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Mobilitat Raval 
 Pla d’accions 
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Reforç de neteja  



Les línies d’actuació s’han treballat en els àmbits següents: 
 
 Paviments:   
 Inici: Octubre de 2020. Finalització prevista el 20 de desembre de 2020.  
 Actuacions: Reforç de la neteja viària amb posada en marxa de tres màquines 
fregadores que permeten fer neteges de paviments a fons i s’incorporen 8 persones a l’equip. 
Nou equip de pressió d’aigua per racons i espai on no pugui accedir amb les fregadores. Quan 
sigui necessari, es programarà un tall de trànsit amb la GUB.  
 
 Pintades:  
 Inici: 26 d’octubre de 2020.  
 Actuacions:  Un nou equip de neteja tan per pintades en façanes públiques com 
privades. S’han incorporat 10 persones més als equips habituals.  
 
 
 
 
 
  
 Per les façanes d’edificis patrimonials, s’està treballant en un protocol per dur-hi a 
terme una actuació intensiva, segons la normativa associada, i junt amb l’equip de restauració. 
Per maximitzar l’abast de l’actuació, s’ampliarà al màxim possible els recursos de la seva 
contracta fins a finals d’any.  
 
 Per les pintades fetes a les persianes dels comerços, s’està treballant en el 
protocol d’actuació per establir un procediment a través del qual aconseguir de manera àgil i 
per escrit el vistiplau dels propietaris per autoritzat l’actuació.  
 
 

Actuacions fetes des del 26 d’octubre de 2020 

Pintades 
esborrades Cartells retirats Total d’actuacions Metres quadrats de 

façanes netejats 

1.378 264 1.642 2.569 



 Les actuacions en elements urbans municipals i no municipals que són 
competència de les diferents direccions/gerències (semàfors, fanals...), cadascú farà la 
sol·licitud/requeriment de neteja dels elements que li pertoquen. Els elements que són 
d’empreses privades (caixetins de llum, telefònics...) s’està estudiant un protocol per poder-les 
netejar mitjançant persones del pla d’ocupació.  
 
 Des del 13 de juliol es disposa de 25 persones dels plans d’ocupació que fan 
tasques de suport a la neteja de la via pública. S’està estudiant la possibilitat de destinar-los 
com a reforç del servei de neteja actual i el reforç d’aquest equip.  
 
 Actuacions de neteja i millora de les parades de flors de les Rambles 
 
 Del 9 al 16 de novembre es va procedir a la neteja de pintades i imatges de les 11 
parades actualment amb activitat i la vinilació d’una parada buida. Aquesta actuació completa 
la realitzada fa uns mesos, en la que es va enderrocar una parada que estava buida i en molt 
mal estat i es van millorar tres amb vinilació d’imatges de la rambla de les flors.  
 

Abans Després 
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Pla de xoc: Enllumenat 



INCIDÈNCIES ENLLUMENAT CIUTAT VELLA 2020 

Gòtic Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera Raval Barceloneta 

Executades 22 15 28 4 

Pendents (previsió finals 
d’any) 

0 0 3 3 

Actuacions totals 22 15 31 7 
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Torn obert de paraules 



 
Moltes gràcies 
 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/ 
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