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ACTA CONSELL DE BARRI RAVAL 

Data: 3 de juny de 2021 
Lloc: Jardí dels Tarongers 
Hora: 18.30h 

 
Assistència: 

President: Jordi Rabassa. Regidor Districte de Ciutat Vella. 
Conselleres i consellers: 8 
Serveis, equipaments, tècnics/ques o ponents: 6 
Assistència representants d’entitats: 16 
Veïnat a títol individual: 7 

 

Ordre del dia: 

1. Benvinguda 
2. Punt informatiu: 

• Obres i manteniment 
• Actualització Pla de Barris 
• Servei de veïnatge 
• Covid-19 al barri 
• Desplegament Mesura de Govern Covid 
• Desplegament Mesura de Govern Drogues 

3. Votació projectes Pressupostos Participatius  
4. Punt deliberatiu 

• Nou Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) 

5. Torn obert de paraules 
 
1. Benvinguda  

La sessió s’inicia a les 18.35 i el Regidor del Districte de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, dóna la benvinguda a les 
persones assistents, presenta l’ordre del dia i recorda el funcionament dels Consells de Barri.  

 

 

 

 

La presentació del consell es pot consultar en aquest enllaç: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/210603_presentacio_cdb_ra
val.pdf 

La retransmissió en vídeo es pot consultar en aquest enllaç:  

https://www.youtube.com/watch?v=SkLlbkWJWaI 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/210603_presentacio_cdb_raval.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/210603_presentacio_cdb_raval.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SkLlbkWJWaI
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2. Punt informatiu 

El detall de la informació referent al punt informatiu es pot consultar en la presentació del Consell de Barri. 

En resum, els temes que es van tractar són:  

Obres i manteniment 

Estat de les obres i manteniment del projecte "Protegim les escoles" (CEIP MILÀ I FONTANALS, IES MIQUEL 
TARADELL I EBM CANIGÓ), situació dels mòduls provisionals d'ampliació del CAP Drassanes, reurbanització 
de Reina Amàlia  (finalització prevista: agost) i plantació en els parterres de Pl. Folch i Torres. 

Actualització Pla de Barris 

Recordatori de l’ampliació del PdB, incloent-hi zona de Raval Sud. 

Estat dels programes i accions que s’estan duent a terme en Salut, Educació, Habitatge, Escletxa digital, Espai 
públic i accessibilitat, Ocupació i activitat econòmica. 

Servei de Proximitat i Veïnatge 

Exposició dels àmbits de treball; manteniment de l'espai públic, dinàmiques relacionades amb oratoris, 
espais de pernocta. 

Diagnosi i les actuacions dels espais prioritaris d'intervenció. 

Covid-19 al barri 

Incidència que hi ha actualment en el Raval, amb tendència a la baixa. 

Punt de vacunació i punt de suport  pel tràmit de demanar vacunació.  

Desplegament Mesura de Govern Covid 

Exposició de l’estat de les línies de treball.  

Desplegament de la Mesura de Govern de Drogues  

Exposició de l’estat dels àmbits i actuacions més destacades. 

3. Votació  de pressupostos participatius 
 

S’explica el procés de votació que s’inicia el dia 10 de juny.  

Les persones promotores de les accions exposen breument la seva proposta. En concret, hi ha 8 propostes: 
• CREEM MÉS ÀREES DE JOC INFANTIL AL RAVAL 
• ADAPTEM LA PLAÇA DELS ÀNGELS PER ALS INFANTS 
• REFORMEM LA PLAÇA DE LA GARDUNYA 
• ENJARDINEM EL RAVAL 
• PACIFIQUEM L’ENTORN DE L’ESCOLA COLLASSO I GIL 
• REFORMEM LA PISTA NEGRA I LA PISTA DE SANT RAFAEL 
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• REDUÏM LES BARRERES ARQUITECTÒNIQUES DEL RAVAL 
• CREEM UN RACÓ VERD AL CARRER SANTA ELENA 

 

4. Punt deliberatiu. Nou Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) 

El Regidor explica com s’està elaborant el nou PDE. Els eixos principals que abordarà són: 

• Ocupació 
• Economia de proximitat 
• Economia Social i Solidària 
• Barris 

Explica també el procés d’elaboració (grups motor, participació i validació), els àmbits a potenciar i les línies 
estratègiques.  

Es fa especial menció a la compra de locals buits al districte, amb un pressupost de 6 milions d'euros i amb 
especial atenció a la zona de Raval Sud.  

Després de l'explicació, es creen dos grups de treball amb les persones assistents, dinamitzats per les 
conselleres. Es recullen les aportacions i es posen en comú amb totes les persones assistents. 

Alguns dels temes que s’ha demanat que tingui en compte el PDE són: 

• Diversificar l'economia i recuperar veïnatge per fer possible aquesta economia (recuperant pisos 
buits i turístics) 

• Promoure que els joves dissenyin el barri que volen 
• Limitar accés a grans cadenes (que compten amb molts comerços iguals), i com potenciar el petit 

comerç. Tenir en compte com afecta la normativa a cadascuna d'aquestes tipologies (exemple: obrir 
diumenges) 

• Controlar la proporció producte fresc a La Boqueria (fer complir normativa) 
• Diversificar l’oferta de La Boqueria (ecològic, proximitat, qualitat, divers) 
• Tempteig i retracte de la transmissió locals 
• Informació d'ajudes i subvencions municipals 
• Informació de drets laborals per sortir de l'economia submergida i subvenció directa per promoure 

aquesta sortida 
• Modificació del pla d'usos per restringir tipologies de comerç (monocultius): alimentació, 

perruqueria, telefonia, etc. 
• Inspecció de Treball, Hisenda i Sanitària de certs comerços 
• Evitar invasió de l'espai públic per part de comerços 
• Entendre l'educació superior com a motor i ampliar l'oferta 
• Impulsar l'ocupació de plantes baixes per activitats professionals (advocacia, arquitectura, etc.) 
• BPO de Raval Sud, prioritzar comerç alimentari 
• Potenciar el comerç de proximitat (exemple: amb descomptes i aplicacions) 
• Contractes temporals per la regularització de persones amb situació irregular 
• Locals autogestionats (exemple: per xarxes de suport) 
• Cooperatives i vivers de: 
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o  gremis 
o Economia de les cures 
o Artesania 
o Promoció d'artistes de proximitat 

• Fires temàtiques 
• Acadèmies d'oficis 
• Vincular el barri al Port de Barcelona (amb formació i ocupació) 
• Estudi de locals tancats que ara s'estan fent servir com magatzems 
• Rutes de comerços històrics i diversos 

El Regidor es compromet a tenir en compte aquestes peticions en el procés d’elaboració del PDE. Recorda, 
però, que hi ha certs aspectes que l’Ajuntament de Barcelona no té competència per regular. Un cas clar és 
els tipus de comerços, on només hi ha capacitat de regular allò que sigui de pública concurrència i tingui 
afectació a l’espai públic.  

5. Torn obert de paraules 

PREGUNTES TORN OBERT RESPOSTES REGIDOR  
Endesa. Des de la darrera reunió mantinguda 
amb Endesa (el 23/02), quines actuacions de les 
presentades s'han dut a terme? 

En el darrer Informe de Regidoria se'n parla.  
S'ha aconseguit una inversió extraordinària d'Endesa a 
la ciutat en manteniment de la xarxa elèctrica de baixa 
potència, i bona part es destinarà a Ciutat Vella. 
Tots els permisos d'obra ja s'han donat per part del 
Districte i ja s'han fet diverses intervencions. 

Companyia Elèctrica. Tenint en compte el 
manteniment que ha estat fent la companyia 
d'electricitat, s'ha contemplat de fer pública la 
distribució d’electricitat de la ciutat? 

Encara no hi ha previsió de distribuïdora, en part per la 
inversió i l'abast que implica. L’Ajuntament sí disposa de 
la companyia comercialitzadora (Barcelona Energia)  

Pressupostos participatius. Critiquen que les 
propostes tenen a veure amb una situació 
deficitària de l'espai públic. Quina ha estat la 
despesa d'espai públic i quines actuacions hi ha 
previstes en el barri? Quines partides en la 
legislatura 2015-2019? 

Es poden consultar en els pressupostos públics. El 
Regidor es compromet a compartir el detall d'aquestes 
dades concretes. 
El Districte disposa de pressupost per manteniment i un 
altre per obra nova (per projectes). Els pressupostos 
participatius poden complementar aquestes noves 
propostes que no han estat contemplades. 

Edifici del CAP que quedarà buit (Dispensari 
Antituberculós). Qui té la titularitat? S'ha 
previst futur ús? Pot esdevenir un equipament 
pel barri? 

L'edifici que ocupa actualment és titularitat de la 
Generalitat. Es pensarà en l'ús i se'ls hi proposarà. 

Convivència terrasses i veïnatge. Fins quan té 
vigència la normativa especial d'obertura de 
noves terrasses? Quina normativa es preveu? 
Dades exactes de taules. 

S'han sol·licitat més de 500 llicències de terrassa a 
Ciutat Vella, de les quals s'han coincidit 278. 
El criteri per concedir ha estat, entre altres, que no 
tregui espai al pas de persones vianants. 
S'hauria d'acabar consolidant només aquelles que 
treuen espai de cotxes, sempre que no siguin 
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problemàtiques. 
Biblioteques. Biblioteca Sant Pau - Santa Creu, 
raó per la qual té horari restringit? S'obrirà el 
cap de setmana el mes d'agost? 

Es parlarà amb Biblioteques per estudiar l'horari d'estiu, 
i la possibilitat d’ampliar els horaris d’aquest 
equipament. 

Amiant. Quins plans hi ha per la retirada de 
l'amiant d'edificis com els de c/Lancaster 
(7,9,11), Teatre principal i Teatre Arnau? 

Existeix un pla que s'està executant per la retirada 
d'amiant als voltants de les escoles. 
El Teatre principal és privat. 
El Teatre Arnau: s'acaba d'aprovar el projecte executiu, 
i en el moment que es facin les obres s'abordarà aquest 
tema.  

Escombraries. En les zones de c/ 
Requesens, Príncep de Viana i Plaça del Dubte i 
a Pl. Aureli Campmany. Es demana fer 
campanyes d'informació sobre l'ús de 
papereres i contenidors de brossa. També hi ha 
altres aspectes de brutícia i mal olor de la plaça 
(exemple: alimentadors de coloms). Hi ha 
prevista alguna actuació? 

Les campanyes d'informació i d'inspecció s'estan fent 
de manera recurrent. Es continuarà reforçant. 
Hi ha hagut trobades amb agents del barri i veïnatge, 
sobre neteges col·laboratives. 
La nova contracta de neteja entre en vigor l'any vinent, i 
hauria de millorar aquest aspecte. 
S'estudiaran les possibles actuacions a les places 
esmenades. 

Convivència ciutadana. C/ Robador i pl Salvador 
Seguí. Es denuncia problemes de soroll nocturn, 
actes incívics, etc. Quin pla té el districte per 
millorar aquesta situació? Està 
previst augmentar el control per part de 
la GUB les nits i caps de setmana, amb acció 
reals per fer respectar les normes de 
convivència ciutadana? 

Hi ha patrulles de la GUB treballant, tot i que la zona no 
és tan problemàtica i massiva com en altres espais 
prioritaris (exemple: Pl. dels Àngels). 
Cal tenir en compte que només es pot acompanyar a la 
gent a marxar a un altre espai, ja que sense el toc de 
queda està permesa l'estada. 
El que es vigila és quan hi ha molta concentració de 
gent i causa molèsties veïnals. 
Es tindrà en compte la demanda. 

Antic Hospital de la Santa Creu i jardí. 
Quin és el pla del Districte per preservar aquest 
espai històric? Com fer-ho del veïnat? 
S'està vetllant pel problema 
de despreniments que hi havia. 

Una de les voluntats que s'està treballant és la 
dinamització de l'espai amb entitats de la zona. 
Hi ha el compromís conjunt amb la Generalitat de 
millorar el manteniment. 

Diversitat i proximitat del comerç. Per part de 
l'Ajuntament, hi ha un control de llicències 
d'activitats? 

Durant el Consell ja s'ha contestat aquest tema. 
L'Ajuntament només té la capacitat de regular allò que 
és pública concurrència, amb pla d'usos. 

Inseguretat, actes incívics i altres 
problemàtiques c/Om, 9. 

Hi ha compromís i s'estan fent reunions 
amb IMHAB, GUB, veïnatge, etc. Cal fer un pla d'acció i 
plantejar la possibilitat de seguretat privada. 

Transformador elèctric c/ Salvador. Es comenta 
que hi ha molts menys talls de llum, però 
s'espera la intervenció que s'ha fet a c/Salvador 
no ha estat la demanada. Quina previsió hi ha? 

Des de la reunió amb Endesa, s’han fet 36 actuacions 
(es pot consultar en l'Informe de Regidoria). Hi ha 
previst una taula tècnica amb Endesa. 

Emergència de l'habitatge / pisos buits. Hi ha 
68 pisos buits municipals, la majoria al Raval, en 

Tots els habitatges públics tenen un pla associat, i s'hi 
està treballant. Aquesta informació es va actualitzant 
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quin estat estan i quan s'entregaran les claus? en l'Informe de Regidoria. 
Operacions dels cossos policials. Es denuncien 
intervencions racials. Quina posició pren 
l'Ajuntament? 
 

No consten intervencions de caràcter racial i es convida 
a denunciar-les, en cas que hi hagi sospita. L'operatiu 
Tremall de Mossos d'Esquadra, amb col·laboració de 
la GUB, persegueix persones amb antecedents penals. 

Gestió de conflictes. L’equip que va fer una 
intervenció a la zona de Riera Baixa va tenir 
molt bona acollida. Però actualment només hi 
ha un equip en tota Barcelona, es podria crear 
un equip per Ciutat Vella/Raval? 

Es recull la proposta i es valorarà la possibilitat de fer-
ho. 

CAS Baluard i Pl. Dolors Aleu. Problemàtiques 
durant el cap de setmana, per falta de 
presència de la GUB. 

Continuen les accions coordinades i es traslladarà la 
petició de més presència de la GUB/Mossos d'Esquadra 
durant els caps de setmana. 

Inseguretat. A l'AV hi ha queixes de robatoris. 
Es demana més control i presència de cos 
policial a les zones on hi ha més robatoris. 

La delinqüència, que havia baixat a nivells històrics, està 
tornant a pujar. 
Ara mateix hi ha una GUB reforçada amb la 
incorporació de nous agents, etc. 
Es continuarà treballant en la reducció de delinqüència. 

Edifici c/ Príncep de Viana, 14. La propietat ha 
fet intervencions, però no han netejat el pati de 
llums. L'Ajuntament va demanar un pla per part 
de la propietària, i està a punt de vèncer el 
termini. 
Se sap alguna cosa? Quin tipus de sancions hi 
hauria si no compleixen el termini? Quin tipus 
de llicència té l'edifici actualment? 

La propietat no ha expressat quin serà l'ús futur. No 
serà un hotel, ja que no està permesa la concessió de 
més llicències a Ciutat Vella. 
No hi ha novetats per part de la propietat, si no es 
compleix l'acordat, es procedirà a executar les sancions 
corresponents. 

 

El Regidor finalitza el Consell de Barri a les 21:15h, convidant a les pròximes dates de plenària, consell 
extraordinari, etc. I agraint  la participació i aportacions de les entitats, grups i persones assistents.  

Acords 

• Tenir en compte els temes proposats per l'elaboració del PDE i valorar si cal fer més difusió 
d'aquelles propostes vinculades que ja estan duent a terme (per exemple: programes de Barcelona 
Activa) 

• Cercar les dades concretes sobre despesa a l'espai públic i compartir-les amb el Consell. 
• Traslladar les demandes de: 

- ampliació d'horari de la Biblioteca Sant Pau - Santa Creu 
- campanyes de conscienciació sobre l'ús de papereres i contenidors de brossa 
- més presència de la GUB en els espais on hi ha problemes de convivència (soroll, actes 

incívics, etc.) 
- valorar la possibilitat de disposar d'un equip d'intervenció al carrer  


