
 

  

ACTA CONSELL DE BARRI RAVAL 

 

Data: 16 de febrer de 2021 

Lloc: on line  

Hora: 18.30h 

 

Assistents: 

President: Jordi Rabassa. Regidor Districte de Ciutat Vella. 

Consellers: 12 

Serveis, equipaments, tècnics o ponents: 10 

Assistents representants d’entitats:  12 

Veïnat : 21 

Ordre del dia: 

0. Benvinguda 
1. Votació membres Comissió de Seguiment i vicepresidència dels Consells de Barri 
2. Punt informatiu: 

a) Obres i manteniment : C/ Est, Reina Amàlia, solar Arc del Teatre.  
b) Projecte Protegim les escoles 
c) Jornades de Portes Obertes a les Escoles 
d) Operatiu Coliseum 
e) Servei de Veïnatge i Proximitat (Operació Fred) 
f) Accions Pla de Mobilitat al Raval 
g) Pla de barris. Raval 
h) Dades COVID al RAVAL.  
i) Desplegament Mesura de Govern COVID 19 

3. Punt deliberatiu 
a) Talls de llum. 

4. Torn obert de paraules 

 
 
 
 
0. Benvinguda  



 
 

El Regidor del Districte de Ciutat Vella Jordi Rabassa  inicia la sessió a les 18:30, dona la 
benvinguda als assistents i presenta l’ordre del dia.  

1. Votació membres Comissió de Seguiment i vicepresidència dels Consells de Barri 

El tècnic de democràcia activa explica les funcions de la Comissió de seguiment, de la 
vicepresidència del Consell de Barri i els mecanismes de votació. 

Dona la paraula a les persones que opten a la vicepresidència del Consell de Barri perquè 
breument exposin les seves motivacions. 

Candidatures vicepresidència del  Consell de barri: 

»  Antonio Martínez Gómez 

»  Faouzia Chati Badou 

»  Ángel Cordero Erustes 

Candidatures Comissió de Seguiment del Consell de Barri 

Entitats 

»   Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana 

»   Associació de veïns del Raval   

»   Associació de veïns i comerciants La Taula del Raval  

»   Casal dels infants  

»   Conservatori del Liceu 

»   Eix comercial del Raval 

»   Fundació Àmbit Prevenció 

»   Fundació Quatre vents 

»   Fundació Tot Raval 

»   Taula de Mediació de la plaça Folch i Torres 

»   Xarxa veïnal del Raval 

 

Persones a títol individual 

»   Faouzia Chati   »   Santi Gonzalez Miret 

»   Marc Latorre Vargas   »   Serafin Millan Picallo 

Es procedeix a la votació amb els següents resultats: 



 
 

Estàs a favor del conjunt de candidatures presentades per formar part de la comissió de 
seguiment del consell de barri 

Si  83 % 

No   0% 

En blanc 17% 

A favor de quina candidatura estàs per a la vicepresidència del consell de barri 

Ángel Cordero Erustes   67% 

Antonio Martínez Gómez  13% 

Faouzia Chati Badou   17% 

S’accepta la composició  de la Comissió de seguiment i es nomena vicepresident del consell de 
barri a Ángel Cordero. 

2. Punt informatiu. 

Podeu consultar els temes tractats en el punt informatiu i en el punt deliberatiu en el següent 
enllaç: 
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/21_02_16_pres
entacio_cb_raval_def.pdf 

El Regidor Jordi Rabassa informa de: 

Les obres dels carrers Est, Reina Amàlia i el solar del carrer de l’Arc del Teatre. 

Les intervencions realitzades a l’escola Ruben Dario, a les Escoles Pies i la previsió d’iniciar-les a 
l’escola Milà i Fontanals aquest estiu en el marc del projecte Protegim les Escoles explica 

Les dates de les Jornades de portes obertes a les escoles i instituts del barri i del període de 
preinscripció. 

Les dades més rellevants de l’ Operatiu Coliseum. 

El període en que es va activar l’operació fred i el perfil de les persones detectades el passat 
mes de desembre al barri del Raval pel Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic.  

Pla de mobilitat del Raval, informa sobre el procés de participació que s’iniciarà el mes de 
març. Alguns dels objectius d’aquest pla són prioritzar els vianants, ordenar la circulació de 
bicicletes i la càrrega i descàrrega. 

Del Pla de barris es fa retorn de la proposta d’accions del 2021-2024. 

L’evolució de les la COVID al barri del Raval. 

De les accions que s’han dut a terme amb relació a  la Mesura de Govern Ciutat Vella davant la 
crisi produïda per la COVID 19. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/21_02_16_presentacio_cb_raval_def.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/fitxers/21_02_16_presentacio_cb_raval_def.pdf


 
 

 

3. Punt deliberatiu 

El Regidor Jordi Rabassa explica les reunions mantingudes amb Endesa, les incidències 
detectades i quines accions hi ha planificades.  

Informa dels acords als que s’ha arribat amb Endesa. 

Endesa ha excusat la seva presencia al Consell de barri i proposa mantenir una reunió amb 
representants del veïnat afectat el dimarts 23 de febrer a les 11:30 . 

S’ha obert un Expedient Informatiu per poder tenir informació detallada de tot l’ocorregut, 
actualment està en procés d’instrucció i quan es tanqui es traslladarà a la Generalitat. 

Per últim informa del procés de reclamacions a través de l’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor  (OMIC) que ha creat un servei específic d’atenció per talls de llum. 

4. Torn obert de paraules 

Resum de preguntes i respostes: 

PREGUNTES PUNT DELIVERATIU RESPOSTES REGIDOR  
Planteja que la llei recull en els cas de 
Barcelona la creació d’una comissió mixta 
entre Ajuntament, Generalitat i Endesa i les 
competències d’aquesta comissió. 

La informació que consta és que aquesta 
comissió té per objecte informar de les 
inversions i no té capacitat sancionadora. 
Demanarà més informació sobre aquesta 
qüestió 

Demana que el veïnat estigui ben informat de 
les actuacions d’Endesa. 

Es demanarà a Endesa que les reunions 
tinguin continuïtat. 

Pregunta sobre la falta de protecció contra el 
foc de les estacions transformadors. 

S’ha traslladat aquesta qüestió a Endesa que 
encara no ha respost, es plantejarà a la 
reunió. 

Demana informació sobre el número de 
queixes rebudes a l’OMIC. 

Se n’han rebut entre 40 i 50 de tot Barcelona. 

 

PREGUNTES TORN OBERT DE PARAULA RESPOSTES REGIDOR 
Pregunta sobre la situació de les  persones 
que viuen al C/ Príncep de Viana 14, tenien 
informació de que es reallotjarien i no s’ha 
fet. 

Explica les gestions fetes amb l’actual 
propietari i les neteges a l’espai per part del 
Districte i del veïnat. Semblava que tenien 
molt bona predisposició però al final no han 
actuat. S’ha iniciat una nova estratègia que 
necessita de la col·laboració de la propietat. 
Es vol que cedeixin els pisos a lloguer social 
però no hi estan disposats. 
Hi ha força presència dels cossos policials a la 
zona.  
Proposa mantenir una reunió amb el veïnat 
afectat per explicar les accions que es porten 
a terme. 



 
 

 
 
 

Exposa la situació de precarietat de les 
persones, majoritàriament d’origen filipí, que 
viuen a l’assentament ubicat al poble sec. 

S’intervé des de Serveis Socials per treballar 
aquesta situació. 

Denuncia les molèsties ocasionades per la 
càrrega i descàrrega irregular al carrer 
Salvadors. 

Es remet al Pla de mobilitat que vol endreçar 
la càrrega i descàrrega al barri i 
posteriorment iniciar les actuacions 
sancionadores . Traslladarà a Guàrdia Urbana 
(GUB) la necessitat d’augmentar la presència. 

Dues persones demanen informació sobre els 
pressupostos participatius. 

La partida econòmica destinada als 
pressupostos participatius s’ha hagut de 
reajustar donades les despeses derivades de 
la crisis de la COVID. Es reprendran amb 
menys dotació de diners. 

Es queixa de la situació de la Plaça Folch i 
Torres i dels entorns del carrer d’En Robador. 
Demana contractar vigilants per evitar les 
conductes incíviques que s’hi produeixen.  

La vigilància a la plaça Folch i Torres 
correspon a GUB. S’ha incrementat els 
nombre d’efectius de GUB i també hi ha 
canvis organitzatius que suposen una millora. 
S’han incrementat els punts beta i la 
presència d’agents uniformats.  

Fa referència a les persones que viuen a 
l’assentament del Poble Sec. Tenen una 
reunió programada amb Serveis Socials. Hi ha 
persones que no es volen acollir als recursos 
que els ofereixen perquè són temporals 

 

Pregunta sobre les obres al C/ Sant Antoni 
Abad i quan es posarà en marxa el Pla de 
mobilitat. 
No veu més presència de GUB i demana que  
es sancionin les infraccions dels comerços i 
les conductes incíviques. 

En aquests moments no es sap si es faran les 
obres al carrer pels reajustos pressupostaris 
que s’han hagut de fer. 
El Pla de mobilitat es posarà en marxa el més 
aviat possible. 
Es treballarà amb GUB l’augment de 
presència. 
Constata que al cap del mes signa moltes 
multes per conductes incíviques. 
 
 

Pregunta sobre un article de la Vanguardia 
que fa referència a una mesura de govern.  

Fa referència a la intervenció del pla de xoc 
que tindrà una intervenció més global. 

El carrer Lancaster està molt fosc i no es veu 
més presència de GUB 

Planteja reunió amb GUB comunitària. 

Demana informació sobre les mesures que es 
duran a terme per obligar a la propietat a fer-
se responsable i assumir la seguretat de 
l’immoble i el solar ubicat al carrer 
Perecamps núm. 8 i si es repercuteix el cost 
de les actuacions a la propietat. 

La responsabilitat és de la propietat i s’han 
fet requeriments perquè actuï. Quan la neteja 
s’ha fet des de l’Ajuntament s’ha repercutit el 
cost a la propietat. 

Demana si es preveu peatonitzar o almenys 
fer plataforma única per invertir la prioritat 
que actualment tenen els cotxes a carrers 

Els remet a participar al Pla de mobilitat que 
es posarà en marxa el més aviat possible 
quan concloguin les accions participatives. 



 
 

com Carme, Hospital o sant Antoni Abad i 
saber la previsió de posada en marxa del Pla 
de Mobilitat del Districte 
Planteja situacions relacionades amb 
l'incivisme i la brutícia ocasionada per la 
pròpia ciutadania. Planteja la necessitat 
d’incorporar agents cívics i campanyes per 
revertir aquesta situació i tenir cura de l'espai 
públic. També fa referència a comerços que 
no compleixen mesures d’higiene. 

Tenim una brigada de neteja de reforç a 
través de  plans d’ocupació 
Cada any es realitzen campanyes 
pedagògiques amb educadors ambientals per 
difondre el missatge.  
Els cartells als contenidors són amb 
pictogrames (llenguatge universal) i s’editen 
fulletons per tots els idiomes pels comerços.  
A nivell de llicència d’activitat, des del dept 
de llicències es realitzen inspeccions als 
comerços. 

Pregunta sobre la possibilitat de posar a nivell 
el C/ Sant Antoni Abad 

Està pendent de pressupost. 

Han aconseguit atendre i reallotjar a 7 
persones que feien estada a l’assentament de 
Poble Sec. Planteja la manca de recursos 
d’allotjament per a persones que 
consumeixen tòxics. 

S’emplaça a reunió amb l’Agència de salut 
pública. 

Demana informació sobre els pla d’actuació 
per a persones sense llar. Han allotjat a 30 
persones en una nau a Canovelles però en 
breu hauran de marxar. 

Explica que Barcelona és la ciutat que destina 
més pressupost a l’atenció de persones sense 
llar i els recursos existents. S’està intervenint 
per resoldre la situació de Canovelles i buscar 
alternatives. 

Denuncia que la premsa estigmatitza el raval i 
demana material per remetre aquest fet. 

Explica el projecte que s’ha engegat per crear 
una Xarxa comunitària de comunicació. 

Comparteix experiència com infermera i la 
tasca realitzada com a mediadiadora de salut. 

 

 

RESUM ACORDS: 

• Reunió amb Endesa dimarts 23/02/2012 a les 11:30 . Les persones interessades 
designaran un representant de cada carrer afectat pels tall de llum i se’ls enviarà 
l’enllaç per assistir.  

• Es demanarà informació sobre les funcions de la comissió mixta entre Endesa, 
Ajuntament i Generalitat. 

• Es demanarà que les reunions entre veïns i Endesa s’estableixin de manera periòdica. 
• Convocar una reunió amb el veïnat afectat per la situació del C/ Princep de Viana. 
• Es treballarà amb GUB augmentar la presència als carrers esmentats. 

 

Finalitza el Consell de barri a les 20:45 amb l’agraïment a totes les persones que han assistit. 


