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Ordre del dia 
1. Informacions sobre l’adjudicació del Concurs de la Rambla. 

2. Actualització sobre el Pla de mobilitat del Districte. 

3. Torn obert de paraules. 
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Informacions sobre l’adjudicació 
del Concurs de la Rambla. 
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En data 27 de febrer de 2017 es va resoldre oficialment publicar el procediment de 
contractació per tal d’obtenir un projecte executiu d’urbanització de La Rambla.   
  
L’objectiu del procediment no era obtenir una proposta de detall final de La Rambla; 
l’objectiu era triar un equip amb capacitat i aptitud per realitzar un projecte executiu que 
derivés directament d’un procés d’anàlisi de la informació existent, de la participació 
ciutadana i dels requeriments tècnics, que excedís la vessant tècnico-urbanística i que 
tractés de resoldre la complexa problemàtica (social, econòmica, habitacional, seguretat, 
cultural, històrica, patrimonial, mobilitat, turística, representativa...) de forma unitària 
però global, es a dir, aportar solucions no només respecte a la forma si no respecte a la 
seva gestió. 
  
En aquest sentit és va licitar el procediment de contractació preveient un gran marge 
respecte al seu contingut (es preveuen múltiples projectes), que generarà un primer 
document d’estratègies que contindrà un Pla de gestió d’Espais de Gran Afluència, un Pla 
de dinamització comunitària activació d’usos culturals, un Pla de Gestió Cultural i 
d’Equipament i un Avantprojecte de La Rambla i del seu entorn. 
  

Concurs 
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Les bases eren exigents, buscant equip globals, equilibrats, amb capacitat i solvència per 
dur a terme els treballs. En data 19 de maig de 2017 es van presentar 6 propostes (que 
aglutinaven 22 licitadors i uns 85 professionals de gran capacitat) i el 26 del mateix mes es 
van obrir els sobres tècnics.  
  
Considerant la complexitat de les propostes presentades la Mesa de Contractació 
(formada per representants de l’Ajuntament, Col·legis professionals i l’Associació d’Amics 
de la Rambla, com a associació representativa) va acordar designar un equip tècnic 
encarregat de la valoració d’aquestes propostes conforme a les bases. Aquest equip tècnic 
es va conformar per personal intern de l’Ajuntament de Barcelona que van participar en la 
concepció del procediment i es van incorporar representants de col·legis professionals 
representatius de la problemàtica de La Rambla (Arquitectes, Enginyers de Camins, 
Sociòlegs i Geògrafs, juntament amb representants de la Cultura –Director del MACBA- i 
altres professional de l’Ajuntament representatius de l’àmbit del turisme i la mobilitat.  
  
Finalitzat el treballs de valoració de l’equip tècnic (el resultat de la qual es troba 
publicada), el proppassat 2 d’agost, es va realitzar l’obertura dels sobres 3 (criteris 
automàtics) resultant les puntuacions finals globals que es troben publicades. 
 

 
 

Resolució  
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Equip guanyador 
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UTE km-ZERO 
Autor DE Itziar González Virós 
  Arnau Boix i Pla 
Autor AP i Pex Lola Domènech i Oliva 
Autor Cdiss Olga Tarrasó Climent 
TE Participació Jordi Quiñonero Oltra 
TE Acció Cultural Paul B. Preciado 
TE Medi Ambient Josep Selga i Casarramona 
TE Mob i Inf 
viàries Ole Thorson Jorgensen 
TE Activ. 
Econòmica Sergi Cutillas Márquez 
TE Turisme Ernest Cañada Mullor 
TE Serveis i XXUU Albert Conesa Elena 
TE Planificació Sebastià Ribot Florit 
TE Cost Cristina Pedraza Gómez 
TE Addicional 1 Pablo Feu Fontaiña 
TE Addicional 2 Pere Mogas i Maresma 
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Formalització del contracte: començaments d’octubre 
  
El termini per la redacció dels documents és: 
• 6 mesos pel primer document (Document d’estratègies que inclou 

l’Avantprojecte)  
• 6 mesos més per presentar el projecte executiu. 
• La Direcció d’obra és igual a la duració de les obres. 
  
Cal tenir present que les bases preveuen la presentació de diversos projectes 
executius als efectes de permetre l’execució per fases per limitar l’impacte i 
simplificar l’execució. Aquestes fases seran concretades durant la fase de 
redacció. 
  

 
 

calendari 
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Actualització sobre el Pla de 
mobilitat del Districte. 
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Pla de Mobilitat Urbana 2013-2018 aprovat l’any 2014 
• Els PMU’s són el document bàsic per configurar les estratègies de mobilitat 

sostenible dels municipis de Catalunya. 
• Són obligatoris per als municipis amb servei de transport col·lectiu urbà de 

viatgers.  
• Els PMU’s s'han de revisar cada sis anys. 
 
Pla de Mobiltat de Districte de Ciutat Vella : 
• una derivada i una aplicació concreta al districte del PMU de Barcelona vigent 

(2012-2018)  
• una referencia pel PMU de Barcelona (2018-2023) que està en procés de 

redacció. 
• ha d’incloure propostes estratègiques i concretes de caràcter intern al districte, 

que no suposin una alteració de la mobilitat general fora de les línies d’actuació 
del PMU de Barcelona. 

 
 

Marc normatiu 
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1.Reduir la contaminació atmosfèrica, acústica i l’efecte de la mobilitat sobre el clima 

2. Afavorir el canvi dels desplaçaments cap als modes més sostenibles, silenciosos i segurs 

3. Incrementar i revitalitzar l'espai públic dedicat als vianants, la qualitat urbana i la seva 

accessibilitat 

4. Integrar l'ús de la bicicleta a la ciutat 

5. Aconseguir un transport col·lectiu eficient, accessible i integrat d’escala metropolitana 

6. Millorar la seguretat viària i la convivència entre els usuaris i usuàries dels diferents 

modes de transport 

7. Millorar l'eficiència de la logística i la distribució urbana de mercaderies 

8. Promoure l’ús d’energies renovables i moderar el consum d’energia dels vehicles 

9. Gestionar de forma integral la dotació de places d'estacionament per a tots els modes 

10. Incorporar les noves tecnologies en la gestió de la mobilitat 
 

Objectius 
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Fase 1: DIAGNOSI 
1.1 Recollida d’Informació 
1.2 Treball de camp 
1.3 Diagnosi de l’estat actual 
1.4 Inici Procés Participatiu  9 d’octubre > diagnosi 
Fase 2: PROPOSTES 
2.1 Diagnosi de la situació prevista 
2.2 Establiment d’objectius i estudi d’alternatives i propostes d’actuació alternatives triades 
2.3 Informe de sostenibilitat ambiental 
2.4 Maqueta provisional del PMD 
2.5 Participació > propostes 
Fase 3: REDACCIO 
3.1 Valoració del procés participatiu, Informes d’altres àrees i modificació de la maqueta provisional 
proposada. 
3.2 Programa i calendari de les actuacions a efectuar i indicadors de seguiment 
3.3 Proposta de PMD 
3.4 Participació > retorn 
3.5 Avaluació del document per part del Districte, Direcció de Serveis de Mobilitat i Guardia Urbana 
3.6 APROVACIÓ PER L’ÒRGAN COMPETENT 

Fases de redacció del pla 
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Fase de recollida d’informacio i treball de camp 
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QUADRE RECOLLIDA DE INFORMACIÓ PDM CIUTAT VELLA
PUNTS 
TOTAL

HORES 
TOTALS

Actual i tzació inventaris  de les  xarxes  de mobi l i tat 8 240
Aforaments manuals de vianants 18 160
Aforaments automàtics de vianants 18 432
Aforaments manuals de ciclistes. 15 120
Aforaments  de VMP 24 160
Comptatges  d’ocupació i  rotació a  totes  les  zones  de parada i  es tacionament de Bus  del  
Dis tricte (5 ubicacions). 1 dia  laborable i  1 dissabte. 

20 200

Comptatges  d’ocupació i  rotació a  totes  les  parades  de Bus  turís tic  (20 ubicacions). 1 dia  
laborable i  1 dissabte. 

25 440

Aforaments automàtics de vehicles (12 x 24 hores) 20 480
Aforaments manuals de vehicles (20 x 8 horas) 30 240
Comptatge d’ocupació i  rotació  a  totes  les  zones  en horari  de DUM del  Dis tricte i  
aparcaments  de mercats  (10 ubicacions) segons  tipologies . Mínim de dos  dies  feiners  i  
en horari  de 6:00 a  23:00 hores .

20 500

Inventari  d’aparcaments  en loca ls  i  soterranis . 2 140
Rotacions  d’aparcaments  diürnes  en un mínim de 8 ubicacions  en torns  de 8 hores . 16 128
Rotacions  d’aparcament diürnes  de les  reserves  TAXI en un mínim de 8 ubicacions  en 
torns  de 8 hores  

16 128

Inventari  de zones  amb ocupació i  es tacionament i l ·lega l , un mínim de 12 ubicacions  en 
torns  de 8 hores . (96 hores ).

24 192

Enquestes O/D a conductors de veh. privat en un mínim de 8 ubicacions (64 hores). 16 128
Enquestes O/D a vianants en un mínim de 8 ubicacions (64 hores). 16 128
Enquestes O/D a usuaris de transport públic en un mínim de 8 ubicacions (64 hores). 16 128
Enquestes O/D a usuaris de zones de C/D en un mínim de 8 ubicacions (64 hores). 16 128
Aforaments manuals diürns i nocturns del soroll en un mínim de 8 ubicacions (64 hores). 16 128
Aforaments  de 24 hores  per a l  control  de la  qual i tat de l ’a i re en un mínim de 4 
ubicacions  (96 hores). 

12 160

PUNTS HORES
TOTAL AFORAMENTS 153 2120

TOTAL ENQUESTES 640 5120
TOTAL ROTACIONS 77 896
TOTAL INVENTARIS 54 1072
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Diagnòstic per modes de transport (exemple) 
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Ciutat Vella avui 
 
 

Ciutat Vella és un districte singular dins de la ciutat de 
Barcelona, per tractar-se d’un casc antic de grans 
dimensions amb veïnat i un fort reclam d’activitats de 
centralitat de ciutat, de capitalitat i turístics. 
 
Estan assolits alguns dels objectius generals i de 
repartiment modal (modes tous) del PMU de Barcelona:  
• Majoria de desplaçaments a peu. 
• Major ús de Transport Públic. 
• Poc ús del vehicle privat. 
Cal aprofondir aspectes com el nivell d’equilibri entre 
modes i la seva distribució física, per aconsseguir millorar 
la qualitat de vida i el dret a la mobilitat en el Districte. 

 
 
 
 

Situació 2011                               Objectis PMU 



14 

Modes de transport, i altres aspectes 
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• Mobilitat a peu / en bicicleta / en vmp  

• Mobilitat en transport públic 

• Mobilitat en vehicle privat motoritzat 

• Aparcament / distribució de mercaderies 

• Seguretat viaria, accés centres escolars i d’altres equipaments 

• Actuacions ambientals : acústica i qualitat de l’aire 

• Estudi de les eines necessàries, com son els sistemes de restricció 

del vehicle privat; la promoció, educació i sensibilització, … 



L’objectiu és realitzar una  classificació funcional de 
la xarxa bàsica de Ciutat Vella. 
 
QUÈ VOLDRIEM RESPONDRE… 
 
• Ens agrada el model actual? 
• Quins son els itineraris habituals (diferenciant 

veïns de visitants)? 
• Tenen suficient capacitat? Hi ha congestió?  
• Hi ha relació amb els seus usos? 
• Calen més itineraris? En plataforma única, en 

vorera i calçada? 
• Cal millorar la il·luminació?  
• El soroll? Es suportable? 
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Mobilitat a peu 
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L’objectiu és valorar per on poden i per on cal regular 
la seva circulació, permetre la circulació per les vies i 
marcar quines són les excepcions. 
 
QUÈ VOLDRIEM RESPONDRE… 
 
• Ens agrada el model de bicicletes actual? 
• Calen més o menys carrils? 
• Podrien circular per totes les plataformes úniques? 
• Calen més aparcaments o menys? 
• El bicing es suficient? Com funciona? 
• Quin nivel de servei tenim? 
• La bici electrica, cal fomentarla al districte o potser 

no? 
 
 
 
 
 

16 

Mobilitat en bicicleta 
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L’objectiu és desenvolupar la nova ordenança de 
regulació de la  circulació de Vehicles de Mobilitat 
Personal i cicles de més de 2 rodes (redactada 
especialment per Ciutat Vella i el front litoral). 
 
Problemàtica actual  
 
 Proliferació de nous ginys  
 Convivència amb altres modes de transport 
 Sobreocupació de l’espai públic  
 
 
QUÈ VOLDRIEM RESPONDRE… 
 
• Es adequada la regulació actual? 
• Cal millorar-la a ciutat Vella? 
• Es un problema de seguretat ? 
• Com es pot controlar el seu ús? 
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Mobilitat en VMP 
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El Metro (conjuntament amb Rodalies) ha de ser la 
principal font de desplaçaments d’entrada i sortida 
del districte. 
 
 
 
QUÈ VOLDRIEM RESPONDRE… 
 
• Hi ha origens o destinacions fora de cobertura? 
• Hi ha espais que no tinguin cobertura o sigui 

complexe arribar? 
• Es pot repensar el bus de barri? 
• Cal que el bus creui la Rambla? 
• Ens agraden els vehicles? Que es pot millorar? 
• Son vehicles adaptats, ecologics? 
• Quina sensació de viatge tenim? 
• I les parades, són adients, tenen marquesina? 
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Mobilitat en transport públic 
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Es realitzarà un anàlisis exhaustiu del trànsit de 
vehicles, un anàlisis dels nivells de servei i diferents 
estudis d’alternatives d’ordenació de la mobilitat als 
grans eixos de xarxa bàsica: 
Rambla / Via Laietana / Pg Colom...  
 
 
QUÈ VOLDRIEM RESPONDRE… 
 
• Quines opcions tenim per ordenar la mobilitat als 

grans eixos de circulació? 
• Com funcionarà cada opció? Quins estudis 

inclouran al PDM? 
• Quin procés podríem engegar per prendre una 

decisió sobre el funcionament? 
• Com compaginem les zones de baixes emissions 

amb el trànsit de Ciutat Vella? 
• Com afrontem un futur de vehicles elèctrics i poc 

contaminants (ECO)? 
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Mobilitat en vehicle privat motoritzat 
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APARCAMENTS 
 
Ens agrada la xarxa d’aparcaments actuals? 
Com ordenem l’aparcament a l’interior i al perímetre 
del districte? 
Quina capacitat tenim? 
Com podem evitar el trànsit de pas regulant 
l’aparcament? 
Hi ha possibilitat de treure aparcaments en calçada? 
O calen més? 
 
DISTRIBUCIÓ DE MERCADERIES 
 
L’objectiu és redistribuir els costos de la C/D, 
aprofundir en la utilització de microplataformes i 
centres de distribució de paquets a l’interior dels 
barris. 
 
Hi ha suficients espais de C/D? 
Anem a buscar la nostra mercaderia... o ens la 
porten en vehicles no contaminants.? 
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Aparcament / distribució de mercaderies 
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Altres… 

MODES TOUS 
 
Els sistemes intel·ligents de gestió de la mobilitat són 
una aposta clara, la coordinació entre la política de 
restricció i l’aparcament aniran estretament lligades 
per aconseguir que els modes tous siguin els 
veritables protagonistes. 
 
 
ACCÉS CENTRES ESCOLARS 
 
PROMOCIÓ, EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 
 
ACTUACIONS ALTRES ADMINISTRACIONS 
 
MESURES DEL PMU ASSOCIADES AL PMD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 

Comissió consultiva de Govern de Via Pública, 
Seguretat, Mobilitat, Prevenció i Serveis Municipals 
Octubre 2017 




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22

