
 

 

  

ACTA CONSELL DE BARRI RAVAL 

 

Data: 03 de MARÇ DE 2020  

Lloc: Casal de Barri de Folch i Torres 

Hora: 18.00h 

 

Assistents: 

President: Jordi Rabassa. Regidor Districte de Ciutat Vella. 

Consellers: 9 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents: 7 

Assistents representants d’entitats: 10 entitats, 17 representants. 

Veïnat a títol individual: 37 

 

Ordre del dia: 

Punt informatiu 

 . Actuacions en marxa/previstes 

 . Altres informacions d’interès: Actuacions en marxa i previstes, CAP Raval Nord, Baixos 

protecció oficial, Pla desenvolupament econòmic de Ciutat Vella, actualització Pla de xoc de 

drogues i Retorn grups de treball de Consell de Barri. 

Tema central: Debat de les accions més destacades dins el marc del Programa d'Actuació del 

Districte de Ciutat Vella 2020 - 2023, del Pla Municipal i Pressupostos Participatius 

 

 

 

1. Benvinguda  

La sessió s’inicia a les 18.10 i el Regidor del Districte de Ciutat Vella Jordi Rabassa  dona la 

benvinguda als assistents i presenta l’ordre del dia. La constitució de la taula:  Maria José 

Arteaga, Santi Ibarra i Natàlia Martínez com a conselleres del barri i Jèssica González com a 

Consellera Tècnica del Districte de Ciutat Vella.  



 
 

 

 

2. Punt informatiu. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ CAL ACTUALITZAR ADREÇA QUAN ESTIGUI 

PUJAT DOC A SERVIDOR. 

Els tres temes del punt informatiu estan recollits en el document que es pot accedir per la ruta 

indicada. 

El Regidor Jordi Rabassa explica que a data 24 de febrer de 2020, el MACBA va formalitzar la 

renúncia a la concessió que té sobre la Capella de la Misericòrdia des de 2013. Els propers 

passos a seguir són després de la tramitació dels expedients pertinents, iniciar el tràmit del pla 

especial urbanístic i el concurs del projecte pel nou CAP del Raval. 

Es comunica també l’adjudicació de sis baixos de protecció oficial al Raval en la segona 

convocatòria d’aquesta iniciativa. 

Del retorn dels grups de treball del darrer Consell de Barri de Raval, en què es va treballar la 

imatge del barri a través dels mitjans de comunicació, es fa retorn de la proposta d’iniciar una 

xarxa de comunicació comunitària al Raval. 

 

Resum de preguntes i respostes: 

 

PREGUNTES TORN OBERT RESPOSTES REGIDOR  

Situació dels contenidors del C/ dels 
Salvadors, gestió incorrecta dels residus per 
part d’alguns comerços de la zona, que 
afecten al veïnatge. Insuficient actuació 
sancionadora per part de la Administració 
envers aquests comerços. 

El Regidor ofereix trobar-se amb ell per 
explicar les actuacions i campanyes fetes 
respecte la recollida de residus en aquella 
zona. L’Ajuntament té una capacitat limitada, 
només té capacitat administrativa per 
sancionar. S’han fet actuacions amb Guardia 
urbana, serveis d’inspecció i salut pública, 
però aquests comerços canvien la manera 
d’actuar per dificultar l’actuació de 
l’Ajuntament. S’està valorant moure els 
contenidors de la zona.  

Pregunta si hi ha previst iniciar un procés 
participatiu amb el veïnatge per tractar la 
remodelació de la Plaça dels Àngels. 

Regidor comenta que tot i que l’ampliació del 
MACBA no faria necessària la remodelació de 
la plaça, des del Districte es vol fer aquesta 
reflexió. Quan es tingui el projecte del 
MACBA es planteja iniciar un procés de 
participació amb el veïnatge, recollint les 
demandes que ens han fet arribar: espais 
verd, plaça més amable i veïnal. Recomana 
que es puguin fer propostes als pressupostos 
participatius. 



 
 

 

Es queixa de la situació dels entorns del CAS 
Baluard, especialment molèsties provocades 
per les restes de consums, orins. Hi ha un 
assentament al Carrer Perecamps. També 
molèsties generades pel soroll dels gossos als 
Jardins de Dolors Aleu. 

El Regidor comenta que es pren nota de la 
queixa i s’adreçarà a Guardia Urbana. S’ha 
incrementat els recursos humans de Guardia 
Urbana al Districte, i s’està actuant a aquesta 
zona, tant des de Guardia Urbana com des de 
l’Agència de Salut Pública amb l’equip 
educatiu. Es comunicarà als serveis de neteja 
i Guardia urbana la situació de l’assentament 
al Carrer Perecamps per tal d’actuar. 

Es queixa dels contenidors situats al Carrer de 
Reina Amàlia, hi ha una mala gestió dels 
residus i moltes vegades queda afectat el 
carrer. Ja ho va comentar a l’anterior Consell 
de Barri. També queixes del mal estat del 
paviment del Carrer de Reina Amàlia. 

Ja es va recollir la demanda dels contenidors 
al darrer Consell de Barri, i des d’aleshores 
s’està treballant en la reubicació dels 
mateixos a la Ronda de Sant Pau, però cal 
actuar també sobre algunes places 
d’aparcament de vehicles per fer-ho efectiu. 
Aquesta actuació es farà efectiva 
pròximament. 

Comenta que hi ha un dèficit alt de seguretat 
al Carrer de Reina Amàlia i voltants. Es queixa 
que el telèfon d’urgències, el 112, és molt 
lent i que és necessari habilitar equips de 
resposta ràpida al Raval. Comenta que tenen 
molts problemes de seguretat als 
aparcaments de Reina Amàlia, i que des de 
l’Institut Municipal d’Habitatge no donen 
solucions. Reclama que es contracti un 
vigilant pel pàrquing 24h. 

Regidor comenta que es va fer una reunió 
amb usuaris del pàrquing de Reina Amàlia fa 
poc més d’una setmana. Des de Districte 
s’està parlant amb l’Institut Municipal de 
l’habitatge per fer proposta d’actuacions que 
millorin la seguretat de l’espai: vigilància 24 
hores, arranjament del pany i tirador, reforç 
de l’enllumenat de l’accés interior per Carrer 
Lleialtat.  
Entre la propera setmana i la següent podrem 
donar resposta de les actuacions possibles. Hi 
ha un contacte constant entre el Districte i els 
usuaris del pàrquing. 
També s’ha parlat amb Mossos d’Esquadra i 
amb Guardia Urbana per tal de tenir més 
presència a la zona, ubicant la furgoneta de 
Guardia Urbana encarregada de places, a la 
zona de Folch i Torres amb Carrer Lleialtat. 
Comenta que al Districte es realitzen també 
les Taules de Seguretat i Prevenció, on es 
poden parlar amb més detall d’aquests 
temes. 
Proposa als afectats de poder mantenir una 
reunió al setmana vinent amb l’equip de 
Govern. 
El 112 continua sent el telèfon d’atenció a 
urgències, ja que des de la central es pot 
activar l’equip més proper a la zona on passa 
l’incident. 

Parla en representació del grup d’usuaris del 
pàrquing de Reina Amàlia. Es queixa que la 
situació és insostenible, pernoctes, restes de 
consum, robatoris, i que no veuen resultats 
de les actuacions. Comenten que si no veuen 
solucions urgents tenen pensat manifestar-se 
al carrer. 

Usuari del pàrquing de Reina Amàlia, reitera 
el mal estat i la inseguretat de l’aparcament, i 
que fa més d’un any que des de IMHAB no 
donen resposta. 

AMPA de Institut Milà i Fontanals, comenta 
que els alumnes es queixen també de 
situacions d’inseguretat a la plaça de Folch i 
Torres, i que encara es troben restes de 
consum a la via pública. 

 

A continuació, es passa a treballar el punt monogràfic del Consell de Barri: Debat de les accions 

més destacades dins el marc del Programa d'Actuació del Districte de Ciutat Vella 2020 - 2023, 

del Pla Municipal i Pressupostos Participatius. 



 
 

 

RESUM ACORDS: 

Realitzar l’actuació de reubicació dels contenidors del Carrer dels Salvadors i del Carrer de 

Reina Amàlia, a les noves ubicacions. 

Valorar possibles actuacions a la zona de l’assentament de persones sense llar al Carrer de 

Perecamps. 

Donar resposta de les actuacions de millora de la seguretat als aparcament del Carrer Reina 

Amàlia: vigilància 24h, arranjaments del pany i tirador de la porta d’accés per Carrer Lleialtat, 

presència d’operatius de Guardia Urbana a la plaça de Folch i Torres. 


