
CONSELL PLENARI DISTRICTE CIUTAT VELLA 

ACTUACIONS DE MILLORA EN L’ESPAI 

30 DE SETEMBRE DE 2008

ACTUACIONS DE MILLORA EN L’ESPAI 
PÚBLIC 
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CONDICIONAMENT DE SOLARS BUITS



CONDICIONAMENT SOLARS BUITS

En la línia d’evitar solars desocupats i en resposta a la necessitat d’un 
espai per al seu ús provisional com a pati del CEIP Collaso i Gil l’Ajuntament 
ha arribat a un acord amb el propietari dels solars lliures i propersha arribat a un acord amb el propietari dels solars lliures i propers 
d’edificació per acollir provisionalment el pati d’aquesta escola per a 
l’exercici d’activitats escolars i extraescolars i activitats de nens i joves en 
general.g

L’Ajuntament assumirà:
L’execució de les obres d’anivellament del solar i l’estesa i compactat p

de sauló.
L’execució de tancaments perimetrals transparents als solars
La realització de la neteja i manteniment dels solars



CONDICIONAMENT SOLARS BUITS



ACTUACIONS DE PREVENCIÓ SOCIAL



ACTUACIONS DE PREVENCIÓ SOCIAL I SEGURETAT
OPERATIUS DE PREVENCIÓ  A L’ESPAI PÚBLIC A CIUTAT  VELLAOPERATIUS DE PREVENCIÓ  A L’ESPAI PÚBLIC A CIUTAT  VELLA.
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ACTUACIONS DE PREVENCIÓ SOCIAL
OPERATIUS EN FUNCIONAMENT:

é

OPERATIUS EN FUNCIONAMENT:

El districte té en marxa diferents operatius en 
els que hi intervenen Guàrdia Urbana, Serveis 
Socials i el Servei de Manteniment i Neteja, 
destinats a evitar pernoctacions al carrer idestinats a evitar pernoctacions al carrer i 
oferir alternatives a les persones sense sostre 
així com a mantenir l’espai públic en les millorsaixí com a mantenir l espai públic en les millors 
condicions possibles:



ACTUACIONS DE PREVENCIÓ SOCIAL
OPERACIÓ DIANA

OPERACIÓ DIANA D d i h d l tí l t d

OPERACIÓ DIANA

OPERACIÓ DIANA : Des de primera hora del matí els agents de 
Guardia Urbana aixequen els indigents que puguin estar 
pernoctar al carrer i els ofereixen assistència dels Serveispernoctar al carrer i els ofereixen assistència dels Serveis 
Socials
OPERACIÓ MIRALL: Tres equips de neteja i Guàrdia Urbana

.

OPERACIÓ MIRALL: Tres equips de neteja i Guàrdia Urbana 
treballen durant el matí i la tarda amb camions bomba per 
netejar els parcs, places i espais amb més ocupació.

Pel que fa a l’activitat dels operatius durant l’any 2008 s’han tractat 
3.074 persones de les quals 1.470 durant juny, juliol i agost.

PATRULLES DE PROXIMITAT: durant tot el dia vigilen que no hiPATRULLES DE PROXIMITAT: durant tot el dia vigilen que no hi 
hagi cap conducte entre els indigents que generi conflicte.



ACTUACIONS DE PREVENCIÓ SOCIAL
OPERATIUS EN FUNCIONAMENT

Ó Ó

OPERATIUS EN FUNCIONAMENT

ACTUACIÓ DE L’EQUIP EN L’ATENCIÓ A SENSE 
SOSTRE i DE GESTIÓ DE CONFLICTES:

Està format per un equip d’educadors i que ha realitzat durant aquest 
mesos un dispositiu de vigilància continuada amb l’objectiu de fer un 
seguiment a les persones sense sostre També han treballat amb lesseguiment a les persones sense sostre. També han treballat amb les 
persones anomenades nòmades urbans constatant la dificultat 
d’incorporar-los a les dinàmiques i recursos socials establerts.

àDiàriament un equip d’educadors socials treballen al carrer identificant 
els indigents no coneguts i oferint els serveis d’assistència que puguin 
necessitar per intentar eradicar el problema de fons o en el seu cas 
minimitzar-lo



ACTUACIONS DE PREVENCIÓ SOCIAL
OPERATIUS EN FUNCIONAMENT

ACTUACIONS DE NETEJA I MANTENIMENT A L’ESPAI

OPERATIUS EN FUNCIONAMENT

ACTUACIONS DE NETEJA I MANTENIMENT A L’ESPAI 
PÚBLIC

S’ha intensificat l’actuació en l’espai públic per tal de garantir les millorsS ha intensificat l actuació en l espai públic per tal de garantir les millors 
condicions i la reparació immediata dels desperfectes que es produeixen, 
especialment pel que fa amb, reparació de mobiliari urbà, jocs infantils, 
lavabos públics, reparació de punts de llum, forats a l’asfalt i les voreres. p , p p ,
Igualment s’ha intensificat l’actuació de neteja especialment per 
l’eliminació d’orins a la via pública i eliminació de residus dels llocs amb un 
ús més intensiu.

Tot i el decret de sequera s’ha matingut el nivell de rec (3 torns/dia) amb aigües freàtiques, 
a partir del 15 de juny és l’únic districte on es torna a regar amb aigua de boca.
Existeix un operatiu específic de repàs i recollida de residus (el 34% de recollida de brossa 
al districte es fa en horari diürn)al districte es fa en horari diürn)
S’estima en un 12% l’increment net en el conjunt de serveis destinats a la neteja de l’espai 
públic al districte durant la temporada d’estiu, aquesta intensitat està prevista mantenir-la 
fins al 15 d’octubre



CAMPANYA PER A LA MINORACIÓ DEL SOROLL CAMPANYA PER A LA MINORACIÓ DEL SOROLL 
DE L’OCI NOCTURN A CIUTAT VELLA



CAMPANYA DE SOROLL
ANTECEDENTS I OBJECTIUSANTECEDENTS I OBJECTIUS

En els darrers dos anys a banda de la 
campanya general de ciutat es realitza ca pa ya ge e a de c utat es ea t a
simultàniament una  específica per Ciutat 
Vella i GràciaVella i Gràcia.

Obj tiObjectiu.

•Sensibilitzar als ciutadans de conciliar oci nocturn 
amb el descans dels veïns.



CAMPANYA DE SOROLL 
EIXOS DE LA CAMPANYAEIXOS DE LA CAMPANYA

Eixos de la Campanya:
•Sensibilització als establiments, mitjançant promotors 
que realitzen una tasca informativa i promouen el 

í i bé i i icomportament cívic, també reparteixen enganxines i 
caramels de pal de la campanya. Els promotors 
realitzen visites als establiments/zones establertes pelrealitzen visites als establiments/zones establertes pel 
districte: Born i voltants, George Orwell i Escudillers, Pl. 
Reial Pl Sant Josep Oriol Pl del Pi Placeta del Pi ArcReial, Pl. Sant Josep Oriol, Pl. del Pi, Placeta del Pi, Arc 
del Teatre, Rambla del Raval, Joaquim Costa, Pl. de les 
Olles i Rera Palau.Olles i Rera Palau.



CAMPANYA DE SOROLL
EIXOS DE LA CAMPANYAEIXOS DE LA CAMPANYA

Eixos de la Campanya:
•Sensibilització a l’entorn, mitjançant promotors i mims, 
10 actors que mitjançant gestos transmeten els 

i d l i i l i dmissatges de la campanya i premien les actituds 
positives amb un caramel de pal, recordatori de la 
campanyacampanya.



CAMPANYA DE SOROLL
DURADA I EFECTIUSDURADA I EFECTIUS

DuradaDurada.
Juny, Juliol i Agost

Efectius:
Promotors:Promotors:
De dilluns a dimecres de 20 a 24h
De dijous a diumenge de 23 a 3hj g
Mims:
A setmanes alternatives: nits de dijous i dissabte de 
24 a 5h. La següent setmana divendres de 24 a 5h



CAMPANYA DE SOROLL
DADES DE LA CAMPANYADADES DE LA CAMPANYA

•La campanya ha arribat a 48.000 persones p y p
entre propietaris, treballadors i clients i gent 
de l’entorn
•S’han visitat un total de 127 establiments

•51 locals d’oci
•76 terrasses

•490 intervencions
•331 terrasses
•159 locals d’oci



CAMPANYA D’ACCESSIBILITAT A L’ESPAI PÚBLIC



CAMPANYA D’ACCESSIBILITAT
ANTECEDENTS I OBJECTIUSANTECEDENTS I OBJECTIUS

Davant la proliferació d’ocupacions de la via pública per sobre de
l’autoritzat, obstruccions de voreres i altres actuacions fora de la
legalitat, S’ha dissenyat una campanya específica orientada a la
detecció i eliminació d’aquestes pràctiquesdetecció i eliminació d aquestes pràctiques.

L’Objectiu d’aquesta campanya és:

Garantir l’accessibilitat a l’espai públic, vetllant pel compliment
de les normatives municipals que el regulen, incidint en:de es o at es u c pa s que e egu e , c d t e

Obstruccions de voreres amb elements annexes als locals:
jardineres faristols i/o altresjardineres, faristols i/o altres

Excés d’ocupació en establiments de restauració i quioscos de
premsa



CAMPANYA D’ACCESSIBILITAT
DESENVOLUPAMENT DE LA CAMPANYADESENVOLUPAMENT DE LA CAMPANYA

La campanya en una fase inicial ha consistit en la comprovació ip y p
registre dels incompliments existents

Aquesta informació servirà per a evidenciar la necessitat deAquesta informació servirà per a evidenciar la necessitat de
respectar l’espai públic i la seva accessibilitat per part del comerç
de la ciutat

Comunicar la intenció de reduir els incompliments, amb els
següents terminis:següents terminis:

Comunicació al conjunt dels representants del Comerç de la ciutat
de la situació (juliol 2008)

P í d d i ió i d t ió t l li t dPeríode de comunicació i adaptació per permetre el compliment de
les ordenances (setembre 2008)

Increment de l’actuació inspectora per tal de sancionar i corregir
incompliments.



PROPOSTA PER A LA NETEJA DE GRAFITS DEPROPOSTA PER A LA NETEJA DE GRAFITS DE 
PERSIANES I PORTES



PROPOSTA GRAFITS
O C Ó O OSFONAMENTACIÓ DE LA PROPOSTA

Davant la presència de grafits i tags en els paraments
exteriors dels edificis que impacten negativament en
l’espai públic de Ciutat Vella.

Donat que a Ciutat Vella hi ha una gran exigència alsDonat que a Ciutat Vella hi ha una gran exigència als
propietaris per a la recuperació dels seus elements
patrimonials.

I d’ d b l í l ibI d’acord amb el compromís al que es va arribar per
unanimitat en el plenari de l’1 d’abril de 2008, el Districte
de Ciutat Vella impulsa amb la col·laboració de Barnade C utat e a pu sa a b a co abo ac ó de a a
Centre, una proposta de treball per a abordar la neteja
dels grafits de persianes i portes que és assumida des de
P i tg U bà i l'À d M di A bi t b l’ bj ti dPaisatge Urbà i l'Àrea de Medi Ambient amb l’objectiu de
fer-la extensible al conjunt de la ciutat



PROPOSTA GRAFITS
C Í CMARC JURÍDIC

Ordenança Municipal dels Usos del Paisatge 
Urbà de la ciutat de Barcelona (text actualitzat 
de l’1 d’abril de 2006)

Art 41 Manteniment dels paraments exteriors delsArt. 41. Manteniment dels paraments exteriors dels 
edificis: responsabilitat del seus usuaris

1. És obligatori el manteniment permanent i continuat de tots els elements presents a les façanes 
dels edificis per part dels seus usuaris, …
2. Els elements arquitectònics ,…,es mantindran nets i constructivament sans, sense pintades, 
grafits, cartells, adhesius o elements similars, ….



PROPOSTA GRAFITS
O C SOBJECTIUS

Aquest programa pretén:
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Barcelona 

dignificant i garantint un paisatge urbà de qualitat 
especialment en les zones d’alt valor patrimonial

Dissenyar un programa que faciliti a comerciants i 
comunitats de propietaris la neteja de grafits existents en 
persianes i portes dels establiments i finques. Per tal depersianes i portes  dels establiments i finques. Per tal de 
garantir un manteniment continuat d’aquestes

Aprofundir amb les dinàmiques de cooperació entre la 
iniciativa pública i la privadainiciativa pública i la privada.



PROPOSTA GRAFITS
SABAST

Començar l’operació pels eixos comercials;

En el districte de Ci tat Vella Barna Centre La RamblaEn el districte de Ciutat Vella: Barna Centre, La Rambla,
Eix Comercial del Raval, Bcn de Palau a Palau i
Agrupació de Comerciant i Industrials de la Barcelonetag p

El districte compta amb 5 Eixos:

5 492 E t bli t 1 635 E t bli t A i t5.492     Establiments 1.635 Establiments Associats.
3.857 Establiments no Associats

Vi l l’ ió b l F d ió B lVincular l’operació amb la Fundació Barcelona
Comerç que representa al Comerç a Barcelona i
donen cobertura a associats i no associatsdonen cobertura a associats i no associats.



PROPOSTA GRAFITS
PROPOSTA PER A TANCAMENTS METÀL·LICS DE COMERÇOS

Paisatge Urbà, àrea de Medi Ambient i Fundació Barcelona Comerç
estableixen un conveni on es fixa:

Ç

estableixen un conveni on es fixa:
a.- l’abast de la campanya i durada (es proposa una durada de

3 anys)
b la gestió de les subvencions:b.- la gestió de les subvencions:

1.-Selecció i/o homologació d’empreses per part de
Paisatge Urbà
2 C t t ió d l t i t d l2.-Contractació de les mateixes per part de la
Fundació Barcelona Comerç
3.-Subvenció del 25%+2 anys de manteniment a
mesura que la Fundació Barcelona Comerç presenti a
la relació d’establiments amb posta a zero

realitzada i contracte de manteniment signat per 4g p
anys dels quals dos anys els paga l’Ajuntament i 2
anys els paga la Fundació Barcelona Comerç.
c.- Mecanismes de supervisió de posada a zero i seguiment dec. Mecanismes de supervisió de posada a zero i seguiment de
les condicions de manteniment.



PROPOSTA GRAFITS
PROPOSTA PER A PORTES DE FINQUES DE VEÏNS

D d l dif t í ti b i í d d

Q

Donada les diferents casuístiques, obrir un període de
sol·licituds, tal i com s’ha fet per altres campanyes, i
posteriorment les empreses ja escollides en el cas deposteriorment les empreses ja escollides en el cas de
tancaments metàl·lics ofertaran la posada a zero i el
seu manteniment.
Subvencionar el 25% de la posada a zero més dos
anys de manteniment, si la comunitat de propietaris

t bl i l b d t t destableix per la seva banda un contracte de
manteniment de dos anys addicionals.
Des del Districte es facilitarà la informació a lesDes del Districte es facilitarà la informació a les
comunitats de propietaris per a la tramitació de l’adhesió
a la campanya si s’escau.y



PROPOSTA GRAFITS
PAUTES PER A LES INTERVENCIONS ARTÍSTIQUES A L’ESPAI PÚBLIC

A t d di ifi ió i t i t d l

Q

Aquestes mesures de dignificació i manteniment del
paisatge urbà dels carrers i les places també tenen
present la possibilitat que per acord de tot els comerçospresent la possibilitat que per acord de tot els comerços
i veïns d’un àmbit es puguin elaborar propostes
artístiques o de disseny gràfic. Lògicament, a l’igual queq y g g g q
s’està fent amb les mitgeres , necessitaran del preceptiu
informe previ de la comissió mixta del paisatge urbà per

l t i lit ióa la seva materialització.


