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Consell de Barri del Raval
7 de març de 2019

Ordre del dia
0. Benvinguda
1. Punts informatius

a.
b.
c.

Actuacions en marxa/ previstes / altres
informacions d’interès
Actualització Pla de xoc de drogues
Actualització CAP Lluís Sayé Raval Nord

2. Torn obert de paraules: hi ha paraules demanades via formulari per mail

2

Consell de Barri del Raval
7 de març de 2019

1.a
Actuacions, obres…
Altres informacions d’interès

3

Consell de Barri del Raval
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Informacions d’interès
A punt de finalitzar el termini per sol·licitar ajudes per insonoritzar finestres del Raval
sud i el Gòtic sud
Els ajuts es poden demanar per a aquells habitatges
situats en zones determinades com a àrees de més
afectació per la contaminació acústica dins àmbit de
Pla de barris
Les subvencions, segons el nivell de renda, poden
arribar a cobrir fins al 90% del cost de les obres i les
poden demanar tant els propietaris com els llogaters
dels habitatges.
Podeu consultar les bases i el mapa de les zones
incloses a la convocatòria als arxius adjunts i podeu
venir a assessorar-vos a l’Oficina del Pla de Barris
(carrer d’en Robador, 36)
Límit: 18 de març
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Consell de Barri del Gòtic
4 de març de 2019

Agenda destacada
Ciutat Vella celebra el Dia Internacional de les Dones
Els Casals Municipals de Gent Gran convoquen a la
Caminada de Dones el dimarts 19 de març a partir de les
10h. S’anirà des del Moll de la Fusta fins a la nova passarel·la de

l’escullera i en acabar es farà un taller de Taichi.

Al Raval, el 13 de març tindrà lloc la Festa Intercultural de
la Dona 2019, al Hall del CCCB. Una trobada intercultural on

dones de diferents països com Marroc, Pakistan, Bangladesh, Índia,
Senegal realitzen tallers de cura i bellesa del cos femení seguint els
sabers heretats segons fòrmules tradicionals.

Al matí del dijous 21 de de març, la plaça de Folch i Torres
acollirà la Fira d’Artesania Expressions de Dona, on es

mostrarà la feina realitzada per diferents entitats del barri. Està
organitzada per Raval Dona i la Taula de Dones del Raval.
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Agenda destacada

La Ravalstoltada
El dissabte 9 de març més de 30 entitats del Raval celebraran el seu carnestoltes
pels carrers del barri tot mostrant l’amalgama de cultures i identitats que el
conformen. La celebració tornarà a omplir els racons del barri de disbauxa i alegria.
La celebració començarà a les 13h amb una paellada popular a la Plaça Folch i
Torres, on els participants agafaran forces per la rua de la tarda que iniciarà el seu
recorregut a les 16.30h a la Rambla del Raval amb el carrer Maria Aurèlia
Capmany. La Rua finalitzarà a la plaça Folch i Torres, on després de l’arribada dels
diferents grups de comparses i haurà un berenar popular.
Per tal de protegir la vostra privadesa, el PowerPoint ha bloquejat la baixada automàtica d'aquesta imatge.
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Agenda destacada

Presentació del llibre sobre les Cases fàbrica
de Ciutat Vella
El proper dimarts 12 de març a les 17 h a l'Ateneu del
Raval, c/ Reina Amàlia, 3 es presenta el llibre El model
de casa fàbrica als inicis de la industrialització de Jaume
Artigues i Francesc Mas.
Inclou un registre de totes les cases fàbriques als inicis de la
industrialització amb un estudi complert històric i
arquitectònic.
A l’acte intervindran Jaume Artigues i Vidal, arquitecte i
autor de l’obra i Mercè Tatjer, doctora en geografia i
historiadora.
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Actuacions en marxa: obres en edificis i equipaments
•

REHABILITACIÓ EDIFICI SANT RAMON 1 (11 Habitatges)  lliurament finals de març /
principis abril

•

REHABILITACIÓ EDIFICI D’HABITATGES C. ARC DE SANT PAU 16 (8 Habitatges i 1 local) 
Pendent submnistraments

•

REHABILITACIÓ DE LOCALS C. AURORA 16 BIS I C.SANT GIL 10  Pendent submnistraments

•

REHABILITACIÓ EDIFICI ROBADOR 43 (7 Habitatges i 1 Local)  maig 2019

•

REHABILITACIÓ EDIFICI D’HAB. C. ROBADOR, 25-27 (13 Habitatges i 1 Local). Iniciada

•

REHABILITACIÓ LOCALS C.SANT OLEGUER, 5-7 I 9-11 - ESPAI D'ENTITATS. Inici març

•

REHABILITACIÓ PARCIAL EDIFICI ROBADOR 33 - Fase elements comuns. Inici abril
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Obres en edificis i equipaments : Escola bressol municipal Aurora
Obertura a gener de 2019. Jornada de portes obertes el 22 de març
L’EBM Aurora té capacitat per atendre 88 infants dividits en sis grups. Per atendre’ls
hi treballaran 18 persones, la majoria educadores.
Implanta un model innovador d’Escola bressol on conviurà el model tradicional amb
propostes de diversificació horària, amb tres torns diferents per a afavorir la
conciliació familiar i laboral.
Alhora incorpora un nou model d’Espai familiar socieducatiu on s’ofereix
acompanyament en la criança a famílies.
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Actuacions en marxa: obres a l’espai públic
•

PAS DE VORERA DE C.FLORS  març

•

URBANITZACIÓ I RSU CARRERS RAVAL SUD. Ptge Gutenberg i C/Est  previsió
juny

•

URBANITZACIÓ I RSU CARRERS RAVAL SUD. C. Guàrdia (inici a juny ) i C. Arc del
Teatre (inici a octubre)

•

ARCS IMPULSEM SANT PAU DEL CAMP. Pendent de licitació

•

JARDINS SANT PAU DEL CAMP - Fase 1. Projecte en tramitació

•

LAVABOS: CABINES AUTORENTABLES
– Maig 2019 : Avinguda Catedral 9 - Rambla de Raval - CC Folch i Torres – P. Marítim
– Juny 2019 : Passeig Picasso- Plaça Duc de Medinaceli - Sant Pau del Camp
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Consell de Barri del Gòtic
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Obres a l’espai públic: Reforma dels Jardins de les Voltes d’en Cirés
Aquest dilluns s’han inaugurat els Jardins després de la seva reurbanització per fer-lo més amable
de cara als veïns.
S’ha creat una zona més inclusiva augmentant la il·luminació i la visibilitat, eliminat els racons, i
creat un espai diàfan que inclou dues zones de jocs infantils, una pista de petanca i una zona
d’ombra amb bancs.
El projecte final encara no està acabat, ja que inclou la millora de la façana posterior del casal
infantil del Centre Cívic Drassanes, que començarà el mes de juliol.
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Reforma dels Jardins de les Voltes d’en Cirés (Pla de barris)
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Obres a l’espai públic: Rambla del Raval, Salvador Seguí i Vázquez
Montalbán
•

RAMBLA DEL RAVAL: Inici obres mitjans de març  inicis
juliol

•

PLAÇA SALVADOR SEGUÍ: Mitjans de juliol  mitjans
setembre

•

VÁZQUEZ MONTALBÁN: Setembre  octubre
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Altres informacions d’interès
Activitat dels Consells de barri
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Els Consells de Barri del Raval (2015-2018)
CB novembre 2015 - DEBAT: Condicions de l'habitatge
Actuacions derivades:
 Campanya informativa en diferents idiomes per tal de donar a conèixer el dret a l’habitatge i els serveis de
l’Oficina de l’Habitatge
 Creació del Consell d’habitatge de Ciutat Vella per treballar amb entitats i equipaments les problemàtiques de
l’habitatge
 Creació d'un equip de detecció i intervenció en els habitatges (Pla de veïnatge) centrat en mobilitzar pisos
buits i en detectar problemàtiques de convivència, habitabilitat, etc.
 Obertura del Punt d’assessorament energètic de Ciutat Vella. Des del 2017 ha atès un total de 4.397 persones.
Altres actuacions relacionades:
 Adquisició de 9 finques senceres (134 habitatges) al barri d’El Raval, a més d’1 habitatge “solt”.
 Creació d'una taula de treball de disciplina d'habitatge i contra l’assetjament immobiliari articulant la tasca
d’inspecció, obres i intervenció.
 Conveni amb l’ICAB per reforçar l’assistència jurídica gratuïta que es dóna a l’Oficina d’Habitatge.
 Mapa de finques vulnerables del Raval i Gòtic
 Incorporació de criteris antigentrificació en ajuts a rehabilitació
 Programa d’ajuts a la rehabilitació en finques d’alta complexitat (conveni d’obres amb 15 finques del Raval
Sud i Gòtic Sud amb una subvenció de 3.304.394€ -72,5% del cost).
 Subvencions per rehabilitar l’interior dels habitatges i els elements comuns dels edificis.
 Pla Dintres per a intervenció en finques amb ordres de conservació: pressupost 2015-2018 de 2.219.605€, en
151 finques.
 4 expedients per assetjament immobiliari fins al moment
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Els Consells de Barri del Raval (2015-2018)
CB febrer 2016. DEBAT: NETEJA / EDUCACIÓ
Actuacions derivades EDUCACIÓ (I/II):
 Realitzada la instal·lació de WC i vestidors que donen servei a les dues pistes St. Rafael i
CINTRA. També s'ha col·locat una caseta per guardar el material esportiu.
 Mapa d'oferta educativa no reglada. la informació es pot trobar a:
http://lameva.barcelona.cat/ciutatvella/ca/home/recursos-de-suport-escolar.
 Patis Oberts: Escola Drassanes / Escola Collaso ús de les pistes fora de l’horari lectiu.
 Projecte d’aprenentatge del castellà i català: classes de català per famílies a Escola Collaso,
servei d’acollida per infants.
 Suport al projecte Mamás que leen / Afluents, amb ampliació nombre escoles que hi
participen.
 Sessions informatives sobre preinscripció i les sessions “ Entre famílies”.
Altres actuacions derivades EDUCACIÓ (I/II):
 Inversió en nova Escola Bressol Aurora, finalització Escola Massana, rehabilitació façana INS
Milà
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Els Consells de Barri del Raval (2015-2018)
CB febrer 2016. DEBAT: NETEJA / EDUCACIÓ
Actuacions derivades NETEJA (Ii/II):
 S'ha realitzat el procés participatiu d'obres d'aquesta zona i decidit que s'ampliarà la xarxa RSU
als carrers Est, Arc del teatre, Guàrdia, Montserrat, Cervelló i passatge Gutenberg.
 Instal·lació de WC públics: C/ Lancaster, Plaça Terenci Moix, properament a 2019 Plaça Folch i
Torres, Rambla Raval, Jardins de Sant Pau. Als estius s’han instal·lat urinaris de reforç, 6 al
2015, 4 al 2016 i 8 urinaris tant al 2017 com al 2018.
 Jardinera amb pla inclinat a C/ Cera per evitar conductes incíviques.
 Campanyes de la Vola sobre gestió de residus, a nivell comercial i tallers de sensibilització
comunitats d’origen divers i entitats.
 Actuacions SVIPLA sobre plagues: Terenci Moix, Placeta de Martina Castells, Plaça de Folch i
Torres, i clavegueram.
Actuacions derivades NETEJA (Ii/II):
 Reforç de la neteja viària del Districte i de la recollida d’elements abandonats a la Via Pública
 Diverses campanyes de sensibilització per promoure la neteja del districte.
 Programa de plans d’ocupació per a persones en procés d’inserció laboral destinats a reforçar
la neteja del carrer, parcs infantils i punts crítics de la via pública durant 20187 i 2019.
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Els Consells de Barri del Raval (2015-2018)

CB febrer 2016. DEBAT: MOBILITAT
Actuacions derivades:
 Millora del carril bici de la Rambla del Raval en el marc de la reforma de la Rambla.
 Arranjament de parada de bus del C/ Aldana per facilitar accessibilitat (Eixample)
Altres actuacions relacionades:
 Augment de les sancions a vehicles de mobilitat personal i bicicletes: de 2016 a
2018 de 19 a 634 i de 942 a 1664 respectivament
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Els Consells de Barri del Raval (2015-2018)
CB octubre 2016. DEBAT: Educació i suport a les famílies
Actuacions derivades:
 Incorporació de les figures de mediadors al Pla de veïnatge de Ciutat Vella, que fan suport en
àrees d’educació i salut.
 Plaça de Folch i Torres n’està fent ús INS Milà i Fontanals i Escola Rubén Dario.
 Programa Instituts a Temps complert: obertura de menjadors escolars als Instituts, amb
beques de menjador (INS Milà i Fontanals i INS Tarradell).
 Obertura de Pista negra com espai per pla pràctica esportiva + Beques a l’activitat esportiva.
 Suport i reforç des de Districte i BCN Activa al projecte Itaka i el desplegament del Banc de
recursos, mancomunar recursos d’infraestructura per les entitats i serveis del territori.
 Classes de llengua materna (bengalí, urdú i àrab).
Altres actuacions relacionades:
 Pla d’educació de Ciutat Vella previst per març de 2019
 Augment de les beques menjador: al 2015 - el 48% dels alumnes d’escoles públiques (primària
i secundària) rebien la beca menjador, al 2016 van ser un 49.53% i al 2017 un 54.46%.
 Reforç econòmic i de personal a les escoles del Raval sud amb un cost de 118.000 euros.
 Projecte d’intervenció a entorns escolars de Rubén Darío i Collasso i Gil
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Els Consells de Barri del Raval (2015-2018)
CB desembre 2016. DEBAT: Propostes de millora Rambla Raval, S. Seguí i
Vázquez Montalbán
Actuacions derivades:

 Es planteja intervenció a la Plaça de Vázquez Montalbán dins del Pla de Barris de Raval Sud,
que incorpora actuacions d’espai jugable a la plaça i usos esportius. T
 També a la Rambla Raval es planteja incorporar zona de jocs infantils.
 De la mateixa manera es contempla establir la plataforma única a la zona central de la Rambla
Raval, per connectar amb la plaça de Vázquez Montalbán.
 Inici obres març 2019.
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Els Consells de Barri del Raval (2015-2018)
CB febrer 2017. DEBAT: Pla Usos
Actuacions derivades:
 Aprovació Pla usos de Ciutat Vella.
Actuacions derivades:
 Aprovació Pla Inspeccions de Ciutat Vella
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Els Consells de Barri del Raval (2015-2018)
CB maig 2017. DEBAT: Neteja
Actuacions derivades:

 Inici de les obres de pavimentació i xarxa de RSU al Raval Sud.
 S'inicien les obres de reurbanització de Raval sud a mitjans de febrer de 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.
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Els Consells de Barri del Raval (2015-2018)
CB desembre 2017. DEBAT: Drogues
Actuacions derivades:
 A la Comissió de seguiment de la problemàtica de les drogues al Raval es van donar
indicacions respectes les vies de denúncia i comunicació d'habitatges amb usos delinqüencials.
 Pla de veïnatge de Ciutat Vella.
 Increment hores extres GUB.
 Increment neteja.
 Pla actuació i millora de les zones de Pla de xoc.
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Els Consells de Barri del Raval (2015-2018)
CB març 2018. DEBAT: Projectes en marxa de Pla de barris
Actuacions derivades:

 Voltes d’en Cirés: pendents les obres de la façana del Centre cívic Drassanes, a iniciar a l’estiu.
 Les obres de millora de la Rambla de Raval, Salvador Seguí i Vázquez Montalbán s’inicien al
mes de març de 2019.
 Can 60
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Els Consells de Barri del Raval (2015-2018)
CB juny 2018. DEBAT: Soroll
Actuacions derivades:
 Grup de treball amb veïnat, skaters i equipaments de l’entorn de la plaça dels Àngels per
treballar aspectes de convivència i soroll a la zona. Campanya de comunicació i regulació
d’horaris d’usos de l’skate. Dinamització veïnal de la plaça generant usos diferents.
 Programa pilot d’ajuts per insonorització de finestres pel Raval sud.
 Instal·lació de sonòmetres
 Augment de les inspeccions relacionades amb el soroll
 Modificació d’horaris de neteja i recollida d’escombraries nocturna per a reduir l’afectació als
veïns/es (Carrer Valldonzella i Plaça Castella i carrer Joaquim Costa / Plaça dels Àngels).
Altres actuacions relacionades:
 Encàrrec d’estudi sobre impacte del soroll en la vida quotidiana amb l’Agència de Salut Pública
de Barcelona.
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Els Consells de Barri del Raval (2015-2018)
CB octubre 2018. DEBAT: CAP RAVAL NORD
Actuacions derivades:
 Decret de rescissió del conveni de cessió de l’esglèsia de la Misericòrdia.
 Grup de treball mixte per a cercar alternatives al MACBA

CB desembre2018. DEBAT: Usos antic Hospital de la Santa Creu

 S’ha signat nou conveni amb Biblioteca per l’ampliació del Projecte de Llegim al jardí, de març
a novembre, com element de veïnificació i dinamització de l’espai.
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Polítiques públiques al districte de
Ciutat Vella
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I. Polítiques de districte: Mesures de govern (2015-2019)
2015
Ampliació de les finques subjectes al dret de tanteig i retracte incloses a l’àrea de
conservació i rehabilitació dels carrers d’en Robador i Sant Ramon.
La participació, eix vehicular d’impuls i construcció de les polítiques del districte.
2016
Accions per recuperar, preservar, difondre i dignificar la Memòria Històrica i
Democràtica de Ciutat Vella
Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016-2021. (Juliol)
Pla d’acció Plaça Salvador Seguí - Carrer d’En Robador 2015-2019. (Desembre)
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I. Polítiques de districte: Mesures de govern (2015-2019)
2017
Per al foment de les relacions de proximitat i veïnatge a les escales de veïns i a
l’espai públic de Ciutat Vella
Per al desenvolupament del Pla de Barris contra les desigualtats al Raval Sud i
Gòtic Sud
Baixos de Protecció Oficial
2018
Consell Escolar Municipal de Ciutat Vella, consell educatiu del districte
Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella 2018-2023
Pla de dinamització comercial (Octubre)
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I. Polítiques de districte: Mesures de govern (2015-2019)
2019
Pla d’educació de Ciutat Vella 2018-2023 (Març)
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II. Polítiques de districte: Informes presentats (2015-2019)
Informe de situació i actuacions al Mercat municipal de la Boqueria
(Octubre de 2016)
Informe d’avaluació del Pla d’Estiu 2016 (Octubre de 2016)
Informe d’actualització del Pla Especial d’Establiments de concurrència pública,
hoteleria i altres (Juliol 2017)
Informe sobre la situació actual de la problemàtica i actuació al voltant de les
drogues al Raval (Novembre 2017)
Informe de la Situació actual sobre la contaminació acústica i intervencions
realitzades al districte de Ciutat Vella (Maig de 2018)
Informe de balanç del Pla d’inspecció de Ciutat Vella 2016-2018 (Març 2018)
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III. Polítiques de districte: Plans urbanístics (2015-2019)
Pla Usos de Ciutat Vella
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III. Polítiques de districte: Plans urbanístics (2015-2019)
Modificació del Pla Especial de Protecció de Patrimoni arquitectònic Històric i Artístic
de Ciutat Vella per Cases Fàbrica del Raval
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III. Polítiques de districte: Plans urbanístics (2015-2019)
Consolidada la qualificació d'equipament dels edificis de l’entorn del Palau,
via modificació del Pla general metropolità
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III. Polítiques de districte: Nous espais per vida veïnal (2015-2019)
Recuperació per al barri de l'antiga fàbrica tèxtil de Can Seixanta
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1.3
Actuacions al Raval
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Actuacions al Raval 2015-2019 (resum)

Espai públic
Remodelació de la plaça Folch i Torres
Remodelació de la plaça. Rehabilitació de la façana de l’institut Milà. Instal·lació del
nou Punt Verd i col·locació de bústies de compostatge comunitari. Pendent la
replantació replantar parterres vegetals, mantenint lliure de vegetació un pas
transversal orientació Ronda/Reina Amàlia.
Remodelació dels Jardins de Voltes d’en Cirés
Remodelació Rambla del Raval – Salvador Seguí i Vàsquez Montalbán
Recollida neumàtica i reurbanització dels carrers del Raval sud
Instal·lació de lavabos públics
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Actuacions al Raval 2015-2019 (resum)

Espai públic
Jardins Sant Pau del Camp
Després d’un procés de participació amb les entitats de l’entorn que s’inicia el
febrer de 2017 , es fan dues sessions obertes de presentació i intercanvi d'opinions
amb veïns i s’elabora el conjunt d’accions per diversificar i millorar l’ús de l’espai
públic dels Jardins de Sant Pau del Camp a executar a partir del 2019. Annexem
document amb les propostes d’intervenció de la primera fase.
Plaça Castella
A l’Octubre de 2018 finalitza el procés participatiu a la Plaça Castella.
Actuacions realitzades:
Allargament de la plataforma única del C/ Tallers amb Ronda (aquesta actuació es
podrà realitzar dins del 2018 segons ens informa DOM).
Instal·lació d’una jardinera a la cantonada de C/ Tallers amb l’escola Castella a
realitzar el 2019.
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Actuacions al Raval 2015-2019 (resum)

Espai públic
Jardins Sant Pau del Camp
Després d’un procés de participació amb les entitats de l’entorn que s’inicia el
febrer de 2017, es defineix un conjunt d’accions per diversificar i millorar l’ús de
l’espai públic dels Jardins de Sant Pau del Camp a executar a partir del 2019.
Plaça Castella
A l’Octubre de 2018 finalitza el procés participatiu per definir la intervenció a la
Plaça Castella. S’ha realitzat ja l’allargament de la plataforma única del C/ Tallers
amb Ronda i es preveu instal·lar una jardinera a la cantonada de C/ Tallers amb
l’escola Castella durant el 2019.
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Actuacions al Raval 2015-2019 (resum)

Espai públic
Plaça Folch i Torres
Finalització de les obres de remodelació de la plaça de Folch i Torres a desembre de
2017. Instal·lació de l’estructura definitiva del Punt Verd a la plaça octubre 2018.
Col·locació de les bústies de compostatge comunitari octubre 2018. Pendent per
part de Parcs i jardins replantar parterres vegetals, mantenint lliure de vegetació un
pas transversal orientació Ronda/Reina Amàlia.
Plaça dels Àngels.
Dinamització veïnal de la plaça generant usos diferents. A desembre 2018 s’han
programat diferents activitats nadalenques de baixa intensitat a la plaça. A febrer
de 2019, proposada primera reunió del grup de treball amb els patinadors i veïns
per generar propostes de millora de la convivència i regulació dels usos de la plaça
en relació als skates i soroll.
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Actuacions al Raval 2015-2019 (resum)

Espai públic
Jardins de Rubió i Lluch.
S’ha mantingut al llarg del mandat el projecte de dinamització Llegim al Jardí, a
través del conveni amb la Biblioteca de Catalunya. La valoració del servei és
positiva. Pe curs 2019 s’ampliarà des del mes de març al mes de novembre.
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.
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Polítiques de ciutat
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I. Polítiques de ciutat
Vam arribar al govern a canviar l’agenda de la ciutat, canviant
les prioritats de l’Ajuntament i les formes de fer política:
La nostra forma de fer és la transparència, la participació i la proximitat:
•

factures de l’Ajuntament

•

reunions a l’agenda pública

•

codi ètic

•

Oficina de Transparència i Bones Pràctiques

•

Bústia ètica

•

rendició de comptes als barris amb les Trobades amb l’Alcaldessa.

•

multiconsulta i un nou reglament de participació

•

participació amb el Decidim.Barcelona.
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I. Polítiques de ciutat
La nostra prioritat ha estat la lluita contra les desigualats
i que ningú quedi enrere:
•

Pla de Xoc social

•

augment de despesa social d’un 50% aquest mandat

•

150M€ pel Pla de Barris

•

estratègia d’Inclusió Social i de reducció de les desigualtats 2017-2027

•

increment 56% les beques menjador i triplicat les que cobreixen tots els àpats i
multiplicat la Renda 0-16, amb ajuts específics per a famílies monomarentals, per
lluitar contra la pobresa infantil.

•

Punts d’ Assessorament Energètic per atendre la pobresa energètica (56.000
persones ateses i 16.000 talls de llum evitats)
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I. Polítiques de ciutat
La nostra prioritat ha estat la lluita contra les desigualats
i que ningú quedi enrere:
•

Pla de Sensellarisme: hem incrementat un 29% de manera estable el nombre de
llits per a persones sense llar fins a 1.350

•

Hem duplicat, respecte al 2014, els ajuts econòmics d’inclusió.

•

Hem innovat desenvolupant el programa BMINCOME: en total 949 unitats de
convivència participant del suport municipal d’inclusió que beneficia a 3.750
persones.

•

Hem ampliat el Programa Lábora arribant a 10.000 persones cada any per treballar
amb persones en situació de vulnerabilitat per formar-les i accedir al mercat laboral

•

Hem estès el projecte Radars a més barris
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I. Polítiques de ciutat
Calia posar ordre al turisme i lluitar contra d’expulsió que estava produint
i la saturació en determinades zones, sense aturar l’economia :
•

regulant els allotjaments turístics: no es poden fer més hotels en zones saturades
(PEUAT)

•

tancant més de 4.500 pisos turístics il·legals i multant les plataformes que els
anunciaven, fins que han desaparegut gairebé del tot els anuncis de pisos turístics
il·legals a les seves web.

•

22M€ de l’impost turístic prioritzant el retorn econòmic i la compensació dels
efectes del turisme a la ciutat.
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I. Polítiques de ciutat
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I. Polítiques de ciutat
Calia donar resposta al repte de la contaminació, que genera al voltant
de 350 morts prematures anuals. Una ciutat per viure-hi: més verda,
ecològica, saludable, jugable i amb més transport públic: :
•

250 carrers i places s’han renovat durant aquest mandat.

•

superilles canviant els entorns, donant prioritat als vianants, a les zones de trobada
pel veïnatge, a la presència del verd en detriment dels cotxes.

•

S’han renovat 150 zones de joc infantil i creat 89 de noves

•

Guanyem voreres pels vianants

•

Hem creat una gran xarxa de carrils bici (arribant a 200Km), les hem tret de les
voreres, i impulsat el nou Bicing (7.000 bicicletes, 1.000 elèctriques.

48

Consell de Barri del Raval
7 de març de 2019

I. Polítiques de ciutat
•

invertit més que mai el bus i metro (un 86% més que al mandat passat), recuperant
busos de barri, desplegant amb èxit la Nova Xarxa Bus i fent arribar el Metro a la
Marina (40M€). Hi ha més usuaris que mai de Bus (207Milions) i Metro (407
milions) i la valoració que en fan està marcant màxims històrics (gairebé 8 sobre 10)

•

del Tramvia per la Diagonal.

•

40 noves hectàrees de verd a la ciutat, amb més parcs i més espais verds als barris.
Hem acabat amb l’ús del glifosat i fem tractament natural i biològic de les plagues.

•

Estem doblant la generació d’energia renovable

•

Benestar animal: 10 nous espais per gossos tancats de més de 700m2 (doblant els
que hi havia) i una Platja per gossos. El control de coloms es fa a través de pinso
esterilitzant (pioners). Hem prohibit les calesses (carruatges turístics) i les atraccions
amb ponnies (zoo i Parc de l’Oreneta)
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A Barcelona ens ha afectat la bombolla del lloguer, l’especulació dels grans
fons d’inversió, i la desinversió de la Generalitat, per això hem fet una gran
lluita, massa sols per garantir el dret a l’habitatge:
•

Al Consorci de l’Habitatge, la Generalitat té el 60% i l’Ajuntament el 40%, en canvi,
l’Ajuntament aquest mandat ha assumit el 80% del finançament de la política
d’habitatge i la Generalitat només el 20%.

•

promogut o comprat 5.250 habitatges públics, doblant el que es fer al mandat
2011-205

•

Si mantenim aquest ritme, en 8 anys haurem doblat el parc de lloguer assequible a
la ciutat. Passarem dels 7.000 habitatges públics que ens vam trobar a 13.000.

•

Ara el 30% de les noves promocions privades es destinaran habitatge assequible.
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•

Unitat Contra l’Exclusió Residencial que ha atès a més de 6.500 famílies als que
s’ha cercat solucions

•

Hem duplicat els ajuts al lloguer. (beneficiades 4.500 famílies)

•

47.000 habitatges s’han beneficiat dels ajuts a la rehabilitació, dels que hem
canviat la normativa, exigint que les grans rehabilitacions garanteixin els drets dels
llogaters i condicionant els ajuts a lloguers de 5 anys i a preus raonables.

•

Hem iniciat el projecte APROP per cercar solucions innovadores al problema de
l’habitatge, aquest mandat tindrem una prova pilot a Ciutat Vella.

•

Hem impulsat la negociació a nivell Estatal d’un nou Decret per regulació de
lloguers, allargant el temps dels contractes i protegint llogaters. Seguim
reclamant instruments per controlar les pujades abusives.
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I. Polítiques de ciutat
Vam venir a fer un canvi profund amb polítiques valentes, en benefici de la
gran majoria, amb serveis públics més potents i que facin la ciutat més
assequible per a tothom: :
•

Barcelona Energia que ja abasteix l’Ajuntament: la principal operadora pública de
l’Estat.

•

Dentista Municipal, que pot oferir preus de tractament odontològic. Un servei que
se suma al Dentista per a persones vulnerables que hem posat en funcionament.

•

congelat el preu del transport públic (amb un únic increment l’any 2018 d’un 2%,
gràcies a un increment d’un 95% de l’aportació municipal al finançament del
sistema)
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I. Polítiques de ciutat

•

Des de que som al govern de l’AMB hem abaixat el preu del rebut de l’aigua, un
descens del 4% (estalviant 17M€ anuals a les famílies).. I tenim una proposta de
gestió pública de l’aigua que encara l’abaratirà més.

•

vam congelar l’IBI i no l’hem pujat, per al 98% dels immobles de Barcelona (d’un
valor cadastral inferior als 300.000 euros) i subvencionat el 50% de l’impost a les
famílies més vulnerables.

•

Pla contra el Frau Fiscal que ha aflorat 56M€ sobretot de grans empreses.
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I. Polítiques de ciutat
Vam venir a fer un canvi profund amb polítiques valentes, en benefici de la
gran majoria, amb serveis públics més potents i que facin la ciutat més
assequible per a tothom: :
•

Estem invertint més que mai en educació:
•

fent 6 noves escoles bressol i més de 500 places noves (la xarxa ja en té 101),
revertint privatitzacions de Trias, i fent tarifació social (7 de cada 10 famílies
paguen menys o igual del que pagaven abans);

•

passant de 0 a 13 noves escoles i instituts en relació al mandat passat

•

Treballant contra la segregació escolar, amb més recursos als centres en
entorns i alumnat.

•

Escola de Segona oportunitat que inicia l’activitat al setembre de 2019
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Hem descentralitzat la cultura i l’hem acostat a tothom amb projectes
de ciutat: :
•

Biennal del Pensament i la Biennal de la Ciència

•

Descentralització de La Mercè, arribant a més barris i creant noves centralitats

•

Barcelona Districte Cultural, la programació descentralitzada de la ciutat ha estat un
èxit, permetent arribar a barris d’arreu de la ciutat.

•

Programa Cultura Viva, que fomenta la creació i l’acció cultural comunitària.
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Som una ciutat valenta, que junts ens hem sobreposat a moments molt
durs com els atemptats del 17 d’agost, i que junts volem superar les
violències quotidianes, del masclisme, la xenofòbia, la repressió... per això
hem impulsat una política de drets, amb valors, en el respecte a la
diversitat i la defensa de qui pateix injustícies: :
Una ciutat orgullosa de la seva diversitat LGTBI:
•

Centre LGTBI

•

Hem creat 3 pisos amb 8 places per sol·licitants d’asil LGTBI

•

lluita contra la lgtbfòbia a la xarxa d’escoles per la Igualtat i la diversitat.
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Una ciutat feminista i contra la violència masclista i les desigualtats de
gènere:
•

Protocol No Callem per lluitar contra les violències sexuals

•

estand de Barcelona antimasclista.

•

doblades les places en pisos d’acollida per a víctimes de la violència masclista.

•

Ens hem personat com a acusació particular en casos de violència masclista.

•

En els darrers 4 anys 55.600 dones han millorat les seves condicions laborals
a través dels programes municipals.

•

Hem creat la renda per famílies monoparentals, a la que es destinen 2M€
anuals i arriba a més de 2.000 famílies.

•

clàusules de gènere a les empreses que contracten amb l’Ajuntament perquè
tinguin plans d’igualtat.
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Una ciutat refugi, per a qui pateix la injustícia econòmica global i la guerra.
•

Acollim i atenem qui ve de fora: el Servei d’atenció a l’Immigrant ha incrementat un
75% el nombre de persones ateses en relació a 2015.

•

Hem desenvolupat el programa Nausica, un servei municipal que ofereix
allotjament i manutenció a les persones sol·licitants d’asil excloses de les ajudes
estatals.

•

Hem creat el Document de Veïnatge per evitar les expulsions o els internaments al
CIE de persones que volen desenvolupar un projecte vital a la nostra ciutat.

•

Recolzem l’acció de la Fundació OpenArms amb un conveni de col·laboració.

58

Consell de Barri del Raval
7 de març de 2019

I. Polítiques de ciutat
Una ciutat que posa en valor la democràcia i actua contra la repressió, del
reparant la del passat i actuant contra la actual.
•

retirades les medalles d’or a Franco i a destacats franquistes i actuat a l’espai
públic, canviant nom a carrers i places que commemoraven la repressió.

•

ens hem personat en la causa oberta contra l’actuació policial de l’1 d’octubre.
Exercim l’acusació popular contra la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per les
càrregues policials (identificats 33 agents).

•

hem interposat una querella per crims de lesa humanitat contra sis magistrats que
van dictar 553 condemnes contra el col·lectiu LGTBI entre el 1956 i el 1977.

•

Ens hem personat en la querella presentada per l'Associació AltraItalia contra els
bombardejos a la ciutat entre 1937 i 1939.
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I. Polítiques de ciutat
Hem posat ordre al turisme i hem canviat les regles del joc de l’urbanisme
alhora que hem impulsat un nou model econòmic basat en la innovació, la
ciència, la tecnologia i també en fomentar models més democràtics. :
•

capitalitat i lideratge econòmic, atraient inversió, apostant per la ciència i la
innovació, recuperant prestigi internacional i alhora incorporant a la ciutadania per
tal que els grans congressos i esdeveniments arribin a la majoria

•

Hem impulsat l’Economia Social i Solidària caminant cap a un model econòmic més
democràtic:

•

Hem invertit més que mai en remodelar i millorar els mercats de la ciutat,
(126,2M€)
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Fomentem l’ocupació de qualitat i l’economia de proximitat perquè ningú i
cap barri quedi enrere, amb especial atenció a els joves i les dones:
•

Plans de Desenvolupament Econòmic als Districtes, on una part important és el
reforç del comerç de barri.

•

Hem fet el Saló de l’Ocupació Juvenil, amb més de 10.000 visitants en les dues
edicions, una eina de lluita contra l’atur juvenil

•

Hem activat una línia d’ajuts a persones que es fan autònomes després de quedarse a l’atur. (Pla llança’t)

•

Barcelona Activa no accepta propostes laborals en la seva Borsa de treballa de
menys de 1000€ al mes. S’han impulsat 25 plans i atencions en serveis d’ocupació
cada any i s’han ajudat 13.000 emprenedors cada any.
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Hem fet més robust l’Ajuntament, perquè defensar els serveis públics
també és defensar els seus treballadors i treballadores:
•

Al llarg del mandat s’hauran convocat aproximadament 2.400 places d’oferta
pública la major oferta pública de la història de l’Ajuntament.

•

S’ha augmentat la plantilla amb 1.000 llocs nous i s’ha reduït de manera dràstica la
interinitat.

•

S’ha signat un nou conveni laboral, fet que no succeïa des del 2012

•

S’han remunicipalitzat serveis (escoles bressol, Punts d’atenció a les dones, Oficines
d’habitatge): 600 llocs de treball que estaven externalitzats ara són de gestió
directa.
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Per nosaltres és molt important la neteja de la ciutat. Destinem a neteja i
residus molts recursos, gairebé 275M€ anuals. Al voltant del 10% del nostre
pressupost es destina a neteja.
•

Amb els marges de l’actual contracte hem fet millores en neteja:
•

Reforços a determinades zones més brutes de la ciutat: alguns carrers de
Ciutat Vella es netegen fins a 4 cops al dia.

•

Hem fet un treball consultant a més de 100.000 veïns i comerciants per
identificar els punts crítics de neteja.

•

Hem adaptat la neteja a canvis ambientals: a la caiguda de les fulles dels
arbres, la manca de pluges durant l’estiu (es neteja amb més aigua), hem
allargat la campanya d’estiu del 1 de maig al 30 d’octubre.
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Les millores de futur sobre les que ja treballem passen netejar millor i
reciclar més:
•

Hem aprovat una nova contracta de neteja per al 2019 que incrementa
gairebé 30M€ anuals la despesa en neteja i residus. Això suposarà un
increment en 225 treballadors més.

•

Increment del reciclatge: La UE fixa que el reciclatge ha d’arribar al 65% al
2025 i ara estem al voltant del 36%. Amb la contracta actual no podíem
millorar, amb la nova es donen els instruments que faran incrementar
aquesta xifra.
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Hem reforçat la Guàrdia Urbana, tot i que no hem comptat amb un suport
suficient de la Generalitat, dotant la ciutat de la presència de Mossos
necessària que hem exigit de forma reiterada, hem fet tots els esforços per
garantir la seguretat i afrontar els problemes que han sorgit:
•

un nou model de seguretat a través del Pla Director de la Guàrdia Urbana per
avançar en la modernització del cos que treballa en tres pilars: proximitat, territori i
transparència.

•

Guàrdia Urbana convocant 319 places (el màxim que ens permet la llei) i aquests
any convocarem 300 més.

•

Mobilitzant 12M€ anuals per incrementar presència policial amb hores extres. La
generalitat posa deu vegades menys hores extres i zero des de setembre.

•

GUB feia el 60% de les detencions a Ciutat Vella
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•

hem tingut un problema greu amb els narcopisos, vinculat a la gran quantitat de
pisos buits i això ha generat sensació d’inseguretat, però també que la GU i Mossos
han tancat 150 narcopisos i més de 74 associacions cannàbiques il·legals.

•

Tenim un problema amb els petits furts (60% dels fets delictius), perquè es tracta
sobretot de xarxes professionals que han trobat certa impunitat judicial i davant
d’això hem plantejat 3 solucions:
•

Major presència policial uniformada que actuï per dissuadir.

•

Un nou jutjat per a judicis ràpids, que ha entrat en funcionament aquest
febrer

•

Treballar amb fiscalia la forma de penalitzar la reincidència, especialment
dirigit a professionals del petit furt.
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Sobre Top Manta, som els únics que estem fent el que ha demanat el Síndic
de Greuges en 3 mesures:
•

Presència policial: es fan dispositius setmanals. Inculsió d’un dispositiu estable a
Plaça Catalunya i en procés un dispositiu a la zona portuària.

•

Solucions socials: tot i les dificultats per la manca de papers, treballem per treure
aquestes persones de la venda ambulant: regularitzant la seva situació a través de
plans d’ocupació (85 persones); cooperativa DiomCoop (22 persones).

•

Canvis de lleis: des de l’Ajuntament no tenim competència. La pobresa i les guerres
expulsen la gent dels seus països i la llei d’estrangeria fa que es trigui un mínim de
tres anys per regularitzar papers per arrelament social. Hem creat el Document de
veïnatge.
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1.b
Actualizació Pla de Xoc
Drogues
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Actualització pla de xoc
Els darrers anys s’han anant incrementant les actuacions relacionades amb el tràfic i el
consum de drogues a Ciutat Vella i en particular al barri del Raval, especialment en
l’àmbit de la seguretat, la salut, la intervenció en l’habitatge i la millora de l’espai
públic.
Aquest augment ha estat de caràcter progressiu per donar resposta al fenomen dels
narcopisos.
Ha implicat un creixement important dels recursos humans i econòmics destinats a
aquesta problemàtica articulats a través d’un pla de xoc específic i integral. La
intervenció en convivència, seguretat, espai públic, habitatge i salut a Ciutat Vella,
ha suposat una despesa global 2017-2018-2019 d’uns 6M € fins al moment.
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Actualització pla de xoc
Entrades a domicilis en matèria de salut pública al districte de Ciutat Vella.
Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Ciutat Vella. 2014-2018

109

120
100
80

46

60
40
20

6

8

2014

2015

24

0

2016

2017

2018

174 punts de venda tancats al districte 2017-2019
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Principals actuacions i resultats del Pla
SALUT
L’espai de reducció de danys del Centre d’ Atenció i Seguiment Drogodependències
Baluard obre de del 10 de novembre entre les 7.00 a les 00.00 hores, dues hores
més que abans de l’estiu i quatre hores més que durant l’estiu del 2016.
S’ha passat de 10 a 23 educadors/es de salut dedicats al districte de Ciutat Vella i
prioritàriament al Raval, cobrint els torns de matí, tarda i nit, inclosos els caps de
setmana.
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SEGURETAT (I/II)
Incorporació de 56 nous agents a la Guàrdia Urbana del districte a l’estiu de 2018 per tal
de millorar les accions de prevenció i dissuasió als carrers.
Dedicació d’unes 35.000 hores extra de servei de Guàrdia urbana des del març 2018.
174 entrades a domicilis i locals en matèria de salut pública des de 2017.
El 66% del total dels pisos o locals on s’ha intervingut han estat recuperats evitant que
es continuï amb la practica delictiva.
Tancament de 21 pisos per pressió policial.
1300 detencions per causes de salut pública (a part de les intervencions en narcopisos
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Principals actuacions i resultats del Pla
SEGURETAT (II/II)
En el període 2017-2018 s’han fet 74 tancaments d’associacions cannàbiques,
tancant o precintant 69 associacions, de les quals 5 eren associacions amb llicència
però que no estaven complint les condicions de la seva llicència.
Implementació del Operatiu Pla Charly Victor amb agents uniformats, no uniformats
de la Unitat territorial de Ciutat Vella, i la presència d’unitats de suport sota el
comandament del districte. Reforç dels contactes de la policia de barri per
informar actuacions i detectar noves problemàtiques.
Personació de l’ajuntament com a acusació popular en la causa que investiga les
derivacions del operatiu BACAR.
S’han realitzat 11 dispositius Ribot de seguretat ciutadana i 3 operatius específics al
Front Marítim.
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Principals actuacions i resultats del Pla
HABITATGE (I/IiI)
A data de 15 d’octubre de 2018, s’està treballant amb un total de 949 habitatges
identificats en algun moment com a buits o ocupats amb finalitats de venda de
drogues, en una llista dinàmica i canviant. Sobre aquesta base de dades es
comprova i fa seguiment de la seva situació.
Si bé està resultant molt dificultós aconseguir les dades de contacte dels
propietaris, fins al moment s’ha contactat amb els propietaris de 560 habitatges, en
418 habitatges s’ha pogut verificar que efectivament estan buits, i en 271 d’aquests
s’han incorporat mesures de seguretat.
Es continua amb la interlocució institucional amb les entitats bancàries i societats
propietàries de pisos buits i/o ocupats per tal d’aconseguir mobilitzar aquests pisos.
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Principals actuacions i resultats del Pla
HABITATGE (II/III)
En el programa d’habitatges buits de Disciplina d’habitatge s’han inspeccionat un
total de 93 habitatges, una part important dels quals s’emplacen al barri d’El Raval.
S’han obert diligències en 48 habitatges buits del barri d’El Raval.
S’han obert dos expedients sancionadors a Ciutat Vella, 4 per assetjament
immobiliari i 2 per sobreocupació.

.

En el parc públic d’habitatge es compta amb 12 procediments judicials oberts en
diferents fases de tràmit en relació a habitatges on hi ha queixes o indicis de venda
de drogues i recentment s’està treballant en 10 altres contenciosos en habitatges
amb diferents problemàtiques de conflictivitat. En els darrers mesos s’ha recuperat
la possessió de 4 habitatges on hi havia indicis de venda de drogues.
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Principals actuacions i resultats del Pla
HABITATGE (II/III)
Evolució de la intervenció en habitatges en seguiment
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Principals actuacions i resultats del Pla
ESPAI PÚBLIC
Respecte anys anteriors es compta amb reforços per a la neteja, la recollida de
mobles i objectes abandonats i la retirada de xeringues en el barri del Raval.
Des de 2017 s’han planificat 202 actuacions de millora i manteniment de l’espai
públic (reparació del paviment, millora o reparació de l’enllumenat, reposició de
pilones, neteja de contenidors, o replantació d’arbrat, entre d’altres actuacions) de
les quals s’han executat el 98%.
COMUNICACIÓ
Elaboració i distribució d’un flyer informatiu sobre el pla de xoc en relació a la venda
de drogues al Raval amb informació sobre els canals de comunicació de la
ciutadania amb els diferents serveis
.
.

Habilitació de l’App bústia ciutadana per indicar trobada xeringues a l’espai públic
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Principals actuacions i resultats del Pla
COORDINACIÓ
Junta Local de Seguretat de Barcelona 22/10: acord per a l’ampliació de la
presència uniformada de ME a les zones sensibles del Raval i Ciutat Vella.
A 29 de novembre de 2018 la comissió de govern del Consell General del Poder
Judicial va aprovar posar en marxa a partir del dia 1 de gener un nou servei de
guàrdia de delictes lleus immediats per tal de pal·liar el col·lapse generat per
l’augment dels furts.
Posada en marxa durant el mes de febrer de 2019 del nou Jutjat de guàrdia de
delictes lleus i immediats de Barcelona.

.

Des de la tardor de 2017 hi ha una comissió de seguiment de la problemàtica de
venda de drogues al Raval conformada per les diferents administracions i serveis
públics, veïns, entitats i col·lectius, així com per la síndica de greuges que es reuneix
trimestralment per tal de fer seguiment de les actuacions i la problemàtica..
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CONCLUSIONS
La suma dels diferents plans d’actuació en els últims dos anys, i en particular l’últim
reforç tant respecte de la problemàtica de drogues com sobre espais de espacial
conflictivitat, com el Parc de la ciutadella, l’abordatge complex i conjunt per part
dels diferents serveis de les problemàtiques detectades comencen a tenir un
impacte positiu tant sobre la percepció com sobre la baixada de pisos ocupats pel
tràfic de drogues i les queixes per incivisme, i per tant senyalen com adequades les
mesures realitzades. Encara s’ha de confirmar aquesta tendència i s’ha de treballar
per evitar el seu desplaçament a altres barris.
Pel moment es considera per tant necessari mantenir els recursos actuals fins
poder consolidar aquests resultats i normalitzar la situació al districte.
La afectació de factors externs a l’àmbit municipal fan imprescindible la continuïtat
de les línies engegades en relació a la col·laboració institucional, per part de la
judicatura i de les diferents administracions, Generalitat de Catalunya i Estat. .
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1.c
Actualizació situació
CAP Lluís Sayé
(Raval Nord)
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Cronologia
1992
2002
2006
2007

2013
2016
2017
2018

2019

Reforma de l’edifici de l’antic dispensari antituberculós per a la ubicació del nou CAP del Raval nord
Planificació de la subestació elèctrica de Terenci Moix i conveni entre l’Ajuntament i Fecsa Endesa
Es comencen a buscar opcions per a construir un nou CAP o ampliar-lo.
Aprovació del Pla d'equipaments sanitaris 2008-2015 (Generalitat de Catalunya, Consorci Sanitari de
Barcelona i Ajuntament de Barcelona) on s’establia la necessitat de reservar espais per a l’ampliació o la nova
construcció del CAP Lluís Sayé.
Inici de l’obra de la subestació per part d'ENDESA (fins 2010).
Conveni entre l’Ajnt i el Consorci del MACBA per a cedir la finca del carrer Montalegre nº 4 per a l’ampliació
del museu.
Aprovació del Pla d'equipaments sanitaris 2016-2023 on es reitera la necessitat de reservar espais per a
l’ampliació o la nova construcció del CAP Lluís Sayé).
Mentre es segueixen buscant altres opcions, Ajnt proposa solar de Montalegre 4 com a opció possible en
darrer terme si no es troben alternatives.
Aprovació del Pla estratègic del MACBA “Estratègia 2022” que inclou la seva ampliació.
Constitució comissió mixta Salut-Cultura d’Ajuntament i Generalitat per estudiar totes les ubicacions
proposades
Inici de la cerca d'alternatives per a l'ampliació del MACBA
Posicionament del Consell de Salut de Ciutat Vella en relació a les necessitats dels Centres d’Atenció Primària
del districte.
Constitució comissió mixta d’Ajuntament, Generalitat i MACBA per estudiar les ubicacions possibles per a
l’ampliació del MACBA
Aprovació Decret d'alcaldia de rescissió del conveni de cessió de la Misericòrdia al MACBA
Aprovació al Plenari Municipal de la iniciativa ciutadana que reclama el trasllat del CAP Raval Nord a la
Capella de la Misericòrdia
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CAP RAVAL NORD
El Plenari del Consell Municipal aprova la iniciativa ciutadana que reclama el
trasllat del CAP Raval Nord a la Capella de la Misericòrdia
Per primera vegada, el veïnat ha aconseguit incloure un punt a l’ordre del dia del
Plenari municipal gràcies a una iniciativa ciutadana. Els impulsors de la iniciativa
han estat la “Plataforma per un CAP Raval Nord digne ja” que ha recollit un total de
6.500 signatures. A més, també per primera vegada, una veïna ha estat
l’encarregada de presentar aquest punt de l’ordre del dia durant el Plenari
La proposta s’ha aprovat amb el vot a favor de BComú i les CUP-Capgirem;
l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata, ERC i el regidor no adscrit Juanjo
Puigcorbé; i el vot en contra de PSC, PP, C’s i el regidor no adscrit Gerard Ardanuy.
Aquest fet històric que ha tingut lloc al Plenari ha estat possible gràcies al nou
Reglament de Participació Ciutadana que ha impulsat el Govern Municipal aquest
mandat i que es va aprovar el 6 d’octubre de 2017 i va entrar en vigor el 30
d’octubre del mateix any.
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2
TORN OBERT DE PARAULES
AAVV Arc del Teatre (Eduardo): sala de venopunció Baluart
Maite Roca AIPCC: canvi de nom del Casal de barri de Folch i Torres.
AMPA INS Milà i Fontanals: situació de la Plaça de Folch i Torres.
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