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Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 

Ordre del dia 
0. Benvinguda (canvi d’hora per coincidència amb Taula Habitatge) 
 
1. Punts informatius 
 

 Actuacions en marxa/ previstes 
 Altres informacions d’interès 
 Balanç de mandat (2015-2019) 
 

2. Tema central: 
 
 EL C.A.P. DE LA BARCELONETA 

 
3. Torn obert de paraules: 



Part informativa 
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• REORDENACIÓ I PAVIMENTACIÓ VORERA PG JOAN DE BORBÓ. 
 

Final Previst Fase 1 (fins C.Pepe Rubianes). 3 març (falten elements, seients, etc) 
 
Inici Fase 2 (fins plaça del Mar): febrer 2019, es farà en tres trams. 
 
Final previst Fase 2: Inicis de juny 

  
 

• MILLORES D'ENLLUMENAT AL CARRER GINEBRA (pendents data inici dins 2019)  
 

 
 
 

Actuacions en marxa: obres a l’espai públic, equipaments, etc.   
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• RENOVACIÓ  GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL  LA CATALANA  
 
Obra pendent de licitació : inici previst JUNY 2019 > AGOST 2019 

 
• REURBANITZACIÓ C. DOCTOR GINÉ I PARTAGAS - C.CERMEÑO  
 

Obra pendent de licitació: inici previst  MARÇ 2019 > JUNY 2019 (2 mesos) 
 

• REHABILITACIÓ EDIFICI D'EQUIPAMENTS SEGLE XX  
 

Projecte en redacció/ concurs  arquitectura (Inici obres 2021) 
 

• REHABILITACIÓ DEL LOCAL PG JOAN DE BORBÓ, 44  
 

Projecte en redacció (Inici obres 2021) 

Actuacions previstes: obres a l’espai públic, equipaments, etc.  
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Altres informacions d’interès (1/4) 

      Reobrirà de forma imminent  la Casa  de la Barceloneta 1761 
 
A partir de l’1 de març. 

 
 La Casa crearà des del seu naixement crearà una Comissió d’activitats amb totes les 

entitats i veïns i veïnes que vulguin. Aquest òrgan té els següents objectius: 
 

• Fer la proposta d’aprovació dels projectes presentats en la convocatòria anual. 
• Proposar nous projectes de memòria popular i democràtica per al següent 

exercici. 
• Fer seguiment del pla d’activitats de l’equipament. 
• Gestió del pressupost destinat a la realització de les activitats. 

 
      L’ equipament estarà obert els dimarts i dijous, de 10h a 13h i de dimarts a 

divendres de 16h a 21h. Els dissabte obrirà de 10h a 14h i de 16h a 20h. 
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      Procés de participació “Via Laietana” 
 
 La fase de validació i retorn té per objectiu donar a conèixer a totes les persones 

participants i al conjunt de la ciutadania els resultats finals sorgits del procés de 
participació ciutadana. Aquesta fase comptarà amb: 

 
 · Redacció de document de síntesi. Es generarà un document de síntesi del procés 

amb les conclusions d’aquest i la descripció del propi procés. Es farà arribar el 
document a les persones participants i es penjarà en aquesta plataforma. 

  
 · Retorn: sessió de retorn a la ciutadania (la data prevista és el 18 de març).  
 
  
 
  
 

Altres informacions d’interès (2/4) 
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      El procés de informació i consulta “Pas Sota Muralla” 
 
Accions participatives per tal de definir la reforma del carrer Pas sota muralla entre 
els carrer Llauder i Pla de Palau. La previsió és que hi hagi dues sessions de debat. 

  
 El proper dijous 28 de febrer a les 18h, primera sessió: 
 
 Al Museu d’Història de Catalunya, plaça Pau Vila nº 3 
 
 El 28 de març farem la segona. 
  
  
 

Altres informacions d’interès (3/4) 
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      Redefinició de la zona ZUC al Parc de la Catalana (a petició usuàries) 
 
Canvi respecte l’acordat inicialment: estaria a tocar de l’àrea d’esbarjo de gossos: 

 darrera la Fàbrica del Sol enlloc de davant del camp de futbol (a la banda de ronda)
  

  
 

Altres informacions d’interès (4/4) 
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      Taula de seguretat i prevenció de la Barceloneta 
  
 Es farà el dilluns 11 de març, 19h al Centre Cívic de la Barceloneta 
  
 Aquest és un espai de treball, on els assistents exposen les situacions, dinàmiques o 

actuacions concretes referents a la prevenció i la seguretat del barri d’una forma 
operativa i àgil.  

  
  
  
 

Agenda Barceloneta I/II 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 



11 

      Enterrament de la sardina 
 
 El 6 de març a la tarda, 17.45h sortida de Plaça Barceloneta 
 
  
 Carnavalada 
  
 Es farà el diumenge 10 de març, 11h amb sortida a plaça del Mar 
 
 
   
   
  
  
 

Agenda Barceloneta I/II 
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Balanç de mandat (2015-2019) 
 
Actuacions a la Barceloneta 
 

1.2 
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Nous espais de qualitat per a la vida comunitària (o renovació d’existents): 
  
1. Refem tota la plaça Hilari Salvadó ampliant les zones de joc i propiciant la sortida 

de l’Escola Mediterrània (d’acord amb el procés participatiu) 
 

2. Convertim un solar buit en un nou espai verd i jugable amb un petit hort 
comunitari (i li donem el nom d’una veïna del barri, Jardins Antònia Vilàs ) 
 

3. Cedim els baixos del P. Joan de Borbó 44 a la Coordinadora de Coros per al seu ús 
temporal (mentre no s’inicin les obres) i predefinim el seu futur com a espai veïnal 
i d’entitats 
 

4. Completem la renovació de la Plaça del Llagut 
 

5. El Segle XX és pel barri, i ho serà en particular pels joves un cop reobri (atenent les 
demandes veïnals i el procés de consulta amb el barri fet l’any passat). 
 

6. Obrim el nou “rompeolas” com a espai públic (d’acord amb Port) 
  
   
  

 

Actuacions a la Barceloneta 2015-2019 (resum) 
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Millores a l’espai públic: 
  
1. L’ enllumenat públic renovat (al passeig Joan de Borbó, a la Repla, als baixos del 

passeig Marítim, a Salvat Papasseit, a Parc de la Catalana...) 
 

2. Movem la plataforma del bus davant de l’Hospital del Mar per millorar-hi l’accés 
 

3. Nova Àrea d’Esbarjo per a gossos al Parc de la Catalana 
 

4. Limitem les activitats amb finalitats comercials i afectacions per soroll (Criteris 
d’activitats a la via pública) 
 

5. Col.laborem amb Mercats de Barcelona i el Centre Cívic Barceloneta en la pintada 
per artistes de les Persianes del Mercat. 
 

6. Reasfaltat de diferents carrers i nova senyalització de zones “residents” 
  
   
  

 

Actuacions a la Barceloneta 2015-2019 (resum) 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 



15 

Nous espais per al desenvolupament econòmic comunitari: 
  
1. Activem la Guingueta de Charles Darwin (buida) i la cedim a un projecte 

Barceloneta Proa a la Mar al que ampliem el suport econòmic 
 

2. Propiciem que els centres de formació nàutica segueixin tenint espais per a les 
seves pràctiques formatives (acord amb Port) 
 

3. Apostem per redefinir usos de locals de Front Marítim. 
 
 

L’aposta per la sostenibilitat i l’ecologia 
 
1. Renovem les instal·lacions de la Fàbrica del Sol, que esdevé Centre Educació 

Ambiental 
 

2. Instal·lem un compostador comunitari al Parc de la Catalana 
 

  
   
  

 

Actuacions a la Barceloneta 2015-2019 (resum) 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 



16 

Fem un exercici de memòria popular i històrica, i una declaració de valors  
republicans: 
  
1. Donem nom de carrer a l’actor galaico-català Pepe Rubianes i se’l treiem a un 

militar (Almirall Cervera) 
 

2. Posem una placa per fer present la figura d’Hilari Salvadó (alcalde republicà de la 
ciutat sota les bombes) a la plaça que porta el seu nom 
 

3. Col·loquem una placa explicativa i fem unes jornades en record de l’Escola del Mar 
 

4. Fem possible un homenatge a Bernardo Cortés, poeta de la Barceloneta, durant la 
festa major del barri 

Actuacions a la Barceloneta 2015-2019 (resum) 
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Davant emergència habitacional: 
  
1. Tindrem nous pisos protegits a P. Joan de Borbó, 44  

 
2. Tindrem nous pisos en règim de cohabitatge a P. Joan de Borbó, 11 

 
3. Col·laborem amb la Taula d’Habitatge de la Barceloneta (xerrades, “Guia del 

llogater en perill”...) 
 

4. Reforçem l’oficina d’habitatge de Ciutat Vella i la lluita contra els desnonaments 
 

5. Multem els usos indeguts d’habitatges de protecció oficial (VPO) 
 

6. Pressionem les administracions competents per a que canviïn la Llei 
d’Arrendaments Urbans, responsable principal de l’increment de preus en la 
renovació de contractes i de l’expulsió del veïnat 
 

7. La unitat antidesnonaments ha atès a 80 families de la Barceloneta 

Actuacions a la Barceloneta 2015-2019 (resum) 
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Davant impactes de turisme massiu: 
  
1. Perseguim els pisos turístics per no perdre habitatge pels residents (web de 

denúncies, increment inspeccions i sancions, multes a airbnb...) 
 

2. Completem un mandat sense cap nova llicència d’hotel a Ciutat Vella, gràcies al 
PEUAT 
 

3. Alliberem centenars de metres quadrats de la platja per l’ús ciutadà i no mercantil 
 

Oci nocturn 
 
1. Des de l’aprovació del nou pla d’usos no ha obert cap nou bar ni restaurant a la 

Barceloneta (que no tingues llicència anterior a 2017) 
 

2. Impulsem una campanya d’inspeccions per posar ordre a l’activitat d’oci nocturn 
(multant les discoteques del Front Marítim, per exemple, pels seus incompliments) 
 

 

Actuacions a la Barceloneta 2015-2019 (resum) 
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Mobilitat 
 
1. Impulsem una normativa que regula els bicitaxis, segwais, etc. (tots els vehicles de 

mobilitat personal) per poder perseguir males pràctiques que afecten els vianants 
del barri 
 

2. Destinem efectius de la Guàrdia Urbana per al seu control 
 

3. Donem instruccions als agents cívics per a que facin tasques de prevenció i 
informatives als conductors infractors o desconeixedors de la normativa 
 

4. Restringim rutes via decret d’alcaldia el pas dels bicitaxis per tota la Barceloneta 
 
 

Actuacions a la Barceloneta 2015-2019 (resum) 
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Seguretat i prevenció 
 
1. Reforç personal de prevenció al carrrer: agents cívics i tècnics de carrer del Pla de 

veïnatge 
 

2. Desplegament policia de proximitat (GU) i obertura de Nova Oficina de denúncies 
conjunta GU i ME 
 

Altres capítols: salut, educació, gent gran… 
 
1. Ampliació horaris/ franges casal infantil, i es flexibilitza l’ús de l’espai de petita 

infància 
 

2. Cofinancem bus gratuït que conecta l’Hospital del mar amb el de l’Esperançaç 
 

3. Ampliem pressuports i beques esportives i per entitats de lleure  
 
 

Actuacions a la Barceloneta 2015-2019 (resum) 
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Balanç de mandat (2015-2019) 
 
Polítiques públiques de districte 
a Ciutat Vella 
 
 
 

1.2 
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II. Polítiques de districte: Mesures de govern (2015-2019) 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 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 mesura vol 
evitar moviments especulatius que perjudiquin el dret fonamental a un habitatge 
digne. (Consell plenari de Desembre) 

 
 La participació, eix vehicular d’impuls i construcció de les polítiques del districte. 

La mesura garanteix polítiques que responguin a les demandes i les necessitats 
socials. (Desembre) 

 
2016 

 
 Accions per recuperar, preservar, difondre i dignificar la Memòria Històrica i 

Democràtica de Ciutat Vella. El dret a la memòria dels barris com a eina de 
construcció del futur. Per a recuperar, preservar, difondre i dignificar la memòria 
dels nostres barris i dels seus col·lectius (Maig) 
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II. Polítiques de districte: Mesures de govern (2015-2019) 
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 2016 
 
 Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 2016-2021. (Juliol)  
 
 Pla d’acció Plaça Salvador Seguí - Carrer d’En Robador 2015-2019. (Desembre) 
 
 

2017 
 
 Programa per al foment de les relacions de proximitat i veïnatge a les escales de 

veïns i a l’espai públic de Ciutat Vella. Per a garantir l’equilibri entre la vida veïnal i 
altres usos que tenen lloc a l’espai públic. (Març) 

 
 Per al desenvolupament del Pla de Barris contra les desigualtats al Raval Sud i 

Gòtic Sud (Març) 
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II. Polítiques de districte: Mesures de govern (2015-2019) 
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 2017 
 
 Criteris per a la realització d’activitats a la via pública. Per a garantir la màxima 

transparència i objectivitat en l’autorització d’activitats a la via pública i harmonitzar 
el benestar dels veïns i la dinamització social, cultural i comercial. (Març) 

 
 Accions de millora per a la veïnificació de la Via Laietana (Maig) 
 
 Baixos de Protecció Oficial. Impulsa la creació de la figura dels BPO com una forma 

de protecció i de promoció dels usos econòmics i comunitaris d’interès ciutadà en 
el districte. (Octubre)  

 
2018 

 
 Mesura de govern del Consell Escolar Municipal de Ciutat Vella, consell educatiu 

del districte (Març) 
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II. Polítiques de districte: Mesures de govern (2015-2019) 
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 2018 
 

 Pla de mobilitat del districte de Ciutat Vella 2018-2023. És l’instrument de 
planificació on es defineixen les línies d’actuació que han de governar la mobilitat 
urbana del districte en els propers anys. (Juliol) 

 
 Pla de dinamització comercial (Octubre) 
 

2019 
 
 Pla d’educació de Ciutat Vella 2018-2023 (Març) 
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III. Polítiques de districte: Informes presentats (2015-2019) 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 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) 
  
 
 
  
  
 



Algunes grans inversions dels darrers anys: 

• Joan de Borbó 44: 1.400.000 
• Segle XX: Compra i Rehabilitació 1.225.587,72 
• Fabrica del sol: adequació 1.013.619 
• Voreres Via Laietana. Reurbanització 410.909,23 
• Pla de Barris. Balconada del Moll de la Fusta  2.190.000,00 
• Edifici Can Seixanta / Adquisició 6.130.000,00 
• Edifici Avinyó, 23 / Adquisició 8.020.614,34 
• Escola Massana / Construcció 7.008.957,56 
• Centre d'Urgències i Assistència Sanitària / Reforma 1.144.390,76 
• C. Tapineria / Urbanització 1.035.231,45 
• Compra del Borsí en el marc de l’acord amb Generalitat de finalització de la línia 9  
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Balanç de mandat (2015-2019) 
 
Polítiques públiques de ciutat  
 
 
 

1.2 
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I. Polítiques de ciutat 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 

       
 
  
  
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

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:  

 
• Avui es transparenten totes les factures de l’Ajuntament. 
• Totes les reunions que fem es poden consultar a l’agenda pública.  
• Complim un codi ètic perquè no hem vingut a enriquir-nos.  
• Hem creat una l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques i la primera Bústia ètica 

de tot l’Estat 
• Cada 15 dies fem rendició de comptes als barris amb les Trobades amb l’Alcaldessa.  
• Hem impulsat la multiconsulta (que es podrà fer el mandat que ve) i un nou 

reglament de participació (6.700 persones han participat en processos des de que 
es va aprovar) per donar més veu a la gent i promogut la iniciativa ciutadana (10 
aquest mandat).  

• Hem obert a la participació el Pla d’Actuació Municipal (va rebre 11.000 propostes, 
70% van ser incorporades) i molts processos amb el Decidim.Barcelona.  
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La nostra prioritat ha estat la lluita contra les desigualats 
i que ningú quedi  enrere:  
 
• El primer que vam fer va ser un Pla de Xoc social, per donar resposta a la situació 

d’emergència social que ens vam trobar 
• Hem augmentat de despesa social d’un 50% aquest mandat, som l’Ajuntament de 

l’Estat que més l’ha incrementat;  
• Hem destinat 150M€ pel Pla de Barris per treballar amb la gent les millores dels 

barris amb més dificultats de forma més pròxima; (60% d’execució en el Pla 2017-
2020). 

• Hem definit una Estratègia d’Inclusió Social i de reducció de les desigualtats 2017-
2027 un gran acord de ciutat sense precedents entre Ajuntament, 700 entitats de 
l’Acord Ciutadà i aprovada per unanimitat de tots els grups 

• Hem incrementat un 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.  

• Hem creat els 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 
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La nostra prioritat ha estat la lluita contra les desigualats 
i que ningú quedi  enrere:  
 
• Hem fet un 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. Anualment hi 

destinem 10M€ i es donen al voltant de 35.000 ajuts. Mentre el desplegament de la 
Renda Garantida de la Generalitat és testimonial a la ciutat.  

• Hem innovat desenvolupant el programa BMINCOME: en total 949 unitats de 
convivència participant del suport municipal d’inclusió que beneficia a 3.750 
persones. 85% titulars són dones, i moltes amb menors.  

• Hem ampliat el Programa Lábora, duplicant el pressupost, 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, perquè la comunitat, la col·laboració 
entre veïns i amb l’Ajuntament és un instrument potent davant la problemàtica de 
la soledat.  
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I. Polítiques de ciutat 
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Calia posar ordre al turisme i lluitar contra d’expulsió que estava produint 
i la saturació en determinades zones, sense aturar l’economia :  
 
• Hem regulat el sector (PEUAT) dels allotjaments turístics: no es poden fer més 

hotels en zones saturades (i sí fan on poden ser oportunitat per als barris, hi ha 9 
projectes en tràmit) i hem evitat que cap habitatge més es transformi en 
allotjament turístic.  

• El que sí hem aturat és el negoci fraudulent tancant més de 4.500 pisos turístics 
il·legals i multant les plataformes que els anunciaven, fins que han desaparegut els 
anuncis de pisos turístics il·legals a les seves web.   

• Hem invertit els 22M€ de l’impost turístic prioritzant el retorn econòmic i la 
compensació dels efectes del turisme a la ciutat.  

• Barcelona ha estat reconeguda i premiada internacionalment (World Travel Market) 
per la seva estratègia de turisme sostenible.  
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I. Polítiques de ciutat 
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I. Polítiques de ciutat 
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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: :  
 
• Hem pacificat i renovat carrers i places, amb més verd, més espai per a vianants, 

més espai per estar i passejar: 250 carrers i places s’han renovat durant aquest 
mandat.  

• S’han desenvolupat les superilles a Sant Antoni, Poblenou, Horta, Hostafrancs i Les 
Corts, 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 invertint 20M€ aquest 
mandat.  

• Guanyem voreres pels vianants: nova ordenança de terrasses, final de moratòria 
que baixa les bicicletes per la vorera, regulació dels Vmp (patinets i altres), 10.000 
noves places d’aparcament de motos en calçada.  

• 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. 
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• Hem revertit retallades i 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) 

• Hem assolit l’acord del Tramvia per la Diagonal que traurà 12.000 cotxes d’entrada 
a la ciutat, donarà servei a 220.000 usuaris diaris i connectarà 9 ciutats 
metropolitanes.  

• Hem creat 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 amb la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques en equipaments i pèrgoles.  

• Benestar animal: hem creat 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%.  

• Tenim els papers invertits: per cada 100€ que inverteix l’Ajuntament en habitatge, 
la Generalitat hi posa 23€ i l’Estat 10€.  

• Aquest mandat haurem promogut o comprat 5.250 habitatges públics, doblant el 
que es fer al mandat 2011-205 i un 36% més del que va fer 2007-2011.  

• 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. 
Coresponsabilitzem al sector privat i obtindrem 330 habitatges l’any (amb preus de 
500€ lloguer o 137.000€ de compra per 80m2). 
 
 
 
 
 



38 

I. Polítiques de ciutat 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 

       
 
  
  
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

 
• Hem creat una 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. Aquest mandat se n’hauran beneficiat 4.500 

famílies, 4 vegades més que al mandat d’Hereu i el doble que en el mandat Trias. 
• 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. Hi hem 
destinat 114M€, hem més que doblat el que hi van destinar Trias i Hereu. 

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

• 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.  
 



39 

I. Polítiques de ciutat 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 

       
 
  
  
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

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: :   
 
• Hem creat Barcelona Energia que ja abasteix l’Ajuntament i que opera per tota 

l’Àrea Metropolitana: la principal operadora pública de l’Estat. Hem demostrat que 
es podia deixar de dependre de l’oligopoli elèctric i fer una oferta pública per a la 
població.  

• Hem impulsat el Dentista Municipal, que pot oferir preus de tractament 
odontològic (un servei que no està cobert per la sanitat pública) a uns preus 
inferiors als del mercat entre un 10% i un 40% segons el tipus de tractament. Un 
servei que se suma al Dentista per a persones vulnerables que hem posat en 
funcionament.   

• Hem mantingut congelat el preu del transport públic. Mentre durant el mandat de 
Trias el preu de la T-10 va pujar un 20%, aquests anys s’ha mantingut congelat, 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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• Veníem d’una dècada marcada per augments de preus constants, amb encariments 

d’un 85% dels rebuts de l’aigua. Des de que som al govern de l’AMB hem abaixat el 
preu del rebut de l’aigua en dues ocasions (2017, 2018) i congelat en una (2019), 
un descens del 4% (estalviant 17M€ anuals a les famílies). Hem aconseguit un acord 
per baixar-les un 5% al 2020. I tenim una proposta de gestió pública de l’aigua que 
encara l’abaratirà més.  
 

• Al Desembre de 2015, 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. Alhora hem fet un 
Pla contra el Frau Fiscal que ha aflorat 56M€ sobretot de grans empreses.  
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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; la 
demanda d’escola pública ja supera a la de concertada i per primer cop en 
dècades, un centre concertat ha passat a ser públic (Sant Vicenç de Paül).  

• 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: : 
 
• La Biennal del Pensament i la Biennal de la Ciència han tingut la virtut d’acostar la 

ciència i la reflexió contemporània a un públic divers.  
• 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: 
 
• Hem posat en marxa el Centre LGTBI de ciutat, de gestió cívica amb el 

moviment lgtbi,  
• Hem creat 3 pisos amb 8 places per sol·licitants d’asil LGTBI 
• Hem incorporat la lluita contra la lgtbfòbia a la xarxa d’escoles per la 

Igualtat i la diversitat.  
   

 



44 

I. Polítiques de ciutat 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 

       
 
  
  
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

Una ciutat feminista i contra la violència masclista i les desigualtats de  
gènere:  

• Protocol No Callem per lluitar contra les violències sexuals que ja 
arriba a 36 sales i festivals i arriba a 1,5 milions de persones.  

• S’han atès més de 30.000 joves en tres anys a través dels estand de 
Barcelona antimasclista.  

• S’han doblat 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.  

• Hem exigit 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. Actualment més de 100 persones refugiades se’n 
beneficien 

• 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.   
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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. Actualment més de 100 persones refugiades se’n 
beneficien 

• 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.   
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Una ciutat que posa en valor la democràcia i actua contra la repressió, del  
reparant la del passat i actuant contra la actual.  
 
• Hem retirat 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).  

• L'Ajuntament ha 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. 

• L'Ajuntament s'ha personat en la querella presentada per l'Associació 
AltraItalia contra els bombardejos a la ciutat entre 1937 i 1939.  
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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. :  
   
• Tot i algunes adversitats del context, l’economia de la ciutat ha mantingut 

un important creixement durant aquest mandat. 
• Exercim la nostra 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 

• L’ESS representa el 7% del PIB de la ciutat i hi treballen 53.000 persones. 
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, treballant per preservar-los també de l’excessiva massificació 
turística en el cas dels més cèntrics. Hem destinat 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:   
 
• Hem desenvolupat Plans de Desenvolupament Econòmic als Districtes, 

on una part important és el reforç del comerç de barri. Hi hem destinat al 
voltant de 70M€ als sis districtes que concentren el 70% de la població 
amb atur de la ciutat, el 70% de la població amb menys estudis i el 70% de 
persones ateses per serveis socials: Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Andreu, 
Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó i Sant Martí. 

• 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 
quedar-se 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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• No hem recuperat el nivell de transferències de l’Estat: avui són un 42% 
inferiors a les de l’any 2011  

• Al Juliol de 2018 en la Comissió Mixta entre els governs de Catalunya i de 
Barcelona, es va reconèixer que des del 2011 la Generalitat ha contret un 
“deute ciutadà de 350M€ en matèries sensibles com les polítiques 
d’habitatge, d’educació, de serveis socials o de cultura, en un context de 
crisi en què les necessitats ciutadanes creixien.  

• Deute municipal s’ha reduït en 135M€ i es situa 836M€, i s’ha iniciat un 
desplaçament d’aquest deute cap a la banca ètica, pública i models de 
finançament a través de bons verds i socials (35M€) rebaixant a la meitat 
la dependència financera amb el mercat privat. Així, mentre quan vam 
arribar un 75% de l’endeutament estava en mans dels mercats, en 
emissions de deute, i de la gran banca privada, ara aquest percentatge 
s’ha reduït al 43%, és a dir, 32 punts menys.  

• El termini mitjà en el que es paga factures a proveïdors està per sota dels 
30 dies  
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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.  
 
• L’actual contracte de neteja i residus té 10 anys i ha quedat antic. 
• 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 detectat 860 punts, 
sobretot al voltant de contenidors. Amb comerciants i veïns fem 
seguiment d’aquests punts.  

• 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:  
 
• Estem desenvolupant 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. Hem avançat en la 
implementació d’una policia de proximitat, més preventiva i amb més 
coneixement del territori. 

• Tenim un problema a Barcelona i a Catalunya per la manca d’efectius de 
Mossos d’Esquadra.  Portem tot el mandat denunciant-ho... 

• Barcelona ha passat del lloc 15 l’any 2015 al 13 l’any 2017 en el rànquing 
de ciutats més segures del món Safe Cities Índex, molt per davant de 
ciutats com Londres, París o Nova York 
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• Hem reforçat la 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  
• És cert que 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.  
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• Les dades d’increment de fets delictius, al voltant del 20% de gener a 
Octubre de 2018 són equiparables a les de la resta de Catalunya (ciutats 
de més de 30.000 habitants) 

• 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. A partir 
del 1 de novembre es va fer efectiva amb una reordenació 
d’operatius de mossos. Demanem que 150 de la nova promoció que 
s’està formant es destinin a Barcelona.  

• 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. 
Però cal més investigació per anar a l’origen de les xarxes de distribució i li 
pertoca a Guàrdia Civil i Mossos.  

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). Cal més compromís a la Generalitat i l’Estat per 
trobar mesures per regularitzar la situació dels venedors.  

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.  

   



Balanç de mandat (2015-2019) 
 
Temes tractats als consells de barri 
 

1.3 

58 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 



59 

TEMES TRACTATS, SINTESI  I ESTAT ACTUAL 
  

Els Consell de Barri de la Barceloneta (2015-2018) 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 

CB desembre 2015 
Turisme, mobilitat, desnonaments, equipaments, horaris comercials i solars. 
  
CB febrer 2016  
PAD : A) habitatge i B)mobilitat 
 
CB febrer 2016  
PAD : A) habitatge i B)mobilitat 
  
CB Maig 2016  
Pla d’estiu 2016  
   
CB Octubre 2016 
L’ educació al nostre barri i Pla Estiu 2016 
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TEMES TRACTATS, SINTESI  I ESTAT ACTUAL 
  

Els Consell de Barri de la Barceloneta (2015-2018) 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 

 CB desembre 2016:  

La plaça Hilari Salvadó 
  
CB març 2017:  

Pla d’usos i estiu 2017 
 
CB juny 2017: 

Pla d’estiu 2017 , Normativa de Participació Ciutadana i Nova Bocana 
 
CB desembre 2017:  

Front Marítim 
 
CB abril 2018 

Estiu a la Barceloneta 
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TEMES TRACTATS, SINTESI  I ESTAT ACTUAL 
  

Els Consell de Barri de la Barceloneta (2015-2018) 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 

 CB juny 2018 

La Gent Gran 
  
CB octubre 2018 

L’Estiu al Barri 
 
 CB desembre 2018 

 El Mercat 
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Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 



INFORMACIÓ BÀSICA  
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L’ESPAI ACTUAL  

  

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 



66 

 El CAP Barceloneta s'ubica en territori comú amb el Parc de Salut Mar de Barcelona. 
 

S'inaugura a l'any 1993. Des de 2009 pendent de trobar nou emplaçament. 
 
 Població assignada: 15.280 persones / Dimensions relativament petites 
 
  Acord 2018: els tres CAP gestionats per Pamem (Vila Olímpica, Barceloneta i 

Larrard) s adscriuen al Parc Sanitari Pere Virgili, empresa pública creada per la 
Generalitat i adscrita al CatSalut. 

 
 Projectes comunitaris: Escola de Salut Barceloneta està format pel CAP Barceloneta, 

el Casal Gent Gran Barceloneta, el Casal Gent Gran Mediterrània, la Biblioteca 
Barceloneta – La Fraternitat, l'associació GAMAR i alumnes de la mateixa escola. 
També compta amb la col·laboració d’altres entitats del barri. 

 

DADES BÀSIQUES  

Consell de Barri de la Barceloneta 
28 de febrer de 2019 
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• Medicina familiar i comunitària 

• Pediatria 

• Infermeria d'adults 

• Infermeria pediàtrica 

• Atenció Especialitzada 

• Atenció Social 

• Atenció al Ciutadà 

• Odontologia 
 

CARTERA DE SERVEIS  

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 
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 La primera fase d’ampliació 
del complex sanitari es va 
acabar amb un cost de 76M 
(34 pagats per Ajuntament de 
Barcelona). 

 Son més de 15.000 metres 
quadrats nous. 

 
 Es va completar amb la 

inauguració del Centre Fòrum 
que va permetre també 
baixar més serveis des de 
l’hospital de l’Esperança 

 
 Fases 2 i 3 implicarà moure 

més serveis. 
 Necessitat de més espai 

EL LLOC: EL PARC DE SALUT MAR  

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 
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 Les properes dues fases del projecte integral d’ampliació i remodelació han de 
portar a l’Hospital del Mar a desenvolupar tot el seu potencial, l’aproximació dels 
serveis que encara estan a l’Hospital de l’Esperança als ciutadans de Ciutat Vella i 
Sant Martí i tota la tecnologia i serveis necessaris per augmentar la capacitat de 
resposta que ens cal per atendre en les millors condicions a la creixent població de 
la nostra àrea de referència. 

 
 Les properes etapes consisteixen en la construcció de dos edificis bessons de cinc 

plantes més dos soterranis que s’uneixen amb l’edifici B de forma perpendicular i 
que han de substituir les unitats ubicades als pavellons centenaris de l’hospital, que 
van ser reformats pels Jocs Olímpics, ara fa 25 anys.  

  
 La consecució dels nous edificis suposa un salt exponencial en la superfície de 

l’Hospital, que passaria dels aproximadament 60.000 m2  a uns 103.500 m2 al final 
de tot el procés. Es valoren en 191M d’euros i no s’iniciarien abans de 2021 en cas 
que es pugui garantir totalment el finançament. 

 
 El Consorci Parc de Salut Mar és 40% Ajuntament i 60% Generalitat. 
 

EL LLOC: EL PARC DE SALUT MAR  

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 



ACTORS I ACTUACIONS 
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 . 
 
 
 
 

Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,  
el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona 
per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària (2008-15) 

EL CONSORCI SANITARI DE BARCELONA 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 
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 . 
 
 
 
 

Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,  
el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona 
per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària (2008-15) 

EL CONSORCI SANITARI DE BARCELONA 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 
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 . 
 
 
 
 

Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya,  
el Consorci Sanitari de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona 
per a la millora de la qualitat de la xarxa sanitària (SIGNAT EL JULIOL DE 2016) 

EL CONSORCI SANITARI DE BARCELONA 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 
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 La Clínica Barceloneta podria haver passat a mans municipals si les converses que el 
districte de Ciutat Vella i els propietaris de l’equipament mantenien haguéssin 
arribat a bon port.  

 Els terrenys que ocupa el centre al barri de la Barceloneta estan qualificats 
d’equipament sociosanitari per la qual cosa el districte veia en aquest 
emplaçament el lloc idoni per ubicar serveis per al barri. 

 
 Permuta de solars 
 A canvi, l’Ajuntament va oferir a la propietat uns terrenys a la zona de Lesseps. 
 Es tractava de fer una permuta entre el solar 
 de la Clínica Barceloneta i un altre municipal 
 que hi ha a Lesseps, i que hi hagués una 
 compensació econòmica per la diferència de 
 valor. 
 
 No s’arribà a cap acord. 
 
 
 
 

LA OPCIÓ “CLÍNICA BARCELONETA” 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 
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¿Quines idees proposem per la 
millora del serveis de salut primària 
cara al veïnat, en les instal·lacions..? 
 
¿On podria ubicar-se? 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 de febrer de 2019 



TORN OBERT DE PARAULES 
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Haga clic para modificar el estilo 
de título del patrón 
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