la licitació al Museu Marítim que va coincidir 

amb una passejada veïnal que van poder explicar les seves necessitats i problemàtiques als possibles licitadors. Així 

mateix el dijous 4 de Maig a les 16.30h es fa una sessió informativa sobre el concurs a petició del COAC. 
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5.7. Mobilitat 

Vehicles de mobilitat personal 

El 15 de febrer la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de 

Circulació de Vianants i Vehicles en els apartats referents als vehicles de mobilitat personal a motor (VMP) i els cicles de 

més de dues rodes. La modificació es va aprovar amb els vots a favor del Govern municipal (BComú i PSC), Cs, ERC, i 

CUP-Capgirem i les abstencions de CiU i PP.  En el proper Plenari de l’Ajuntament es porta a aprovació definitiva. Es 

tracta d’una normativa pionera que determina per quins espais poden circular els patinets elèctrics, les rodes 

elèctriques o els segways, entre altres, i estableix si han de tenir assegurança, s’ha de portar casc o amb quina edat 

mínima es poden conduir. Tal com s’ha explicat en diverses ocasions, per fer possible aquesta regulació, l’Ajuntament 

de Barcelona ha establert una metodologia de classificació vehicles que és la següent: 

● Tipus A: inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més petites: patinets elèctrics petits, roda 

elèctrica i plataforma elèctrica.   

● Tipus B: inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més grans: patinets elèctrics grans i segways.    

● Tipus C0: inclou els cicles de més de dues rodes que s’utilitzen per a ús personal.    

● Tipus C1: inclou els cicles de més de dues rodes que es fan servir per realitzar algun tipus d’activitat econòmica 

o d’oci.    

● Tipus C2:  inclou els cicles de més de dues rodes destinats al transport de mercaderies.    
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Ciutat Vella és el districte de la Ciutat que més pateix la massificació de bona part d’aquests ginys, generant evidents 

molèsties als veïns i les veïnes en els seus trasllats ordinaris.  L’estiu passat es van limitar les rutes d’algunes d’aquestes 

modalitats i enguany es preveu incorporar restriccions majors a les que s’aprovaran en la normativa. 

Millores a la Mobilitat per l’estiu  

 

5. PROJECTES  

● Pla de Barris Raval Sud 

El Pla de Barris Raval Sud Gòtic Sud  està en fase de desplegament a expenses de fer l’acte públic de 

presentació del document que servirà de punt de partida on es marca l’anàlisi i diagnosi acompanyat de les 

línies de propostes i projectes motor. 

  

En l’àmbit dels Drets socials s’està avançant en el disseny de les bases d’ajudes a la rehabilitació de finques 

d’alta complexitat estudiant la possibilitat de que aquestes es vehiculin tant via propietaris com llogaters i 

fent sempre especial atenció al disseny de les clàusules antigentrificació. També s’avança en el disseny de les 

ajudes per millora de l’aïllament per minvar l’impacte del soroll a nivell domèstic. Es continuen donant suport 

a projectes de processos de salut comunitària (ICI al Raval i Salut als Barris al Gòtic) i altres àmbits on ja havia 

suport de Llei de Barris (Projecte ITAKA, dinamització Folch i Torres, Pista Cintra...) i s’engeguen noves línies 
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com les caminades per gent amb problemàtiques mentals al Raval.  

 

S’ha iniciat l’assessorament del projecte veïnal de la Plataforma El Borsí pel Barri a expenses d’acordar quin 

tipus d’acompanyament necessiten i pactar (passada la visita conjunta del divendres 5) un calendari de 

trobades amb l’Administració i la Biblioteca per compartir i construir un projecte comunitari.  

 

En matèria d’educació seguim plantejant sumar el procés d’educació comunitària de la Fundació Tot Raval a 

una comissió de nova creació del consell escolar on desenvolupar les propostes de PdB.  

 

D’activitat Econòmica s’ha participat d’espais de decisió compartits amb entitats com les xarxes laborals i 

taules de barri per aterrar les propostes. Agafa força l’opció de “banc de recursos mancomunats” al raval 

(amb visió de tot el Districte) i reforç d’ECSS al gòtic (plantegen economia de les cures i reforç identitat de 

barri i comerç). Continuem participant del grup liderat per districte de treball sobre Baixos Protecció Oficial. 

 

En matèria d’ecologia urbana s’ha encarregat pressupostos per realitzar estudi acurat d’aparcament i 

mobilitats de Plaça Sant Miquel i d’estudi de Cinc casos a estudiar per part de ATRI per plantejar edificació 

extraordinària de sostre públic. 

 

S’està treballant amb equip tècnic i polític el procés de participació i disseny de Voltes d’en Cirés amb 

l’objectiu de fer el procés de participació abans del trasllat de la sala Baluard, passat l’estiu. Rambla del 

Raval-Salvador Seguí, es traslladarà tots els imputs de Regidoria a l’equip redactor de la proposta, encara no 

triat. La proposta serà fer participació també abans d’estiu.  Port(A) veïnal continuen les reunions de la 

comissió mixta entre Ajuntament i Port per acordar uns usos a l’espai i models de gestió amb els esports de 

pilota col·lectiu com gran diferència de criteri. S’està encarregant també estudi específic de millora de 

connectivitat peatonal entre gòtic sud i Moll Bosch i Alsina, coordinat amb procés de remodelació de Duc de 

Medinaceli.  

 

6. FESTES MAJORS,  FESTIVITATS, ACTES 

Casc Antic 

17/03/2017 - Juguem al carrer. Fundació Comtal. Avinguda Francesc Cambó 

18/03/2017 -  Fira Born Gourmet. Barcelona Bon Gourmet. Pla de Palau. 

27/03/2017 - Activitats recreatives al Pou. Fundació Adsis. Pou de la Figuera 

31/03/2017 - 17/03/2017 - Juguem al carrer. Fundació Comtal. Avinguda Francesc Cambó 

01/04/2017 - Rough Diamonds. Departament de Joventit. Parc de la Ciutadella, espai de la cascada. 

14/04/2017 - Via Crucis. Parròquia de Santa Maria del Mar. 



 Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

Pàgina 31 de 33 

 

16/04/2017 - Activitat teatral de l’Associació La Xina Teatre. Pou de la Figuera 

21/04/2017 - Diada de Sant Jordi Fundació Comtal. Fundació Comtal. Pou de la Figuera 

22/04/2017 - Difusió d’activitats de la Taula Gent Gran Casc Antic. Creu Roja de Barcelona. Avinguda Francesc Cambó 

27/04/2017 al 01/05/2017 - Festival Tudanzas. Associació Cultural Tudanzas. Plaça de Sant Pere i Pou de la Figuera. 

 

Gòtic 

18/03/2017 - Drama sacre. Retaule Sant Josep Oriol. Associació del Retaule de Sant Josep Oriol, a l’interior de la Basílica. 

18/03/2017 al 26/03/2017 - Festes de Sant Josep Oriol. Festa Major al barri del Pi organitzada per l'Associació d'Amics 

dels Gegants del Pi en col·laboració amb altres entitats. 

25/03/2017 – Festa Reivindicativa Sotstinent Navarro. Dinar popular, actuacions i jocs infantils. AFA Escola Àngel 

Baixeras. Carrers Sotstinent Navarro i Salvador Aulet 

31/03/2017 al 01/04/2017 -  Festa Jove del Gòtic organitzada per l'Assemblea de Joves de Ciutat Vella, l'Esplai del Pi i 

l'AE Ermessenda del Casc Antic. Associació de Veïns del Gòtic. 

01/04/2017 - IIª Festa del Gòtic. El Gòtic fa festa. Gòtic Acció Cultural. Activitats a la plaça de la Mercè, carrer Milans, 

Plaça Reial, carrer Sils, plaça de George Orwell. 

17/04/2017 - Cloenda Festival Internacional "BAILASWING". Associació d’Amics i Comerciants de la plaça Reial. Plaça 

Reial. 

21/04/2017 - Sant Jordi a la Pl. Reial.  Associació d’Amics i Comerciants de la plaça Reial. Plaça Reial. 

22/04/2017 - Ballada de sardanes. Foment de la Sardana de Barcelona. Plaça Carles Pi i Sunyer 

23/04/2017 - Acte reivindicatiu i informatiu sobre el Borsí. Associació Visc Carrer Avinyó. Plaça de la Verònica. 

23/04/2017 - Festival del Llibre d'artista i la petita edició. ILDE(I libri de...) Associació Cultural. Plaça de Sant Just. 

28/04/2017 - 10è Aniversari Escola Bressol Carabassa. EBM CARABASSA.  Placeta de la Rosa i Carrer Carabassa 

02/05/2017 - Vida saludable a la Reial. Associació d’Amics i Comerciants de la plaça Reial. Plaça Reial. 

 

Barceloneta 

18/03/2017 - Festa del Bon veí, bon profit. Associació Barcelona Alerta, plaça del Poeta Boscà. 22/03/2017 – Gimcana, 

organitzada per l'equip de professorat d'educació física de Ciutat Vella coordinats pel CRP Ciutat Vella.  Parc de la 

Barceloneta 

01/04/2017 - Mostra de manualitats. GAMAR. Passeig Marítim de la Barceloneta. 

08/04/2017 - Festa de la Primavera adreçada als veïns i veïnes del carrer Pescadors. Comissió de Festes del carrer 



 Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

Pàgina 32 de 33 

 

Pescadors. Carrer Pescadors. 

14/04/2017 - Mostra de manualitats. GAMAR. Passeig Marítim de la Barceloneta. 

23/04/2017 - Cantada d'havaneres i lectura en veu alta. Biblioteca Barceloneta – La Fraternitat. Comte Santa Clara, 8-

10. 

24/04/2017 - Conferència-col·loqui amb participació ciutadana i amb la participació de Lluís Llach. ANC Territorial 

Barceloneta. Conreria, 1-9. 

28/04/2017 – Mostres de dansa, actuacions i tallers de les escoles del barri, del casal infantil i Franja Barceloneta, grups 

del barri i companyies de dansa en motiu del Dia Internacional de la dansa. Centre Cívic Barceloneta. Plaça del Poeta 

Boscà. 

06/05/2017 i 07/05/2017 - Mostra de manualitats. GAMAR. Passeig Marítim de la Barceloneta. 

 

Raval 

13/03/2017 - Jocs a la plaça amb infants del centre obert i veïns de l'Illa Robador. AEI Raval. Plaça Vázquez Montalbán 

01/04/2017 - Festa Mawlid. Lliga de dones joves del Centre Islàmic Camí de la Pau. Rambla del Raval 

01/04/2017 - Ballada popular de dansa folklòrica de les Illes Balears. Associació Crits i Renou-Espai Mallorca. Plaça 

Vicenç Martorell. 

01/04/2017 - Mercat de segona mà al carrer Arc de la Verge. Associació Cultural El Arco de la Vírgen. 

03/04/2017 - Setmana Cultural Escola Castella. Escola Castella. Pati de l'escola (Plaça Castella) 

06/04/2017 - Festa de la Terra. Escola vedruna-Àngels. Pati de l'Escola (Pl. dels Àngels, 3) 

07/04/2017 - Fira d'artesania d'entitats del barri. Centre Cívic Drassanes. Plaça de  Salvador Seguí 

07/04/2017 - Vermut contra la violència masclista. Robador, 18 

08/04/2017 - Ballada popular de dança folklòrica de les Illes Balears. Associació Crits i Renou-Espai Mallorca. Plaça 

Vicenç Martorell. 

09/04/2017 - Diumenge de Rams. Parròquia Personal per a Fidels Filipins de Sant Agustí. 09/04/2017 - 75è Aniversari 

Gimnàs Sant Pau. Gimnàs Social Sant Pau. Ronda de Sant Pau 

09/04/2017 - Benedicció de Rams a la Plaça del Pedró. Parròquia de la Mare de Déu del Carme. 

15/04/2017 - Dissabte de Glòria. Parròquia Personal per a Fidels Filipins de Sant Agustí. 

16/04/2017 - Diumenge de Pasqua. Parròquia Personal per a Fidels Filipins de Sant Agustí. 

22/04/2017 -  Fiesta Filipiniana i dia de la convivencia. Federación de Entidades Cívicas y Religiosas Filipinas Kalipi. Plaça 



 Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

Pàgina 33 de 33 

 

Terenci Moix. 

23/04/2017 - Sant Jordi al Raval. Fundació Tot Raval. Rambla del Raval i Jardins de Sant Pau del Camp. 

23/04/2017 - Sant Jordi a l'Espai Mallorca. Associació Crits i Renou-Espai Mallorca. Plaça Vicenç Martorell. 

29/04/2017 - Ballada popular de dansa folklòrica de les Illes Balears. Associació Crits i Renou-Espai Mallorca. Plaça 

Vicenç Martorell. 

05/05/2017 - Vermut contra la violència masclista. Robador 18. 

06/05/2017 - Ballada popular de dansa folklòrica de les Illes Balears. Associació Crits i Renou-Espai Mallorca. Plaça 

Vicenç Martorell. 

 


