
 

1 
 

  

ACTA CONSELL DE BARRI RAVAL 

Data17 de febrer de 2022 
Lloc: Sala Ernest Lluch (format mixt: virtual i presencial) 
Hora: 18.30h 

 

Assistència: 
President: Jordi Rabassa. Regidor Districte de Ciutat Vella. 
Conselleres i consellers: 8 
Serveis, equipaments, tècnics/ques o ponents: 15 
Assistència representants d’entitats i veïnat: 28 

 

Ordre del dia: 

1. Benvinguda 
2. Punt informatiu: 

a) Pressupostos participatius 
b) Estat d’obres al barri 
c) Actualització Pla de Barris 
d) Inspeccions soroll 
e) Altres campanyes inspeccions 
f) Terrasses 
g) Actuacions PDE 
h) Pla de Mobilitat del Raval 
i) Xarxa de Comunicació Comunitària 
j) Actualització situació solar Drassanes 
k) Mesura Govern Pla Integral drogodependències 
l) Seguiment de l’estat de l’enllumenat al barri 
m) Dades covid-19 al Raval 
 

3. Punt deliberatiu 

 Cuidem Barcelona. La nova contracta de neteja 

4. 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.  

 

 

 

 
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:  

Pressupostos participatius. S’ha configurat una comissió de seguiment, on el president és l'Antonio Martínez de l’AAVV 
del Raval. Dels projectes seleccionats, 5 són del Raval. 

 

La presentació del consell es pot consultar en aquest enllaç: https://ajbcn-decidim-

barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/13270/22.02.17_Cdb_Raval.pdf  

La retransmissió en vídeo es pot consultar en aquest enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=YB6tFLMjFgg 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/13270/22.02.17_Cdb_Raval.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/13270/22.02.17_Cdb_Raval.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YB6tFLMjFgg
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Estat d’obres al barri  

 Instal·lació d'elements per persones grans a pl. Folch i Torres  

 Fase 2 dels Jardins de Sant Pau del Camp (perterre, mirador i paviment), quedarà pendent la fase 3.  

 Comencen les obres de La Rambla, després de l'estiu i es comença per la part baixa  

Actualització Pla de Barris 
Es fa un repàs dels principals projectes al Raval: 

 Escoles bressol del barri amb equips psicosocials 

 Projecte Prometeus 

 Can 60. Programa d'homologació d'estudis 

 Banc de recursos 

 Concilia,  

 Urbanitzacions i millores per a la veinificació d'espais públics  
 

Inspeccions de soroll.  S’informa de com funcionen aquestes inspeccions de sorolls derivades d'activitats. 
 
Altres campanyes inspeccions. Campanya de residus, Control de negocis amb llicència de majorista que estan venent 
en detall.  
 
Terrasses. Es fa un repàs de les dades de les terrasses que es van concedir de manera extraordinària per la covid, i ara 
s’estudiaran les sol·licituds per consolidar-les. A més, s'expliquen els procediments sancionadors realitzats. 
 
Actuacions PDE. S'actualitzen les dades. S'informa de les dates de les sessions informatives, al Raval és el dia 9 de març. 
 
Pla de Mobilitat del Raval. S'actualitza l'estat, amb nous espais de prioritat peatonal; regulació d'accessos de vehicles al 
barri i el canvi de sentit de circulació de vehicles. 
 
Xarxa de comunicació comunitària. Es treballa la fase final del projecte amb la proposta de crear un grup de Whatsapp 
i canal de Telegram. 
 
Actualització situació solar Drassanes. La llicència està en procés de resolució i s'estan analitzant les al·legacions. I 
s’està elaborant l’informe jurídic corresponent a la demanda publicada en premsa. 
 
Mesura Govern Pla Integral drogodependències. Va tenir lloc la Comissió de Drogues. Es comparteix l’informe i el 
resum, per ser consultat. 
 
Seguiment de l’estat de l’enllumenat al barri. Rutes amb veïnat, comerciants, col·lectius i personal tècnic del Districte. I 
ja està activa la poda d’arbres de la Rambla del Raval. 
 
Dades covid-19 al Raval. Se segueix la tendència d’incidència de ciutat.  

 
3. Punt deliberatiu. Cuidem Barcelona. La nova contracta de neteja 

Pla de manteniment integral 
L'objectiu és  focalitzar l'acció de la neteja i el manteniment des de molts diversos àmbits.,  Al Raval es treballa a:  Pl. 
Castella, Pl. Àngels, Rambla del Raval, Pl. Folch i Torres, Jardins Horts de Sant Pau i Pl. Salvador Seguí.  
Es convocarà a una sessió passejada amb el personal tècnic de manteniment,  per comprovar que els punts treballats 
són els adequats o cal anar modificant-los.  
Els àmbits principals que engloba són: infraestructures i espai públic, neteja i residus, verd, aigua, animals, control de 
plagues, espais per gaudir. També s'exposa el full de ruta, el pla de xoc i les xifres destacades.  
Hi ha el compromís d'anar explicant l'evolució i fer retorn de les accions, en els propers consells de barri. 
 
Nova contracta de neteja 
Es tracta de la nova contracta de 8 anys + 2, on s'ha incrementat en un 14% la inversió de recursos. En el Raval s'inicia al 
març. Es parla dels nous serveis, com ara les característiques dels nous vehicles que s’incorporaran progressivament, 
com el carretó de neteja autopropulsat i vehicle polivalent B5, únic a Ciutat Vella. 
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Destacar que el servei de neteja del Raval inclou: 

 Neteja bàsica. Novetat: es duplica l'escombrat manual  i l'elèctric, i la neteja amb aigua 

 Neteja complementària: Novetat: es faran neteges sense necessitat de demanda, es farà estructural 
Es tracta d’una contracta més flexible, amb més freqüència, més sostenible i que permet oferir una millor qualitat. A 
més, inclou zones verdes, parcs i jardins; en un mateix equip.  
L'auditoria es farà des de l'Ajuntament, i no la mateixa empresa (com es feia en la contracta anterior). I hi ha la previsió 
de publicar les dades per la ciutadania. 
Tot anirà acompanyant d’una campanya de comunicació específica, en diverses llengües.  I, de manera estructural, hi 
haurà informadors de carrer que aniran observant també quines zones cal reforçar.  
 

4. Torn obert de paraules 
En primer lloc es responen les preguntes referents a la nova contracta de neteja, i després del torn obert. En alguns 
casos intervé també Martí Arasanz , de la Direcció Neteja i Gestió de Residus (en endavant, tècnic de neteja) . 

PREGUNTES  RESPOSTES  

Enric (veí). Pregunta per persones que ha anat 
veient treballant pel districte i que no són 
pròpiament de l’equip de neteja. Es queixa d'un cas 
concret.  

Es tracta de personal dels Plans d'ocupació. 
Davant la queixa, el tècnic de neteja explica que cada operària 
disposa del seu encàrrec, i no pot fer-se càrrec d'altres. I les 
instruccions només les poden rebre per part del personal de 
l'empresa.  

Oscar (veí):  Quina metodologia es farà servir per 
treure l'olor dels orins? 
Jordi Bordas (eix comercial). El baldeig només serà 
nocturn? Els comerciants demanen més baldeig, 
especialment pels botellots i els pixums que es 
produeixen a la nit. En especial a Pl. Àngels, Emili 
Vendrell, Pl. Terenci Moix, etc. 

El tècnic de neteja reforça el que ha explicat el Regidor, que s'ha 
duplicat la freqüència de serveis. La neteja actual d'orins també es 
manté, i amb aquest gran increment d'aigua es veurà una millora 
S'ha presentat el servei ordinari habitual. Però també hi ha servei 
extraordinari per aquests casos, que ja s'està fent.  
 

Jordi Bordas (eix comercial). S’ha detectat que la 
majoria de comerços que causen aquesta gran 
brutícia són de la mateixa cadena, AWAMI. Es 
demana més contundència amb aquesta cadena. 

Es fa la campanya d'inspecció, que és el que es pot fer segons 
normativa i segons competències municipals. Es continuarà fent i, 
per part de l’Ajuntament, hi ha disposició absoluta a col·laborar en 
les inspeccions conjuntes amb altres administracions.  
 

Jordi Bordas (eix comercial). Neteges col·laboratives 
i plataforma única de Joaquim Costa. 

El tècnic de neteja comenta la intenció de contactar amb l’eix 
comercial. I si es tindrà en compte el tipus de vorera de Joaquim 
Costa.  

Jordi Bordas (eix comercial). Queixa: els agents cívics 
no funcionen, sobretot per la seva  incapacitat 
sancionadora. 

Els agents cívics és un debat etern. Ara tenen funcionalitats molt 
útils a nivell intern, com fer d'antenes per redimensionar què està 
passant al carrer. Es recull la petició per continuar replantejant les 
seves tasques.  

Júlia ("Raval com cal"): Informa sobre la campanya  
de neteja que estan fent. I es queixa que els que 
més embruten són els comerços, en especial 
botigues de “Fruites i Verdures”. També comenta la 
problemàtica amb els alimentadors de coloms. I la 
necessitat de pedagogia activa, en especial a centres 
escolars.   
Antonio (AAVV Raval) . Es queixa que el barri està 
més brut que mai.  
Helena (Colectic): c/ Salvadors és un dels carrers 
més bruts. Cal tenir-ho present, perquè sempre està 
brut 
Serafín (veí) què passarà amb les bosses que es 
queden allà tota la nit?  Bosses que deixa el personal 
de neteja per ser recollides hores després.  
Lluís (veí): Control dels usuaris que embruten. S'ha 
previst que l'empresa vagi abocant la informació de 
quins llocs o punts negres que es vagin trobant? 

Resposta general per totes les qüestiones vinculades:  
Hi ha molts incompliments a l'hora de llançar les escombraries. I 
això no canvia amb la nova contracta. 
Ara bé, hi haurà una campanya intensiva de comunicació que 
pretén sensibilitzar en aquest aspecte. I en algun moment es 
preveu sancionar, però la dificultat és que s'ha de fer en el 
moment que s'està produint la infracció, i per part de Guàrdia 
Urbana. Es convida a "Raval com cal" a participar en les 
passejades, per aportar iniciatives i/o col·laborar-hi.  
Sobre la pedagogia activa, és just una de les raons per les quals la 
nova contracta inclou informadors de carrer com a personal 
estructural.  
Respecte el donar menjar a coloms, sovint està vinculat a un perfil 
de persones que s'acompanya des de l'àmbit social. 
Cal millorar la coordinació perquè no passi el que comenta en 
Serafín.  
Es presenten el tipus d'establiment que s'ha inspeccionat, on 
establiments de fruites i verdures encapçala la llista. Continuaran 
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Com es sancionarà a les persones? 
Rosa Maria (veïna): A qui va dirigida la campanya de 
residus? Les fruiteries són les que més embruten 

fent inspeccions. També es convida a obrir incidències i queixes 
per part de la ciutadania, si veuen quelcom a reportar.  
El tècnic de neteja puntualitza el tema de les recollides de cartó, ja 
que amb aquesta nova contracta es duplica el nombre de dies, de 
3 passa a 6 (sobre 7).  

Mar (veïna): Cal netejar els pixums de les persones, 
que queden més amunt. Calen més WCs o fer algun 
concert amb la restauració, per fer-ne ús dels WC.  
Grafitis. Hi ha pintades a les parets i portes de ferro i 
fusta. Cal una campanya específica i eliminar alguns 
grafitis. 

En el districte, hi ha 11 lavabos de cabines autorentables, a més 
dels WC dels equipaments municipals. S'estudiarà com anar 
millorant-ho. 
S'han fet grans inversions i campanyes en neteja de grafitis. Cal 
també la implicació dels propietaris que tenen la capacitat de fer 
aquesta neteja, per exemple en la restauració dels elements 
patrimonials que són propietat de l’Església. 

Mar (veïna) Es queixa de què els telèfons on 
queixar-se sobre brutícia, civisme, etc. no donen 
resposta. 

Hi ha el telèfon de ciutadania, però també l’aplicació mòbil 
“Barcelona a la butxaca”; on també es poden incloure fotografies.   
 

Santi (veí). Es queixa de què els diners públics van a 
FCC, una empresa privada. Ajuntament ha pensat 
municipalitzar aquesta tasca? Per crear llocs de 
treball, rebaixar  costos i millorar el control. 

El Regidor mostra el seu acord amb la municipalització del servei 
de neteja. És un tema molt complex d'executar, no es coneix cap 
govern a Catalunya que ho hagi pogut fer.  
 

Jordi Bordas (eix comercial). L'horari de les sessions 
del PDE no és compatible amb els horaris dels 
comerciants i restauradors. Fareu alguna en un altre 
horari? 

Ara és a les 18h, miren si es pot canviar per un horari més adequat. 
Es sol·licita a l’eix que informi de l'horari que aniria millor als 
comerciants.  
 

Santi (veí). Estàtua Colom. Es farà cas a les 
demandes anti colonials de treure aquesta estàtua? 

No està previst retirar l'estàtua. Hi ha una regidoria de Memòria 
Democràtica, on s'està estudiant com actuar-hi. Hi ha diversos 
moviments a favor i en contra. 

Pol (veí): Mobilitat: a banda de caminar i bicicleta, es 
tenen en compte altres tipus de vehicles (skates, 
patinets, etc.)? 
En el procés amb skaters, es va veure que el soroll 
era a Joaquim Costa. Quines accions fareu? 

Quan parlem de mobilitat sostenible, també es parla d'skates i 
altres vehicles. Està contemplat.  
En breu es farà el procés participatiu de Pl. Àngels, i les persones 
que practiquen l'skate també hauran d'estar presents en aquest 
procés. 
 

Mar (veïna). Exposa el detall de la situació de Pl. 
Coromines. On es va tancar una reixa, deixant fora 
col·lectius que en feien ús.  

Pl. Coromines no és municipal, és de la Diputació. 
 

Serafín (veí). Es queixa que els canvis de mobilitat 
fan que alguns itineraris siguin més llargs que abans. 
Silvy (veïna). Expressa la seva disconformitat pels 
canvis de sentit, explicant casos concrets.   

S'analitzaran els canvis. La incomoditat dels canvis és lògica, però 
si cal canviar quelcom, es farà.  
S'han fet millores de la senyalètica. 
Es mirarà el detall, de les peticions, per si cal fer algunes 
modificacions.  
 

Pol (veí): En la primera proposta de Pl. Àngels hi 
havia altres àrees d'actuació. Per què s'han tret ? 
Quin objectiu de Pla de Barris amb l'actuació a Pl. 
Àngels? Quants m2 es perden de plaça i com això 
beneficia als veïns? 
Santi (veí). Ampliació del MACBA. Es perdrà espai 
públic?  
Mar (veïna). Connexió amb Pl. Caremelles 

Els pressupostos participatius tenen promotors. Les propostes 
s'acaben perfilant, segons pressupost i viabilitat tècnica. Aquest 
projecte se centra en Pl. Àngels. Però hi ha altres places dintre del 
projecte "Millorem els jocs infantils". L'objectiu de reurbanitzar la 
Pl. Àngels és aconseguir usos equilibrats, i que tothom s'hi senti 
còmode (infants, gent gran, skaters, etc.). Això s'està treballant en 
el procés participatiu. Es vol reactivar les converses i la campanya 
amb els skaters, que ha quedat més aturada per la pandèmia. 
Es perden m2 de la plaça, per resoldre les peticions que hi havia en 
l'espai, i es mirarà la manera de millorar-ho, i es tindrà en compte 
la connexió amb Pl. Caramelles.  

Santi (veí). Desnonaments. Exposa diverses queixes, 
en especial perquè s'informa i es convoca a alguns 
desnonaments i a d’altres no, per part del Regidor.  

El Regidor només informa dels desnonaments, però no convoca. 
Recentment s'ha incrementat el Servei d'Intervenció en situacions 
de Pèrdua de l'Habitatge i/ Ocupacions (SIPHO). S'estudia i es 
treballa cas a cas. I es donen situacions on hi ha persones que no 
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volen que se sàpiga que les estan desnonant. S'està fent una gran 
tasca des de l'Ajuntament de Barcelona, que no s'havia fet mai 
així. Per aquesta raó, hi ha l'índex més alt d'aturament de 
desnonaments.  

Mar (veïna) Es demana cultura d'autor i de 
proximitat en les zones on hi havia un altre tipus 
d'oci, com discoteques.  

Totalment d'acord, de fet hi ha un programa que ho fomenta. No 
hi ha capacitat d'incidència en l'oci privat 

Mar (veïna) Rda Sant Antoni. La llosa, hi ha implicats 
els districtes de  Ciutat Vella i Eixample, amb veïns., 
la presència de GUB no pot ser permanent. Cal que 
es pacifiqui la zona. Demanen afegir C/Sant Erasme 
Rosa (veïna): reforça petició del Mercat de la 
Misèria. 
Lluís (veí): El problema del Mercat de la Misèria és 
que ara s'ha desplaçat a Pes de la Palla i Nou de 
Dulce. S’està fent un estudi de totes les rondes, això 
serà massa temps, com accelerar Ronda Sant 
Antoni? 

La GUB pren nota de la petició de c/ Sant Erasme 
Ja es va comentar també a l'Audiència Pública. Se sap que hi ha 
persones amb un perfil concret que requereixen atenció . S'està 
treballant conjuntament amb tots dos districtes, Mossos 
d'Esquadra, GUB, etc. Hi ha compromís en fer front a aquesta 
situació, tant des de la vessant social, com policial.  Ara hi ha 
detectades 30-70 persones que venen producte reciclat, obtingut 
dels containers. Segons els cossos de seguretat, no hi ha venta 
d'objectes robats.  Hi ha el compromís de l'Eixample per continuar 
amb el servei de GUB i de Ciutat Vella per controlar que no es 
desbordi cap als altres carrers esmenats. L'Ajuntament està 
compromès en continuar treballant en la millora d'aquest espai i 
de les dinàmiques que es generen.  Cal tirar endavant el projecte 
de la llosa, el compromís de les rondes és estudiar-les totes però 
fer el projecte executiu de Sant Antoni, per fer-ho abans possible.  

Mario (veí): Solar Drassanes i opinió respecte 
denúncia pública Plataforma "Habitem les 
Drassanes"  
 

S'ha explicat en el punt informatiu. S'estan fent els informes 
jurídics corresponents, per part d'Ecologia Urbana. 
 

Mario (veí). Tractament d’heroïna compassiva.  S'està fent un estudi per part de l'Agència de salut  Pública. Ara 
mateix no s'està aplicant.  

 

l Regidor finalitza el Consell de Barri a les 21.30h, convidant a les pròximes dates dels òrgans de participació. I agraint  la 
participació i aportacions de les entitats, grups i persones assistents.  

Acords: 

 Explicar l'evolució del “Pla de manteniment integral” i fer retorn de les accions, en els propers consells de 
barri. 

 Convocar a la sessió - passejada amb l'equip tècnic de manteniment i neteja. 

 Contactar amb la veïna que va escriure al decidim sobre una plaça, però no indica quina és, per poder 
respondre.  

 Estudiar el detall de les peticions que s'han rebut, especialment les que tenen a veure amb la mobilitat 

 Preguntar el calendari de previsió de l'estudi de les Rondes i el projecte executiu de Sant Antoni 

 Valorar el canvi d’horari de les reunions de PDE per petició de l’eix comercial 


