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Consell de Barri del Raval 

Ordre del dia 

0.  Benvinguda 

1. Punt informatiu: 

a) Calendari canvis Mobilitat 

b) Entorns Escolars 

c) Actualització Pla de Barris 

d) Actuacions d’inspecció 

e) Situació de la Covid-19 al barri 

2. Punt Deliberatiu 

 NOVA CONTRACTA DE NETEJA 

3. Torn Obert de Paraules 

 



01 

3 

Punt informatiu 
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Calendari del canvis de Mobilitat del 

Raval 

1.a. 
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Calendari canvis mobilitat  

 

• Senyals restricció accés i canvis de sentit carrers >  

 1er trimestre 2022 

• Xarxa ciclista i ampliació places C/D>  

 2on trimestre 2022 
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1.b. 
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Protegim Les Escoles 2021  
 

CEIP MILÀ I FONTANALS 

 IES MIQUEL TARADELL 

EBM CANIGÓ  
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CEIP Milà i Fontanals, IES Miquel Taradell i EBM Canigó  
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1.c. 
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Actualització Pla de Barris 
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Pla de barris Raval 

Espai públic i Accessibilitat 
 
Procés de participació dels jardins de doctor Fleming i Plaça 
Gardunya: 
Actuacions fetes, juliol-setembre: 
 

• 14 de juliol es va realitzar el taller inicial amb representants de 

les AV, entitats, xarxes, associacions, equipaments i veïns/es. 

• El 21 de juliol un recorregut amb dones diverses amb el suport 

de l’Associació intercultural Diàlegs de dones. 

• El 07 de setembre un taller amb la infància, amb el suport de 

l’Associació esportiva Ciutat Vella. 

• El 27 de setembre una sessió/carretó amb famílies diverses 

del Raval amb el suport del servei de mediació del Districte de 

Ciutat Vella. 
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Pla de barris Raval 

 

• El 29 de setembre un taller amb l’alumnat de l’Escola Massana. 

• El 30 de setembre un focus group amb joves del Casal dels infants 

• El 30 de setembre dues sessions / carretons amb restauradors i 

comerciants del voltant dels espais, amb col·laboració de l’Eix comercial 

del Raval. 

• L’ 1 d’octubre una sessió/carretó amb famílies diverses del Raval 

amb el suport del servei de mediació del Districte de Ciutat Vella. 

• L’1 d’octubre una sessió/carretó amb la Tancada Migrant presents a 

la plaça la Gardunya. 

• El 04 d'octubre entrevista al Concilia Raval. 

Sessió de devolució de la participació amb l’equip redactor: 2ª setmana de 

novembre 
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Pla de barris Raval 

Espai públic i Accessibilitat 
 

Altres millores per veïnificar espais públics : 
 

Plaça dels Àngels: millora de la plaça en clau veïnficadora en treball conjunt amb 
pressupostos participatius. En procés de diagnosi tècnica i recollida d’informació 
de les accions que impacten a l’àmbit els propers anys (ampliació MACBA, nou 
CAP...) per plantejar un calendari de participació de la plaça.  
 

Plaça Castella: millora dels entorns escolars de la Plaça. En procés de 
contractació de l’equip redactor. 
 

Horts de Sant Pau: En procés de treball per elaborar noves actuacions de millora 
dels entorns, posant la mirada com entorn esportiu i ciutat jugable. 
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Pla de barris Raval 

 

Educació  

• Perfils psicosocials: Incorporats els nous educadors/es socials a les escoles públiques 

del Raval (2 escoles bressol, 4 escoles de primària, 2 instituts). 

• Caixa d’Eines, programa d’impuls de programes de pràctiques artístiques i de la branca 

de ciències als centres educatius del Raval. Impuls d’un programa d’extrascolars de 

pràctica artística diversificada en centres i equipaments culturals. 

• Programa Menja llibres (2.0) Suport Competències bàsiques -Inici del curs escolar amb 

aquesta proposta en horari extraescolar 

• PROMETEUS.  

· Total joves Prometeus al Raval: 80 joves (15 graduats, primera promoció) 

· Nova promoció: 19 joves han entrat al programa Prometeus: 18 Universitat i 1 

cicles formatius. 

• Projectes de recerca i  APS sobre alimentació sostenible. Servei  d’acompanyament 

als treballs de recerca de batxillerat sobre alimentació sostenible i per a l’eficiència social 

(1r i 2n Batxillerat) durant tot el curs escolar 2021-2022 
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Pla de barris Raval 

Promoció de la salut comunitària amb perspectiva interseccional. 

• Nova Programació comunitària en salut per eixos: Reduir les situacions 
d'aïllament i de solitud; Fomentar estils de vida saludables; Salut mental; 
accessibilitat als serveis públics i privats. 

• Segona edició del Programa Cos i Dolor,  d’expressió, moviment i cures per a 

la millora de la salut psicoemocional de dones amb recorregut migratori,  iniciat al 
mes d’octubre. a la vegada que promourla vinculació amb el teixit comunitari del 
barri, i el coneixement i apropament als serveis del territori i en específic del PIAD. 

 
Escletxa digital  

Projectes per reduir l’escletxa digital i augmentar la connectivitat wifi. 

• Treballs per a la millora del WIFI municipal a 5 equipaments de proximitat: 
✔ Casals De Gent Gran:  Josep Tarradellas i Trueta 

✔ Biblioteca Sant Pau - Santa Creu  

✔ Centre Cívic Drassanes 

✔ Casal de barri Raval 

 

Millora d’equipaments – habilitació Naus Can60. Treball sobre el Pla funcional 
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Pla de barris Raval 

Ocupació i Activitat Econòmica 

Programes formació professional en sectors estratègics  

Programa d’homologació d’estudis i acreditació de competències  

 

Banc de Recursos mancomunats. Projecte referent a Ciutat Vella: de gener a l’agost 
2021, s’han fet 76 serveis públics i 74 serveis privats a entitats i institucions.  
XARSE, Xarxa de Resposta Socioeconòmica 
• S’acompanyen en els tràmits a més de 50 tipus d’ajudes diferents. Els ajuts més 

sol·licitats segueixen sent el Ingrés Mínim Vital i la Renda Garantida de 
Ciutadania.  

• Al setembre, els Agents TIC han ajudat a persones usuàries a fer la sol·licitud 
online de les Subvencions a infants i adolescents, entre 6 i 17 anys, per a la 
pràctica esportiva fora d’horari escolar  

• Sessions de suport emocional, 9 persones participants 
• Formacions presencial en economia bàsica  

 

Concilia, canguratge municipal 
A l’octubre s’ha ampliat el servei a la franja 1-3, acollint també petita infància (a l’escola 
bressol Cadí) 
El servei cobrirà d’1 a 12 anys. 
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1.d. 
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Actuacions d’inspecció 
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TERRASSES 

• Accions a implementar:   

– Terrasses sense llicència    

– Excés d’ocupació 

– Retirades terrasses sense llicència o amb excés d’ocupació 

• Campanya visualització excessos d’ocupació juny 2021 
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64% 
14% 

22% 

RAVAL 

Locals Incompliments Tancats/No Detectats



TERRASSES 

Llicències atorgades per COVID al Raval:   

 

 

 

 

 

Procediments sancionadors oberts: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultats retirades estiu 2021 
•  2 retirades, en total 3 taules i 9 cadires 
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NETEJA 

Àmbit d’actuació 
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NETEJA 

Campanya informativa (SIRESA) 
Triple àmbit d’actuació: 

 

• Inspecció de l’ús dels contenidors. 

• Caixes sense plegar. 
 

• Ocupació de l’espai públic amb residus de les activitats. 

• Dipositar residus fora del contenidor  

• Dipositar deixalles sense bossa a la via pública 
 

• Gestió de deixalles a l’interior de l’establiment: 

• Lliurar residus d’acord amb el sistema i modalitat implantat a la zona 

• Utilitzar recollida domèstica per part de comerciants 

• Dipositar residus fora del contenidor  

• Dipositar deixalles sense bossa a la via pública 

• Dipositar deixalles al carrer abans de les 20 hores 

• No respectar en la recollida comercial els horaris i freqüències. 
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NETEJA 

Planificació 

 

20 

Consell de Barri del Raval 



NETEJA 

Sancions: 

1. Infraccions Lleus: 300€ 

2. Infraccions Greus (Reiteració) 700€ 

*Tramitació sancionadors Simplificats Ecologia Urbana 

 

Període d’inspeccions 

Inici: Setmana del 27 setembre  

Fi: Finals de desembre (Prorrogable) 

* 2 dies a la setmana 

 

Objecte d’inspeccions: Control administratiu activitats i Residus 
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SOROLL 
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2018 2019 2020 2021

Concurrència pública 0 1 0 0

Altres activitats 1 0 0 0

Instal·lacions 10 15 6 9

0
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Sonometries per tipus de soroll 

S’han realitzat 9 sonometries d’activitats que produïen soroll en les seves 

instal·lacions (Climatització, extracció, compressors neveres, ventilació, 

etc.) 
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1.e. 
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Consell de Barri de la Barceloneta 

Situació de la covid-19 al barri 
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Incidència Covid-19 al Raval 
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Cobertura vacunal al barri del Raval 

Consell de Barri del Raval 

Percentatge de la població assignada a l’àrea bàsica de salut vacunada amb la pauta completa:  

Població 12 a 15 16 a 19 20 a 29 30 a 34 25 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 59 60 a 65 66 a 69 70 a 79 80 o més 

Raval Sud 56,6% 60,2% 52,7% 54,6% 58,0% 66,4% 69,1% 74,5% 76,3% 77,8% 81,2% 87,1% 

Raval Nord-

Dr. Sayé 
62,2% 73,0% 56,0% 58,9% 66,4% 70,7% 72,8% 80,2% 81,3% 79,6% 85,6% 88,7% 

Global 

Barcelona 
69,4% 77,6% 66,6% 66,2% 71,8% 77,6% 82,0% 86,6% 88,6% 88,8% 92,5% 93,4% 

Dades a 18/10/2021 

Total 12 o més anys 

% 1ª dosi % completa 

ABS 1D - Raval Sud 66,8% 63,9% 

ABS 1E – Raval Nord 72,2% 70,1% 

Global Barcelona 82,3% 80,4% 



Nova contracta de neteja 

02 
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EVOLUCIÓ NETEJA AL DISTRICTE 

• 2018 Modificació horaris del servei de neteja per garantir el 
descans veïnal 

 

• 2019 Reforç del servei de neteja de contenidors 

 

• 2020 (tardor) PLA REFORÇ NETEJA A CIUTAT VELLA 

 

• 2021 Rutes de neteja per part del districte per detectar punts 
foscos de neteja 

 

• 2016-2021: Reforç de Neteja a l’estiu 
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CUIDEM BARCELONA 

• Des d’octubre del 2021 i fins al 2023: 

– es reforça la neteja de l’espai públic i el manteniment dels 

elements urbans als 10 districtes  

– inversió de 70 milions d’euros 

 

• El pla incorpora mesures a curt i mitjà termini per: 

– resoldre incidències detectades  

– millorar l’estat de carrers, parcs i places. 

• En total s’actuarà en  

– 52 punts del districte pel que fa a manteniment i neteja: 

• pintades, senyalització, elements urbans, pavimentació, 
enllumenat, verd urbà, clavegueram i patrimoni artístic. 
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CUIDEM BARCELONA   -Intervencions a Ciutat Vella- 
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CUIDEM BARCELONA 

• Pl. Castella i pl. Dels Àngels 

Es una zona de concentració de macrobotellades durant els 

caps de setmana. Entre setmana també hi ha sensellarisme 

per la zona. Molta afluència de gent. 

 

• Rambla del Raval i Pl. Folch i Torres 

A la Rambla del Raval es detecten moltes conductes  

incíviques,  hi ha molta activitat comercial i molta afluència de 
gent per la nit. 
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CUIDEM BARCELONA 

• Jardins horts de Sant Pau i Pl. Salvador Segui 

Es una zona amb molta activitat de sensellarisme i pernoctes. 

També es una zona amb força concurrència del veïnat durant el dia 

i els caps de setmana. Certes zones dels Jardins presenten  una 

alta concentració de coloms. Realització dels operatius 
conjuntament amb GUB. 
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NOVA CONTRACTA DE NETEJA 

Des de març del 2020 fins al març de 2028 (8 anys) 

 

Eixos principals: 

• La neteja viària, adaptada a cada barri 

• Nova governança dels serveis de neteja i recollida de 
residus 

• Recollida de residus, salt qualitatiu cap al Residu Zero 

• Les millores ambientals 
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LA NETEJA VIÀRIA, ADAPTADA A CADA BARRI 

 

• Sistema de neteja viària que tingui en compte les 

característiques pròpies de cada territori, més flexible i de 

proximitat, adaptable a les necessitats concretes. 

• L’anàlisi de les característiques pròpies dels barris, com per 

exemple els nuclis antics, es indispensable per dissenyar un 

nou model de neteja adaptat al territori. 

• S’amplia la temporada alta de servei, que passa a ser de 

maig a octubre, coincidint amb els mesos que hi ha un ús més 

intensiu de l’espai públic.  

• Per primera vegada, els equips de neteja també 

s’encarregaran de la neteja dels parcs i jardins i altres 
espais verds urbans. 
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LA NETEJA VIÀRIA, ADAPTADA A CADA BARRI 

• Augment de 400 llocs de treball, dels quals 225 treballadors i 

treballadores estaran destinades a la neteja viària, a més de la 

incorporació de 40 informadors de carrer permanents. Tots 

els barris de la ciutat disposaran d’un increment de la neteja 

viària.  

• Introducció de més equips polivalents que permetrà més 

flexibilitat i rapidesa davant de situacions sobrevingudes o en 

la resolució de les incidències.  

• Més baldeig (neteja amb aigua) de carrers, que en farà un ús 

més eficient amb la utilització d’aigua freàtica.  

• Nova maquinària per optimitzar el servei.  
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NOVA GOVERNANÇA DELS SERVEIS DE NETEJA I RECOLLIDA DE 

RESIDUS 

 

• El veïnat i el teixit comercial intervindran en el seguiment i 

presa de decisions dels serveis de neteja i recollida de 
residus. 

 

• Nova webapp perquè la ciutadania conegui els detalls del 

servei de neteja i així possibilitar el retorn.  

 

• També es podran desenvolupar eines per fomentar la recollida 

selectiva, per exemple, i avançar cap a una fiscalitat per 
generació. 
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NOVA GOVERNANÇA DELS SERVEIS DE NETEJA I RECOLLIDA 

DE RESIDUS 

• Es fa una aposta pel desplegament de les comissions de 

seguiment barri a barri, un espai conjunt entre veïnat, 

districtes i l’àrea de neteja i recollida de residus per compartir el 

funcionament, l’evolució del servei, possibles mancances, 
propostes de millora, etc. 

 

• Tots els serveis tindran un sistema de control automatitzat 

que permetrà augmentar i garantir un control del servei, d’una 

banda, i, de l’altra, obtenir un seguit de dades associades al 

funcionament que permetin la introducció de les millores 

necessàries durant tot el contracte 
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RECOLLIDA DE RESIDUS, SALT QUALITATIU CAP AL RESIDU ZERO 

 

• La ciutat està compromesa amb el repte global per fer front a 

l’emergència climàtica i per tant l’aposta de l’estratègia Residu 

Zero.  

• L’objectiu és clar, arribar a una recollida selectiva del 55% 

l’any 2025, com marca la normativa vigent, i superar l’actual 

percentatge que des de fa uns anys es mou al voltant del 40%. 

• Millores i facilitats pel que fa a la recollida selectiva 

• Simplificació del model de separació d’envasos que inclogui 

envasos lleugers, plàstics i metalls per a la seva recuperació o 

transformació en una aposta per l’economia circular.  
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RECOLLIDA DE RESIDUS, SALT QUALITATIU CAP AL RESIDU ZERO 

• Contenidors amb boques calibrades al residu que s’hi llença, 

introducció, els pròxims anys, de sistemes d’identificació 

d’usuaris i altres mecanismes associats a l’obertura i tancament 
de les tapes.  

 

• Nous models i sistemes de recollida adaptats a les realitats 

urbanístiques de la ciutat, sobretot per millorar la recollida 

selectiva en espais de difícil automatització, com per exemple 
els nuclis històrics dels barris.  
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LES MILLORES AMBIENTALS 

• Per primera vegada, en el procés d’adjudicació han tingut un gran 

pes les clàusules ambientals de les propostes, tenint en compte el 

compromís de Barcelona per lluitar contra l’emergència climàtica 

 

• La nova flota de vehicles i maquinària suposarà: 

– Una millora pel que fa a la qualitat de l’aire, amb vehicles 

menys contaminants i priorització del vehicle elèctric, que 

suposarà passar d’un 20% a un 66% de vehicles elèctrics.  

– Més confort acústic gràcies a l’electrificació de la flota i equips 

insonoritzats per disminuir els nivells de soroll del servei.  
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Torn obert  de paraules 

03 
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