
ACTA 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Raval 
 

Data:14 de gener de 2020 Hora: 18.30h 
Lloc: Casal de Barri de Folch i Torres 

Participants 
Nom i cognoms  Entitat  

 

ENRIC MENA     AAVV TAULA DEL RAVAL 
MARIÀ DOMINGO     AVVRAVAL/T. MED. Folch i Torres 
FINA PÉREZ     CASAL DELS INFANTS ASB 
DIEGO RUIZ     CONSERVATORI LICEU 
ANTONIO MARTÍNEZ     AVV RAVAL 
FINA GARCIA     IMPULSEM 
MARINA RIUS     FUNDACIÓ TOT RAVAL 
SANTIAGO IBARRA     CONSELLER BCN EN COMÚ 
NATÀLIA MARTÍNEZ      CONSELLERA BCN EN COMÚ 
M. JOSÉ ARTEAGA     CONSELLERA PSC 
LAURA DE LA CRUZ     CONSELLERA ERC 
JORDI CALLEJO     CONSELLER ERC 
JÚLIA BAREA       CONSELLERA CIUTADANS 
TAHIR RAFI       CONSELLERA CIUTADANS 
ELENA GUIM       ASSESSORA DE REGIDORIA 
GERARD VERDES      TÈCNIC DE DEMOCRÀCIA ACTIVA 

GLÒRIA TORRAS      TÈCNICA DE BARRI RAVAL 
BORJA MORODO     TÈCNIC DE BARRI RAVAL 
 

Temes tractats 
 

El Govern obre la sessió exposant els temes a tractar: 

1. Ordre del dia del proper Consell de barri. 
2. Seguiment dels compromisos del darrer Consell de Barri. 
3. Torn obert de paraules. 

 

1. Ordre del dia del proper Consell de barri.  
 
El conseller Santi Ibarra, fa la presentació de la sessió. Explica que per motius 
d’organització modificarem l’ordre clàssic de la sessió, i es començarà per la proposta 
del Govern respecte l’ordre del dia del proper Consell de barri de Raval de 3 de març 
de 2020. 
La proposta que fa el Govern és: 

- Punt informatiu. 
- Precs i preguntes. 
- Punt monogràfic: PAM, PAD, PIM. 



Al Districte de Ciutat Vella es realitzaran 25 sessions dinamitzades per treballar amb la 
població i les entitats els processos participatius del Pla d’Actuació Municipal (PAM), el 
Pla d’Actuació de Districte (PAD) i el Pla d’Inversions Municipals (PIM). Aquestes 
sessions es realitzaran als Consells territorials (Consells de Barri), Consells Sectorials i 
altres sessions. També es realitzarà un pla comunicatiu a través d’un carretó a peu de 
carrer. Aquest procés durarà fins el 27 de març de 2020. 
El Consell tindrà dos parts: 
. PAM i PAD: Es treballaran propostes d’actuació municipal (amb o sense inversió). 
Aquestes hauran de passar per validació tècnica i política. Les propostes passaran a 
negociació política i hauran de ser aprovades al Ple. 
. PIM: Aquest any hi haurà una part del pressupost municipal que es gestionarà de 
manera participativa. Serà una quantitat encara per determinar, que es repartirà entre 
els Districtes atenent a criteris de població, renda i necessitats. Des del Consell de Barri 
es treballaran propostes d’actuacions amb inversió, que tindran com a primer filtre 
una sèrie de requisits (pendents encara de definir). Aquestes propostes es publicaran a 
la plataforma web del DECIDIM, on a través d’un sistema de suports, es seleccionarà 
un nombre determinat per la tercera fase de votació ciutadana. En aquests cas no hi 
haurà validació política, només tècnica i pressupostària. La fase de votació de projectes 
d’inversió queda limitada a persones empadronades al Districte. 
 
Precs i preguntes: 
JuntsxCat: Demana si no seria convenient realitzar els Consells de barri a inici de 
període per tal de poder tenir més temps la ciutadania per treballar propostes. 
Ciutadans: Demana saber si les propostes que es plantegin des del Consell de Barri, 
serà l’Ajuntament qui les pugi a la plataforma del DECIDIM. 
Tot Raval: Demana saber com es farà la selecció de les propostes a treballar al Consell 
de Barri. Demana També que es faciliti amb temps els calendaris de les diferents 
sessions de participació, així com els materials a treballar. 
Impulsem: Demana que es clarifiqui que les propostes al PAM i PAD realitzades des del 
Consell de Barri seran de caràcter comunitari i no individual. Recorda que al darrer 
procés participatiu del PAM del mandat anterior, van haver-hi propostes individuals 
que es van aprovar, però que després l’Administració va contractar la realització 
d’aquests programes a empreses o entitats diferents a qui les va proposar. També 
sol·licita que es convoquin les sessions amb prou temps i que no es solapin entre elles. 
 
 
Respostes. 
Santi Ibarra explica que les propostes del PAM i PAD són de caire polític, no cal 
concretar en programes executables, tot i que es té molt en compte l’expertesa de les 
entitats que treballen en àmbits específics. 
El tècnic de Democràcia Activa explica el procés de les sessions. Hi ha una empresa que 
dinamitzarà les sessions, es realitzaran treballs grupals, i serà aquesta empresa 
l’encarregada de pujar a la plataforma DECIDIM les propostes aprovades pel Consell, 
així com la classificació de les propostes entre PAM-PAD atenent a l’abast que tinguin 
(municipal o de districte). 
S’acorda que es proposarà facilitar el màxim d’informació prèvia a les sessions. Es 
recomana accedir des de la mateixa plataforma del DECIDIM on podran accedir a la 



informació de les diferents sessions. S’enviarà l’enllaç d’accés a la plataforma al correu 
electrònic dels membres de la Comissió de seguiment. 
S’aprova per unanimitat l’ordre del dia del Consell de barri.  
Santi Ibarra explica que s’ajorna al següent Consell de Barri la renovació dels membres 
de la comissió de seguiment i de la vicepresidència del Consell de barri. 
També es recorda que el proper Consell de Barri del 03 de març de 2020, s’iniciarà de 
manera extraordinària a les 18.00h. 
. 
2. Seguiment dels compromisos del darrer Consell de Barri.  
 

A continuació es repassen els darrers acords pendents del Consell de Barri d’octubre 
de 2019: 

- Valorar proposta de butlletí cultural: S'ha convocat una reunió tècnica el proper 
21 de gener de 2020, per tal de valorar la viabilitat d'aquesta proposta. 

- Trobada amb AMICAL per tractar demandes relacionades amb esport: El tècnic 
d'esports del Districte va trucar l'entitat per tal de poder concertar una 
trobada, per motius de disponibilitat de l'entitat no ha estat possible. 

- Revisar usos de les cistelles de Plaça de Terenci Moix: Davant les dificultats de 
controlar l'ús de les pistes abans de l'horari reglat, es proposa modificar els 
horaris d'aigualeig de la plaça, es proposa fer-ho a les 7.00AM 

- Revisar el protocol de GUB als Jardins de Dolors Aleu i entorns i a la Plaça de 
Terenci Moix: S'ha parlat d'aquest tema a la Taula d'espai públic i convivència. 
Pendent  redactar acords. 

- Retorn dels grups de treball CB: Es valora afegir les conclusions dels dos grups 
de treball del darrer Consell de Barri a l'acta del mateix, en forma de document 
annex. S'ha creat una comissió tècnica interna per poder treballar la viabilitat 
d'algunes de les propostes que es varen realitzar: 21 de gener de 2020. 

- Fer difusió de la nova contracta de neteja: Atès que l'adjudicació de la nova 
contracta de neteja no estarà enllestida fins al 2021, s'acorda treballar amb el 
Departament responsable de la mateixa per tal de realitzar un procés 
participatiu després de  l'adjudicació, on es puguin incorporar i valorar les 
especificitats del territori i les necessitats concretes d'aquest. Es sol·licita a 
l'Àrea de Medi Ambient que es faciliti la planificació de calendari de la nova 
contracta. 

- Estudiar moure els contenidors del C/ Reina Amàlia: S'està valorant la 
possibilitat de moure alguns dels contenidors del Carrer Reina Amàlia per tal de 
descongestionar el carrer. Les possibles ubicacions alternatives serien: Ronda 
Sant Pau i C/ Sant Antoni Abat (costat Teatre del Raval). Pendent de valoració 
Taula d'espai Públic. També es revisarà l'estat actual de la situació de RSU a la 
zona. 

 

3. Torn obert de paraules 
 

No hi ha cap intervenció. 



 

 

Acords 
 

Es decideix que el tema del proper Consell de Barri serà:  

PAM-PAD-PIM 

 
 
 
Es clou la Comissió de Seguiment a les 20.00h 
Els/les Tècnics/ques de barri 


