ACTA
Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Raval
Data:5 de febrer de 2019
Hora: 19h
Lloc: Casal de Barri de Folch i Torres
Participants
Nom i cognoms
LLUISA MARTÍNEZ
SERAFÍ PICALLO
FRANCISCO GARCIA
OLGA GALLÉS
HELENA PALAU
OSCAR ESTEBAN
OLGA DEL CAMPO
EVA ALFAMA
JÚLIA BAREA
LAURA DE LA CRUZ
M. JOSÉ ARTEAGA
BORJA MORODO

Entitat
AAVV Taula del Raval
Veí
Veí
CASAL DELS INFANTS ASB
COLECTIC SCLL
FUNDACIÓ TOT RAVAL
EL LOKAL I ALTRES
Consellera BCN en Comú
Consellera Ciutadans
Consellera ERC
Consellera PSC
Tècnic de barri Raval

Temes tractats
La consellera obre la sessió exposant els temes a tractar:
1. Seguiment dels compromisos del darrer Consell de Barri.
2. Ordre del dia del proper Consell de barri.
3. Torn obert de paraules.
1. Seguiment dels compromisos del darrer Consell de Barri.
La consellera Eva Alfama, fa la presentació de la Comissió de seguiment del Consell de
Barri del Raval. A continuació es passa a llegir l’actualització dels acords de la graella de
seguiment:
-

-

Actuacions de millora Plaça Sant Agustí . S'han realitzat altres reunions de
seguiment de les obres de millora de la plaça, la darrera a 2 de juliol de 2018.
S'han dut a terme arranjaments a la vorera del C/ Sant Agustí per reordenació
de terrasses, soterrament de la ET de la plaça, reordenació de mobiliari urbà.
S'està treballant en la reubicació de l'estàtua de la plaça. Patrimoni ha donat
vist i plau a col·locació de l'estàtua a la cantonada amb Hospital alineat a les
terrasses dels bars i hotel. A febrer 2019 no tenim proposta de data de
col·locació, restem a l'espera de validació de la proposta.
Obres re urbanització Raval Sud. Les obres iniciaran a C/ Est a febrer 2019.
Fase 1. Carrer Est (6mesos) i Passatge Gutenberg (3mesos) Es preveu la

-

-

-

-

execució de totes les tasques recollides en projecte. Donada l’amplada del
carrer i la profunditat de les rases associades a col·lector i RSU es fa necessari
tallar el carrer, permetent únicament l’accés a guals existents.
Cabines de WC a l’espai públic. Planificades la col·locació de les cabines auto
rentables a la Plaça de Folch i Torres, a la façana del Casal de Barri, previsió a
abril de 2019. També a la Rambla del Raval amb la previsió d’obres de la zona.
Presència de persones sense sostre al CAP de Raval Nord. S'ha reforçat
dispositiu a la zona de la Plaça de Terenci Moix, ajustant els horaris dels serveis,
i incorporant la figura del Tècnics d’intervenció social del Pla de veïnatge. Des
dels serveis de neteja s'activa GUB davant detecció de restes de pernoctes.
Inspecció de locals oci nocturn. Es valora dins del Pla d'Inspeccions del Districte
de Ciutat Vella.
Conflictes gestió residus local comercial C/ Lancaster. S'ha activat el servei de
mediació del Pla de Veïnatge de Ciutat Vella per poder treballar aquestes
dificultats amb el nou comerç.
Problemes de neteja a Plaça del Doctor Fleming. Es revisarà situació de neteja.
Aquella plaça està pendent d'acabar les obres dels habitatges de la Plaça
Gardunya, que fan servir de zona d'abassegament, un cop finalitzin, es podrà
reparar el paviment que està en molt mal estat.

La consellera Eva Alfama informa que encara està vigent la convocatòria del Programa
de subvencions de canvi de finestres. Les sol·licituds es poden entregar fins el 18 de març
de 2019. Els ajuts estan adreçats tant a llogaters com a propietaris de les zones amb major
contaminació acústica. Es poden consultar les bases i el mapa de les zones incloses a la
convocatòria, a pladebarris.barcelona i a l’Oficina del Pla de Barris (Carrer d’en Robador, 36)
en aquests horaris: els dilluns de 10.00 a 14.00 h i els dimecres de 16.00 a 19.00 h.

2. Ordre del dia del proper Consell de Barri.
Com a Punt informatiu es proposa:
Retorn d’accions de final de mandat. Es planteja fer devolutiva de les actuacions dutes
a terme durant el mandat 2015-2019.
També es proposa incloure com a punt informatiu:
Situació del CAP Raval Nord i Capella de la Misericòrdia.
Atès que al Plenari Municipal del proper 22 de febrer, es sotmetrà a debat la rescissió
del contracte actual d’ús d’aquest espai.
S’actualitzarà també la informació al Pla de xoc sobre la problemàtica de drogues i
seguretat al Raval

Des del govern no es proposa cap tema específic per al punt monogràfic de l’ordre del
dia per considerar que els punts informatius poden ser extensos. Des de les entitats no
s’aporten punts i s’acorden els punts informatius mencionats anteriorment.

3. Torn obert de paraules
- Serafí. Demana que es pugui arreglar el problema de la Plaça de Terenci Moix.
Ha incrementat l’ús incívic de l’espai, amb patinadors, continua el joc de
bàsquet fora de l’horari permès, increment de inseguretat i manca de neteja de
l’espai. Comenta que tonen a haver-hi múrids, problemes amb miccions a la
zona del CAP i existència de petits tràfics i consums a via pública a la zona.
- Olga G. Comenta que des del Casal, les famílies verbalitzen un increment de la
sensació d’inseguretat al barri, i que és un tema que caldria tenir en compte i
fer traspàs a aquells organismes que tenen competències en matèria de
seguretat. Es proposa que aquest tema sigui incorporat a l’ordre del dia del
proper Consell de Barri, dins dels punts informatius en relació al pla de xoc de
drogues i de seguretat.
- La consellera Eva Alfama, respon que han augmentat els indicadors de fets
delictius, no només a Ciutat Vella, sinó a molts llocs de Catalunya. Hi ha un
augment de presència policial, tant de Guardia Urbana com de Mossos
d’Esquadra. També hi ha previst l’obertura d’un nou Jutjat per delictes lleus
que ha de donar sortida a la tramitació dels expedients relacionats amb la
reincidència i els petits furts, que actualment estan col·lapsant el sistema
judicial. S’acorda incorporar aquest tema i aportar informació específics a la part
dedicada al pla de xoc de drogues de l’ordre del dia per donar resposta a
aquesta percepció d’augment d’inseguretat al barri.
- Olga G. Explica que han iniciat un nou servei de reparació tèxtil al Casal dels
Infants. S’acorda que al proper Consell de Barri ho explicaran.
- Serafí. Comenta que torna a haver plaga de múrids a la zona del Cap de Raval
Nord.
- Oscar. Comenta que a la Plaça de de les Caramelles també han tingut
problemes amb els rosegadors. Han deixat tot l’edifici sense connexió de fibra
òptica.
- La consellera Eva Alfama comenta que es notificarà aquests problemes a
l’ASPB per tal que facin tractament.
- Olga dC. Pregunta pels acords respecte l’antiga Escola Massana, que es va
tracta el darrer Consell de Barri. Es comunica que les actes i els documents
estan a disposició pública a la web del Districte.
- Oscar. Demana que un cop es tingui clar l’ús futur de l’espai de la Massana, es
pugui treballar en un Consell de Barri, ja que hi ha moltes entitats amb
necessitats d’espai al territori.

Acords
Es decideix que el tema del proper Consell de Barri serà:
•

Retorn actuacions mandat 2015-2019

Es clou la Comissió de Seguiment a les 20.00h
Els/les Tècnics/ques de barri

