
 
Comissió consultiva de via 
pública, seguretat, mobilitat i 
serveis municipals 
 
4 de juliol de 2018 



Ordre del dia: 

1. Procés participatiu de la Via Laietana 

2. Plans d’ocupació de manteniment 2018 
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Procés Participatiu Via Laietana 

La Via Laietana, un carrer per al veïnat 
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· Casal de Gent Gran del carrer Comerç 

· Fundació privada Bayt al-Thaqafa 

· Casal de Joves Autogestionat de Ciutat Vella 

· Associació de Comerciants de la Via Laietana 

· Barnacentre 

· A. E. Santa Caterina 

· Barcelona Camina 

 

Constitució de la Comissió de Seguiment 
· Ca la Dona  

· Residència  Vigatans  

· AFA Baixeras 

· A.VV. Gòtic 

· A.VV. Casc Antic 

· Bicicleta Club de Catalunya  

· FAVB 

· AVV Barceloneta 

· AVV L’ÒStia 

· Associació per la Promoció del Transport Públic 
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a) Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat 
proposats, suggerir les modificacions que consideri convenient i emetre 
informe. A aquests efectes pot demanar opinió a la Comissió Assessora dels 
processos participatius. 
 

b) Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i 
recomanar millores. 
 

c) Emetre informe sobre les esmenes presentades pels participants en els 
instruments de debat respecte dels resums formalitzats en les actes de les 
sessions. 
 

d) Conèixer i debatre l’informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments 
o millores. 
 

e) Les altres que es deriven d’aquest reglament i les que se li encomanin amb 
el decret d’aprovació del procés o posteriorment.  
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Funcions de la comissió de seguiment (Article 35): 
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Veïnat del Gòtic,  

Sant Pere, Santa 

Caterina  

i La Ribera i La 

Barceloneta 

i ciutadania 

Definir criteris  

de disseny i usos  

de la futura Via Laietana  

i del seu entorn 

Via sostenible  

i amable  

amb el veïnat 

Informar sobre  

les transformacions 

de la Via Laietana 

Connexió entre barris  

Donar suport a les  

necessitats quotidianes  

d’un veïnat plural 
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PROJECTE DE 

TRANSFORMACIÓ  

VIA LAIETANA  

I ENTORNS 

RESULTAT 
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Quin és l’àmbit de la participació? 
 

· Criteris de disseny i ubicació dels encreuaments de la Via 

Laietana. 

 

· Criteris d’ubicació dels carrils bus i bici de la Via Laietana. 

 

· Usos de les voreres de la Via Laietana, del carrer Jonqueres  

  i de la Plaça d’Antonio López. 

7 

Comissió consultiva de via pública, seguretat, mobilitat i serveis municipals 
4 de juliol de 2018 
 



En què es basa el procés participatiu? 
 

 

• El nou reglament de participació 

• Perspectiva de gènere interseccional 

• La transparència de la informació 

• Les eines participatives diverses 
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Treball previ 

Comissió de 
Seguiment 

Diagnosi Proposta Retorn 

• S’utilitzarà la plataforma decidim.barcelona per informar i participar del procés 

participatiu (documentació, convocatòria de sessions, actes, propostes, informe de 

retorn....)  

• Es convida a la Comissió de Seguiment a participar a les activitats. 

• Es demana a la Comissió de Seguiment suport en la convocatòria de les activitats del 

procés. 

12/06-27/09  

 
desembre 
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28/09-17/10 

 

18/10-30/11 

 

Fases 

Informació 

Comissió de 
Seguiment 

Comissió de 
Seguiment 
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INFORMACIÓ · Consells de Barri 

  · Carretó al carrer 

  · Sessió informativa 

 

DIAGNOSI · Enquesta de diagnosi 

  · Recorreguts urbans 

 

PROPOSTES · Tallers de propostes 

  · Decidim 
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Com es pot participar? 
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Calendari Resum 
 

JUNY’18  Dimarts 12     Informació al Consell de barri del Casc Antic  
  Dimecres 20  Informació al Consell de barri del Gòtic 
  Dimecres 27  Informació al Consell de barri de la Barceloneta 
JULIOL’18    Decidim i Enquesta de diagnosi 
 
SETEMBRE’18 Dimarts 18  Inici del Carretó al carrer  
  Dijous 27  Sessió informativa 
 
OCTUBRE’18 Dimecres 03    Recorreguts 1. “Percepcions de seguretat i mobilitats diverses”  
  Dissabte 06   Recorreguts 2. “Espais amics i autonomia” 
  Dijous 18      Taller 1. “Els desplaçaments. Suport a la vida quotidiana”  
 
NOVEMBRE’18  Dijous 08       Taller 2. “Els Usos. Viure l’espai públic” 
  Dijous 15   Taller Infància. “La ciutat de les nenes i dels nens” 
 
DESEMBRE’18   Retorn a la ciutadania als Consells de barri 
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Recorregut 1 

“Percepció de seguretat i mobilitats diverses” 
Persones adultes. Dos recorreguts simultanis: un mixt i un de dones i trans. 

03 d’octubre de 18:00h a 20:00h 

 

 

Recorregut 2  

“Espais amics i autonomia” 
Infants i persones cuidadores.  

06 d’octubre de 11:00h a 13:00h 
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Taller obert 1   

“La mobilitat. Suport a la vida quotidiana” 
18 d’octubre de 18:00h a 20:30h 

 

Taller obert 2 

“Els usos. Viure l’espai públic” 
08 de novembre de 18:00h a 20:30h 

 

Taller específic amb Infants 

“La ciutat de les nenes i dels nens” 
15 de novembre de 11:00h a 13:00h 
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IMATGES. Obertura de la Via 0 

                
             Obertura carrer Joaquim Pou 

                
             Construcció dels túnels i les galeries de serveis 

                
             Traces de l’antic carrer de la Riera de 
St. Joan 

               Finalització tram inferior túnels i galeries 
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AMPLADA: 20 m         LONGITUD: 1.090 m 

1 

2 
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3
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<1
% 
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<1
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PL. URQUINAONA 

ANTIGA PL. ANTONIO LOPEZ 

PL. ANTONI 
MAURA 

PL. RAMON BERENGUER 

PL. DE L’ÀNGEL 

PL. URQUINAONA 

PL ANTONI MAURA 

PL RAMON 
BERENGUER 

PL. DE L’ÀNGEL 

ANTIGA PL. ANTONIO 
LOPEZ 

VOLUM DE TRÀNSIT  
COMPARAT 
(dades del 2016) 
 
Via Laietana 
43,002 vehicles 
 
Comte Urgell (París-Còrsega) 
42,434 vehicles 
 
Balmes (Diputació-Diagonal) 
35,783 vehicles 
 
Av. Sarrià (J.Tarradellas-Corts) 
49,879 vehicles 
 
Tarragona (Aragó-Consell Cent) 
46,677 vehicles 
 
Aragó (Pau Claris-Pg. Gràcia) 
79,191 vehicles 
 
Gran Via (Villarroel-Casanova) 
53,829 vehicles 
  
Pg. Colom 
57,412 vehicles 
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ESTAT ACTUAL. Repartiment de l’espai públic. Voreres 2,50-2,80 

VORERA-CALÇADA 
26-74% 
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ESTAT ACTUAL  Carrer de les Jonqueres, 
Repartiment de l’espai públic 

VORERA-CALÇADA 
35-65% 
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ESTAT ACTUAL .Passos de vianants 

PASSOS DE VIANANTS 
 
13 PASSOS DE VIANANTS 
TRANSVERSALS 
-Distància màxima entre passos    
140 metres 
-Distància creuament:         
14,60 metres 
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SENTITS DE CIRCULACIÓ, 
METRO BUS  
 
6  PARADES DE BUS    
- Amb marquesina  2 
3  BOQUES DE METRO 
-    Accessibles 2 ( 2019 ) 18 



 
SUBSÒL. Seccions transversals de l’àmbit 

S6 

S5 S6 

S5 

S4 

S3 

S1 

S2 

S4 S1 

S2 

S3 
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PROBLEMÀTIQUES CONCRETES. A tenir en compte 

SÒCOLS SENSE 
POSSIBILITAT 
COMERCIAL 

         
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 
          
 
  
 
 
   
 

 

ACCÉS ALS CARRERS 
TRANSVERSALS 
 
Si la via és de sentit únic 
pels vehicles privats. 

         
         CÀRREGA I DESCÀRREGA 
   
 
   
 

 

MOTOS EN VORERA I 
CALÇADA 

VARIABILITAT EN ELS 
ELEMENTS 
D’IL·LUMINACIÓ 
 
Fins a 10 models diferents i 
variacions del mateix, 

PARADES DE BUS I 
AUTOCARS 
 
PARADES DE TAXIS  
I FREQÜÈNCIA DE PAS 
 

L’ESTAT DE LES 
GALERIES 
 
L’actuació en vorera 
determina la reforma de les 
galeries de serveis, 
actualment en estat crític;  
 
Alhora la posició superficial 
dels túnels de metro limita 
l’actuació al tronc central. 20 



 
ÀMBITS a la Via Laietana entorns vinculats 
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PLA DE MOBILITAT  DEL DISTRICTE DE C. VELLA 2018-2023. En 
procés de validació 

                  ESQUEMA BÀSIC DE MOBILITAT  

PROPOSTA VIANANTS PROPOSTA BICI JERARQUIA DE VIALS PROPOSTA BUS 
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PROPOSTA, PASSOS DE VIANANTS, CREUAMENTS I PLACES 

PL
. U

RQ
U

IN
AO

N
A 

PL
. A

N
TO

N
IO

 L
O

PE
Z 

PL
 A

N
TO

N
I M

AU
RA

 

PROPOSTA 

ESTAT ACTUAL 
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Més espai pel vianant 

Bicicleta en els dos sentits 

Transport públic en dos sentits 

Transport de mercaderies en dos sentits 
De pujada compartint amb autobús 

Transport privat de baixada i  
Transport privat veïnal de pujada compartint 
amb autobús 

 
REQUERIMENTS PER LA PROPOSTA 
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COMPARATIU D’ALTERNATIVES  

 
POSSIBILITAT 1  

Voreres 3,30m  

 
POSSIBILITAT 2  

Voreres 3,70m  

 
POSSIBILITAT 3  

Voreres 4,15m  

 
POSSIBILITAT 4  

Voreres 4,15m  
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02 
Plans d’ocupació de manteniment  

2018 

 
 
4 de juliol de 2018 



 
Els Plans d’ocupació en manteniment tenen per objectiu la contractació laboral i formació de 
persones en situació d’atur aprofitant 2 programes: 
 
• Programa Treball i Formació (àmbit de tot el Districte) 
• Programa Treball als Barris (Raval Sud i Casc Antic) 

 
Accions subvencionades pel  
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
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• Comprovació inscrits al DONO (Certificat de demandant d’Ocupació 

No Ocupat) 
• Contracte directe amb Barcelona Activa 
• La duració del contracte d’obra i servei és de 6 mesos des de la data 

de formalització del contracte. 
• La jornada és de 37,5 hores setmanals 
• Els horaris són de dilluns a divendres de 8h a 15,30h excepte horari 

d’estiu (23 juny al 24 setembre) de 8h a 15h, amb un període de 30 
minuts de descans durant la jornada laboral. 

• 16 dies laborables de vacances. 
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Programa formatiu 
 
 
 
Temari formatiu programa Formació i Treball (140 h) 
• Definició dels  treball 
• Pintura a l’exterior e interior. Tècniques d’aplicació 
• Pintures especials 
• Preparació de suports 
• Tècniques preventives específiques 
• Mitjans auxiliars (bastides, escales) 
• Equips de treball i eines 
• Manipulació de càrregues 
• Equips de protecció col·lectiva e individual 
• Senyalització 
• Riscos generals a les obres de construcció 
• Interferència entre activitats 
• Drets i Oblicacions. 
• Primers auxilis  i mesures d’emergència. 

 
 
 

 
 
 

Temari formació Treball als Barris (139 h) 
• Manteniment d’Instal·lacions i eficiència energètica. 

Mercat de Treball. Habilitats socials per l’ocupació  
• Manteniment d’Instal·lacions i eficiència energèticaMercat 

de Treball. Habilitats socials per l’ocupació Sensibilitazació 
ambiental  

• Formació per la obtenció de la TPC Paleteria i pintura  
• Habilitats socials per l’ocupació: Igualtat d’oportunitats  
• Capacitació digital en noves tecnologies  
• Orientació laboral i recerca activa de feina  
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Departament d’obres i manteniment 
Districte de Ciutat Vella 

Ajuntament de Barcelona 
 

 
1 Facilitadora 

1 Oficial 

5 ajudants 

1 Oficial 1 Oficial 

4 ajudants 4 ajudants 

Districte Raval Sud Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera 

Facilitadora a 
jornada parcial  

Organització 
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Antiga Escola Massana 
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Passatge Reina Amàlia 33 
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Casa Entremesos 
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Centre Civic Folch i Torres 
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Haga clic para modificar el estilo 
de título del patrón 



Gràcies per la vostra atenció 

barcelona.cat/ciutatvella 
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