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Presentació
Xavier Casas i Masjoan, President del Consell del Districte de Ciutat Vella

Carles Martí i Jufresa, Regidor del Districte de Ciutat Vella

Ciutat Vella és un districte singular, dinàmic i complex, que atrau totes les mirades.  

És un territori central i divers, on conflueix la ciutat cultural, la política, la monumental, 

la comercial, la turística, la veïnal... Ciutat Vella és el mirall on Barcelona es reflecteix i 

s’observa, i és, per tant, bona part de la imatge que els barcelonins i barcelonines tenim  

de la nostra ciutat.

Aquesta centralitat, aquest valor referencial i aquesta mixticitat són els elements que 

generen la complexitat en la gestió d’un districte amb condicionants i necessitats 

específiques, i on tots els vessants que s’hi conjuguen han de mantenir el seu equilibri. 

Per tant, el caràcter de centre de ciutat s’ha de conjuminar amb la necessitat de mantenir  

la idiosincràsia dels barris que conformen el districte i el seu caràcter residencial.

Amb aquest objectiu, el Pla d’Actuació del Districte de Ciutat Vella 2004-2007 va establir 

cinc prioritats estratègiques d’actuació per a aquest període. Dues han aprofundit en 

l’aposta històrica de la ciutat per Ciutat Vella: la transformació urbanística i la millora de 

l’habitatge. Els altres tres eixos prioritaris d’actuació han estat la neteja i el manteniment 

de la via pública, la convivència veïnal, i la dinamització i l’equilibri comercial. A més, altres 

prioritats han estat la prevenció i seguretat ciutadana, la dinamització cultural, la mobilitat, 

la sostenibilitat i la participació.

El resultat d’aquest Pla és pot copsar en el document que teniu a les vostres mans.  

Una tasca intensa que ha permès la culminació de projectes i la posada en marxa d’altres, 

sempre amb l’objectiu de continuar avançant en la qualitat de vida dels veïns i veïnes de 

Ciutat Vella
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Pròleg
Jordi Parayre i Soguero, Gerent del Districte de Ciutat Vella

Les diferents prioritats estratègiques que es van establir al Pla d’Actuació Municipal del 

Districte 2004-2007 s’han anat materialitzant en actuacions concretes i avenços palpables 

en el procés de transformació de Ciutat Vella i en la consolidació de la seva centralitat, tot 

preservant el seu caràcter residencial. 

Aquesta memòria s’estructura seguint les línies i apartats del Pla d’Actuació del Districte 

2004-2007 (PAD). És aquesta una forma de donar valor als compromisos adquirits llavors, i 

poder fer un millor seguiment del seu grau d’acompliment.

En l’àmbit de la transformació urbanística, destaquen les actuacions a l’àrea de Santa 

Caterina i Porta Cambó, amb l’acabament del mercat de Santa Caterina. Al sector de 

Valldonzella, la finalització de les obres de les noves Facultats de Geografia, Història i Filosofia 

de la Universitat de Barcelona han convertit aquest carrer en un eix central del barri. Pel que 

fa a l’Illa de la Rambla del Raval, s’ha continuat avançant en el conjunt urbà que conformen 

els diferents equipaments  i que es veurà complementada amb la ubicació de la Filmoteca 

de Catalunya en un solar cedit per l’Ajuntament. En l’àrea de la plaça de la Gardunya, s’ha 

desenvolupat un important procés participatiu per recollir propostes sobre la futura reforma 

de la plaça. I a la Barceloneta cal destacar la finalització del Parc de Recerca Biomèdica, la 

construcció del pavelló cobert del Poliesportiu Marítim i la remodelació del mercat. 

L’habitatge ha estat un dels temes prioritaris del període. El Pla de l’Habitatge de 

Barcelona 2004-2007 s’ha desenvolupat a Ciutat Vella a través de quatre eixos: la millora 

en la gestió de l’habitatge públic, la creació d’habitatge nou en finques de titularitat 

pública, la tasca de foment de la rehabilitació i la millora en el servei d’orientació a la 

ciutadania, amb la creació de l’Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella.

Pel que fa al manteniment de l’espai públic, s’ha de fer esment a l’increment de la neteja 

i a les actuacions dins del programa de Manteniment Integral de carrers, la instal·lació 

de lavabos públics, la posada en marxa de la brigada mòbil en bicicleta per a la neteja 

d’enganxines i de cartells de façanes i mobiliari urbà, així com la brigada de neteja 

de pintades. Quant a la vialitat, s’ha avançat en la implantació dels Plans de Mobilitat 

del Districte, complementats per la posada en marxa del Pla de Regulació Integral de 

l’Estacionament (Àrea Verda) en l’àmbit de ciutat. Altres projectes a destacar són el 

de pacificació del trànsit a la Rambla, emmarcat en la iniciativa Civitas de la Comissió 

Europea, i la proposta de remodelació de la Via Laietana. 

En relació amb la convivència i l’atenció a les persones, s’ha d’assenyalar l’aprovació de 

l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana, i en l’àmbit de 

Ciutat Vella la posada en marxa del Pla d’acollida i integració de les persones immigrades, el 

Servei de Mediació, l’Equip de Prevenció en Medi Obert, el Pla integral per a la gent gran de la 

Barceloneta i la potenciació del projecte “Àpats en companyia”. La seguretat mereix també un 

esment especial. La dedicació de la Guàrdia Urbana, el desplegament dels Mossos d’Esquadra 

i la coordinació d’ambdós cossos policials han donat els seus fruïts, i malgrat que encara hi ha 

elements per a la millora, s’han aconseguit els millors índex de seguretat i de la seva percepció 

per part dels ciutadans dels darrers vint anys.

Pel que fa a la dinamització i l’equilibri comercial, la revisió del Pla especial d’establiments 

de concurrència pública, hotelera i altres serveis del Districte de Ciutat Vella, la promoció de 

l’associacionisme, el projecte d’adquisició de locals i l’organització de diferents actes han 

estat uns instruments essencials. 

S’han de subratllar, també, dos temes que han marcat el període pel seu caràcter transversal. 

D’una banda, el projecte d’intervenció integral en el conjunt dels barris de Santa Caterina i de 

Sant Pere, desenvolupat amb el finançament de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles 

que requereixen especial atenció, de la Generalitat de Catalunya. De l’altra, la potenciació del 

Programa d’intervenció en Prevenció Social, que treballa en la prevenció de conflictes a l’espai 

públic, les activitats no reglades en habitatge, impulsant projectes de millora de la convivència i 

la cohesió social, i en la coordinació de les taules i consells en matèria de seguretat i prevenció.

És evident que aquesta tasca ha estat possible gràcies a la dedicació i professionalitat 

de molts funcionaris i funcionàries, treballadors i treballadores del Districte i d’altres 

departaments de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit només puc tenir paraules de 

reconeixement per a tots ells i totes elles.
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1.1. DADES ESTADÍSTIQUES 

1.1.1. Plànol i superfície del territori del Districte

Barcelona Districte %

Superfície en Ha. 10.096 449,4 4,45

Densitat h/km2. 2004 15.635 23.943

1.1.2. Població del Districte

Barcelona Districte %

Població (2004) 1.578.546 107.605 6,8

Mitjana d’edat 43 44

Dades: Departament Estadística. Xifres oficials de població. 2004
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1.1.5.  10 principals nacionalitats

TOTAL NACIONALITAT ESTRANGERA  40.952
Percentatge sobre 

població total

% sobre població 38,5

15 principals nacionalitats estrangeres:

Pakistan 6.377 5,9

Marroc 4.468 4,2

Filipines 4.097 3,8

Equador 2.649 2,49

Itàlia 2.102 1,97

Argentina 1.661 1,56

Bangla Desh 1.367 1,28

República Dominicana 1.360 1,27

França 1.262 1,18

Colòmbia 1.102 1,03

Xina 1.055 0,99

Índia 961 0,90

Regne Unit 901 0,84

Bolívia 872 0,81

Alemanya 846 0,79

TOTAL 15 PRINCIPALS NACIONALITATS 31.080

 

 

 

 

 

Font: Informe La població estrangera a Barcelona 2006. Departament d’Estadística.  Ajuntament de Barcelona

1.1.3. Grups d’edat per barri:

BARCELONA Districte Barceloneta

Sant Pere, 
Santa 

Caterina 
i la Ribera

Gòtic Raval

TOTAL 1.578.546 107.605 15.512 22.170 24.940 44.983

Nens (0-14 anys) 184.285 10.191 1.645 2.080 1.767 4.699

Joves (15-24 anys) 164.908 11.298 1.511 2.164 2.872 4.751

Adults (25-64 anys) 896.559 66.252 8.670 13.346 16.896 27.340

Gent Gran (65 o més anys) 332.794 19.864 3.686 4.580 3.405 8.193

1.1.4. Sexe per barri:

BARCELONA Districte Barceloneta

Sant Pere, 
Santa 

Caterina 
i la Ribera

Gòtic Raval

TOTAL 1.578.546 107.605 15.512 22.170 24.940 44.983

Homes 746.045 56.950 7.544 10.929 14.504 23.973

Dones 832.501 50.655 7.968 11.241 10.436 21.010

RAVAL

GÒTIC
SANT PERE, 
SANTA CATERINA 
I LA RIBERA

BARCELONETA
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La gestió i la participació al 
Districte de Ciutat Vella

El Plenari del Consell Municipal en sessió del 28 de setembre del 2001 va aprovar les Normes 

Reguladores del Funcionament dels Districtes (RFD), on es recullen les seves competències, 

organització i funcionament. També es posen les bases per a la participació ciutadana, que 

queden regulades en les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, aprovades al 

Consell Plenari de 22 de novembre de 2002.

2
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2.1. ELS ÒRGANS DE GESTIÓ 
DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

2.1.1 El Consell Plenari del Districte

Regulat a l’article 6 del Reglament de 

funcionament del Districte (RFD), és l’òrgan 

de representació i participació col·lectiva del 

Districte. Està integrat per les següents persones:

President

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan (PSC)

Vice-president

Sr. Francesc Salvador i López (PSC)

Regidor

Im. Sr. Carles Martí i Jufresa (PSC)

Regidors/ores adscrits/es

Im. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera (CiU)

Im. Sr. Ricard Gomà i Carmona (ICV-EU i A)

Im. Sr. Alberto Villagrasa i Gil (PP)

Ima. Sra. Pilar Vallugera i Balañà (ERC)

Consellers/eres

PSC: 

Sra. M. José Arteaga i Muñoz

Sr. Antoni Estopà i García

Sr. Roger Pallarols i Taylor

Sr. Federico Garcia Astrain

Sra. Francisca Quiñonero i de Cara

CiU:

Sr. Xavier Pastor i Pérez

Sr. Oriol Pineda i Teixidó

Sr. Víctor Badia i Moysset

ICV-EU i A:

Sr. Rafael Contreras i Martínez

Sr. Jordi Valero i Buch

PP:

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado

Sr. José Antonio Coto i Roquet

ERC:

Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà

Secretària

Sra. Margarita Pinart i Camarasa, Secretària 

Tècnica Jurídica del districte

2.1.2. La Comissió de Govern

L’article 26 del RFD la defineix com l’òrgan 

executiu que assisteix el regidor del Districte en 

la direcció del govern del Districte.

Una de les seves tasques principals és la 

redacció i proposta de les Ordres del Dia de les 

sessions del Consell del Districte que eleva a 

la Junta de Portaveus per a la seva aprovació. 

A més li correspon emetre l’informe preceptiu 

sobre tots els assumptes enumerats en l’art. 8 

del Reglament i exercir les delegacions previstes 

en l’art.9 de les que amb posterioritat en donarà 

compte al Consell Plenari.

Els consellers/eres que integren la Comissió de 

Govern podran exercir, per delegació del regidor 

del Districte, la presidència de les comissions 

consultives de govern. La seva composició és:

President:

Im. Sr. Carles Matí i Jufresa (PSC)

Consellers/eres:

PSC:

Sr. Federico Garcia Astrain

Sra. Francisca Quiñonero i de Cara

Sr. Francesc Salvador i López

ICV-EU i A:

Sr. Rafael Contreras i Martínez

ERC:

Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra

Consellers/eres observadors/ores:

PSC:

Sra. M. José Arteaga i Muñoz

Sr. Antoni Estopà i García

Sr. Roger Pallarols i Taylor

ICV-EU i A:

Sr. Jordi Valero i Buch

ERC:

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà
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2.1.3. La Junta de Portaveus

Està regulada en l’art.19 del RFD. Aprova l’ordre 

del dia de les sessions del Consell i determina 

les proposicions i mocions presentades pels 

diferents grups municipals que han d’anar al 

Consell del Districte. La seva composició és:

President:

Sr. Paco Salvador i López (PSC) per delegació 

del president del Consell Im. Sr. Xavier Casas i 

Masjoan (PSC)

Membres:

Regidor del Districte:

Im. Sr. Carles Martí i Jufresa (PSC)

PSC:

Sr. Roger Pallarols i Taylor

CiU:

Sr. Oriol Pineda i Teixidó

ICV-EU i A:

Sr. Jordi Valero i Buch

PP:

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado

ERC:

Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra

2.1.4. Comissions Consultives:

L’art.30 del RFD estableix que s’han de crear 

comissions consultives de Govern a efectes 

informatius i de participació ciutadana. Aquestes 

comissions poden ser estables o especials en 

funció dels assumptes que s’hagin de tractar, i 

estan obertes a la ciutadania.

Els hi correspon el debat dels assumptes de la 

seva competència que figurin en l’ordre del dia 

de la propera sessió del Consell de Districte, i 

poden proposar a la Comissió de Govern temes 

per ser debatuts en l’esmentat Consell Plenari.

En l’art. 31 del mateix reglament s’estableix 

que estaran integrades per un representant de 

cada grup municipal del Districte amb veu i 

vot ponderat, i pels regidors adscrits amb veu 

i sense vot. Les comissions estan obertes a la 

ciutadania, i cada una d’elles compta amb la 

suficient representació veïnal.

Les Comissions consultives de Govern al 

Districte de Ciutat Vella, són:

2.1.4.1. De Dona, Gent Gran, Infància i Joventut:
Presidenta

Sra. Francisca Quiñonero i de Cara (PSC)

Vice-president

Sr. Roger Pallarols i Taylor (PSC)

Consellers/eres adscrits/es

Sr. Xavier Pastor i Pérez (CiU)

Sr. Rafael Contreras i Martínez (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Coto i Roquet (PP)

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC)

Membres

Representants de 117 associacions i entitats del 

barri i els tècnics responsables de les diferents 

àrees de la Divisió dels Serveis Personals

Secretària

Sra. Joana Carricondo i Santiesteban, tècnica 

polivalent de la Divisió dels Serveis Personals

2.1.4.2. D’Educació, Salut, Esports, Cultura i 

Serveis Socials:
Presidenta

Sra. Alexandra Vallugera i Balañá (ERC)

Vice-president

Sr. Antoni Estopà i García (PSC)

Consellers adscrits

Sr. Oriol Pineda i Teixidó (CiU)

Sr. Jordi Valero i Buch (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Coto i Roquet (PP)

Membres

Representants de 160 associacions i entitats del 

barri i els tècnics responsables de les diferents 

àrees de la Divisió dels Serveis Personals

Secretària

Sra. Maria Rengel i Vilches, tècnica polivalent de la 

Divisió dels Serveis Personals

2.1.4.3. D’Urbanisme i Obres
President:

Sr. Federico García Astrain(PSC)

Vice-presidenta:

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC)

Consellers adscrits:

Sr. Xavier Pastor i Pérez (CiU)

Sr. Jordi Valero i Buch (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado (PP)

Membres

Representants de 92 associacions i entitats del 

barri i els tècnics responsables de les diferents 

àrees de la Divisió dels Serveis Tècnics

Secretari

Sr. Helio Lozano Fernández de Pinedo, director 

dels Serveis Tècnics

2.1.4.4. De Via Pública, Seguretat, Mobilitat i 

Serveis Municipals
President:

Sr. Francesc Salvador i López (PSC)

Vice-president:

Sr. Jordi Valero i Buch (ICV-EU i A)

Consellers/eres adscrits/es:

Sr. Víctor Badia i Moysset (CiU)

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado (PP)

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC)

Membres

Representants de 105 associacions i entitats del 

barri i els tècnics responsables de les diferents 

àrees de la Divisió dels Serveis Tècnics

Secretari

Sr. Helio Lozano Fernández de Pinedo, director 

dels Serveis Tècnics

2.1.4.5. De Promoció Econòmica i Medi Ambient
President:

Sr. Rafael Contreras i Martínez (ICV-EU i A)

Vice-presidenta:

Sra. M. José Arteaga i Muñoz (PSC)

Consellers adscrits:

Sr. Oriol Pineda i Teixidó (CiU)

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado (PP)

Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra(ERC)

Membres

Representants de 62 associacions i entitats del 

barri i els tècnics responsables del departament 

de Comunicació i Qualitat

Secretària

Sra. Maria Gas de Cid, cap del Departament de 

Comunicació i Qualitat
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2.2. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA

2.2.1. Audiència Pública de l’Estat

Regulada per l’art. 44 del RFD, es crea amb la 

finalitat de potenciar la comunicació periòdica 

entre el Consell del Districte i la Ciutadania, i 

com a instància d’interrelació permanent. S’ha 

de convocar com a mínim cada dos mesos.

President

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan (PSC)

Vice-president

Sr. Francesc Salvador i López (PSC)

Regidor

Im. Sr. Carles Martí i Jufresa (PSC)

Regidors/ores adscrits/es

Im. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera (CiU)

Im. Sr. Ricard Gomà i Carmona (ICV-EU i A)

Im. Sr. Alberto Villagrasa i Gil (PP)

Ima. Sra. Pilar Vallugera i Balañà (ERC)

Consellers/eres

PSC: 

Sra. M. José Arteaga i Muñoz

Sr. Antoni Estopà i García

Sr. Roger Pallarols i Taylor

Sr. Federico Garcia Astrain

Sra. Francisca Quiñonero i de Cara

CiU:

Sr. Xavier Pastor i Pérez

Sr. Oriol Pineda i Teixidó

Sr. Víctor Badia i Moysset

ICV-EU i A:

Sr. Rafael Contreras i Martínez

Sr. Jordi Valero i Buch

PP:

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado

Sr. José Antonio Coto i Roquet

ERC:

Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà

Altres participants

Qualsevol ciutadà o ciutadana que ho desitgi

Secretària

Sra. Margarita Pinart i Camarasa, Secretària 

Tècnica Jurídica del districte

2.2.2. Consell Ciutadà

L’art. 38 del RFD el defineix com el màxim òrgan 

consultiu i de participació del Districte en totes 

les qüestions referents a les seves competències, 

i que especifica l’article 39 de l’esmentat 

reglament. Atès el seu caràcter consultiu i de 

participació, les seves resolucions tenen caràcter 

de recomanació per als òrgans del Districte.

La seva composició és la següent:

President

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan (PSC)

Vice-president

Sr. Francesc Salvador i López (PSC)

Regidor
Im. Sr. Carles Martí i Jufresa (PSC)

Regidors/ores adscrits/es
Im. Sr. Xavier Trias i Vidal de Llobatera (CiU)

Im. Sr. Ricard Gomà i Carmona (ICV-EU i A)

Im. Sr. Alberto Villagrasa i Gil (PP)

Ima. Sra. Pilar Vallugera i Balañà (ERC)

Consellers/eres
PSC: 
Sra. M. José Arteaga i Muñoz

Sr. Antoni Estopà i García

Sr. Roger Pallarols i Taylor

Sr. Federico Garcia Astrain

Sra. Francisca Quiñonero i de Cara

CiU:
Sr. Xavier Pastor i Pérez

Sr. Oriol Pineda i Teixidó

Sr. Víctor Badia i Moysset

ICV-EU i A:
Sr. Rafael Contreras i Martínez

Sr. Jordi Valero i Buch

PP:
Sr. José Antonio Gilabert i Delgado

Sr. José Antonio Coto i Roquet

ERC:
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà

Ciutadania
76 membres entre representants d’entitats i 

associacions del districte, representants dels diferents 

Consells Sectorials i representants dels ciutadans

Secretària
Sra. Margarita Pinart i Camarasa, Secretària 

Tècnica Jurídica del districte
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2.2.3. Consells Sectorials

L’art. 47 del RFD estableix que per iniciativa 

de la Comissió de Govern es podran crear 

consells sectorials, entesos com a instrument de 

seguiment temàtic entre la tasca de govern del 

districte i la ciutadania. Els consells sectorials 

del Districte de Ciutat Vella són:

2.2.3.1. De Comerç
Presidenta:

Sra. M. José Arteaga i Muñoz (PSC) per delegació 

de l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa

Vice-president:

Sr. Enric Sánchez i Arias ( Federació d’Associaci-

ons de Comerç i Entitats del Raval)

Consellers adscrits:

Sr. Antoni Estopà i García (PSC)

Sr. Oriol Pineda i Teixidó (CiU)

Sr. Rafael Contreras i Martínez (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado (PP)

Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (ERC)

Ciutadania:

51 membres entre representants d’entitats i 

associacions del districte i representants ciutadans

Secretària:

Sra. Carmina Ruiz i Alonso, responsable de promoció 

del departament de Comunicació i Qualitat

2.2.3.2. De Medi Ambient
President:

Sr. Rafael Contreras i Martínez (ICV-EU i A) per 

delegació de l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa

Vice-president:

Sr. Josep Dalmau i Pajarín (GENAB)

Consellers/eres adscrits/es:

Sra. M. José Arteaga i Muñoz (PSC)

Sr. Xavier Pastor i Pérez ( CiU)

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado (PP)

Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (ERC)

Ciutadania:

60 membres entre representants d’entitats i 

associacions del districte i representants ciutadans

Secretària:

Sra. Maria Gas de Cid, cap del departament de 

Comunicació i Qualitat

2.2.3.3. De la Dona
Presidenta:
Sra. Francesca Quiñonero i de Cara (PSC) per 
delegació de l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa
Vice-presidenta:
Sra. Consuelo Alloza i Abadia (Casal d’Avis Pati Llimona)

Consellers/eres adscrits/es:
Sra. M. José Arteaga i Muñoz (PSC)
Sr. Xavier Pastor i Pérez (CiU)
Sr. Rafael Contreras i Martínez (ICV-EU i A)
Sr. José Antonio Coto (PP)
Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC)
Ciutadania:
36 membres entre representants d’entitats i 
associacions del districte i representants ciutadans
Secretària:
Sra. Joana Carricondo i Santiesteban, tècnica 
polivalent de la Divisió dels Serveis Personals

2.2.3.4. De la Gent Gran
President:
Sr. Roger Pallarols i Taylor (PSC) per delegació de 
l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa
Vice-presidenta:
Sra. Maria Datzira i Cervera (Casal d’Avis Tarradellas)
Consellers/eres adscrits/es:
Sra. M. José Arteaga i Muñoz (PSC)
Sr. Xavier Pastor i Pérez (CiU)
Sr. Rafael Contreras i Martínez (ICV-EU i A)
Sr. José Antonio Coto (PP)
Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC)
Ciutadania:
48 membres entre representants d’entitats i 
associacions del districte i representants ciutadans
Secretària:
Sra. Joana Carricondo i Santiesteban, tècnica 
polivalent de la Divisió dels Serveis Personals

2.2.3.5. De Salut
Presidenta:
Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC) per  
delegació de l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa
Consellers adscrits:
Sr. Roger Pallarols i Taylor (PSC)
Sr. Víctor Badia i Moysset (CiU)
Sr. Jordi Valero i Buch (ICV-EU i A)
Sr. José Antonio Coto i Roquet (PP)
Ciutadania:
Representants d’entitats i associacions del  
districte i representants ciutadans
Secretària:
Sra. Maria Rengel i Vilches, tècnica polivalent de la 
Divisió dels Serveis Personals

2.2.3.6. D’Infància
President:
Sr. Roger Pallarols i Taylor (PSC) per delegació de 
l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa
Consellers adscrits:
Sra. M. José Arteaga i Muñoz (PSC)
Sr. Oriol Pineda i Teixidó (CiU)
Sr. Rafael Contreras i Martínez (ICV-EU i A)
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (ERC)
Sr. José Antonio Coto i Roquet (PP)
Ciutadania:
Representants d’entitats i associacions del  
districte i representants ciutadans
Secretari:
Sr. Joan Manel de Homdedeu i Pérez, tècnic  
polivalent de la Divisió dels Serveis Personals

2.2.4. Consells de Seguretat i Prevenció

2.2.4.1. Consell Plenari
En els consells Plenaris de Seguretat i Prevenció 
de Districte es presenten les dades policials de 
l’any anterior, així com els projectes que s’han 
portat a terme o s’estan desenvolupant per part del 
Programa d’Intervenció en Prevenció Social o altres 
serveis municipals. Es realitza un plenari anual, tot i 
que el 2005 es va celebrar, a més, un d’extraordinari 
d’homenatge al Cos Nacional de Policia. 
La seva composició és la següent: 

President:

Im. Sr. Xavier Casas i Masjoan (PSC)

Consellers/eres adscrits/es:

Sr. Francesc Salvador i López (PSC)

Sra. Francisca Quiñonero i de Cara (PSC)

Sr. Oriol Pineda i Teixidó (CiU)

Sr. Jordi Valero i Buch (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado (PP)

Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (ERC)

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC)

Ciutadania:

Està obert a tota la ciutadania. Es convoca 

específicament a 68 membres entre representants 

d’entitats i associacions del barri i representants 

ciutadans.

Secretari:

Sr. Andreu Parera i Prats, secretari de Prevenció 

del districte

2.2.4.2. Consells Permanents de barri
En aquests Consells, que se celebren un cop l’any, 
es fa una anàlisi comparativa de l’evolució de les 
dades policials del semestre i es presenten els 
projectes de caràcter preventiu que s’estan duent 
a terme a cada barri. La seva composició, quan a 
representants municipals, és la mateixa per a cada 
barri, variant les entitats convidades a participar 
segons el barri de què es tracti: 

2.2.4.2.1. Raval, Gòtic, Sant Pere, Santa  

Caterina i la Ribera i Barceloneta
President:

Sr. Francesc Salvador i López (PSC) per delegació 

de l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa

Consellers/eres adscrits/es:

Sr. Federico García Astrain (PSC)

Sr. Víctor Badia i Moysset (CiU)

Sr. Jordi Valero i Buch (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado (PP)

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC)

Ciutadania:

Representants d’entitats i associacions del 

districte i representants ciutadans

Secretària:

Sra. Berta Argany i Moya, tècnica polivalent adscrita 

al Programa d’Intervenció en Prevenció Social

2.2.4.2.2. Consell Escolar Municipal del Districte
President:

Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (ERC)  

per delegació de l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa

Consellers/eres adscrits/es:

Sra. Francisca Quiñonero i de Cara (PSC)

Sr. Oriol Pineda i Teixidó (CiU)

Sr. Jordi Valero i Buch (IVC-EU i A)

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado (PP)

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC)

Ciutadania:

49 membres entre representants d’entitats i 

associacions del districte i representants ciutadans

Secretària:

Sra. Maria Rengel i Vilches, tècnica polivalent de la 

Divisió dels Serveis Personals
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2.2.5. Comissions

Regulades per l’art. 46 del RFD es creen a 

iniciativa de la Comissió de Govern i el Consell 

del Districte les ratifica. El seu objectiu es portar 

a terme estudis i activitats i fer el seguiment dels 

projectes i iniciatives que es determinin. Les 

Comissions del Districte de Ciutat Vella són:

2.2.5.1. De Lectura Pública

Creada el 2002 per fomentar projectes de bones 

pràctiques en la lectura, recull suggeriments per a 

la promoció, i concretament ha donat suport a un 

llibre per la millora del coneixement de la nostra 

llengua i de la història del nostre Districte.

President:

Sr. Antoni Estopà i García (PSC) per delegació de 

l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa

Consellers adscrits:

Sr. Roger Pallarols i Taylor (PSC)

Sr. Oriol Pineda i Teixidó (CiU)

Sr. Jordi Valero i Buch (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Coto i Roquet (PP)

Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (ERC)

Ciutadania:

11 membres entre representants d’entitats 

i associacions del districte i representants 

ciutadans, i tècnics responsables de la 

Divisió dels Serveis Personals

Secretària:

Sra. Maria Garcia i Soler, tècnica polivalent de la 

Divisió dels Serveis Personals

2.2.5.2. Per la supressió de barreres arquitectòniques

El seu objectiu principal és la revisió de l’inventari 

del Districte, per tal de concretar els punts que 

encara resten per adaptar, en compliment del 

marc normatiu corresponent, Codi d’Accessibilitat 

de Catalunya, Decret 135/1995 de 24 de març, 

de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de 

novembre, de promoció de l’accessibilitat i 

supressió de barreres arquitectòniques.

President:

Sr. Federico García Astrain (PSC)

Consellers/eres adscrits/es:

Sr. Francesc Salvador i López (PSC)

Sr. Xavier Pastor i Pérez (CiU)

Sr. Jordi Valero i Buch (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado (PP)

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC)

Ciutadania:

12 membres entre representants d’entitats 

i associacions del districte i representants 

ciutadans, i tècnics responsables de la 

Divisió dels Serveis Personals

Secretari:

Sr. Helio Lozano Fernández de Pinedo, director 

dels Serveis Tècnics

2.2.5.3. Tècnica d’Edificació i Patrimoni
President:

Sr. Jordi Parayre i Soguero, gerent 

Membres

Sr. Helio Lozano Fernández de Pinedo, director dels 

Serveis Tècnics

Sr. Joan Carles Talens i Soriano, cap de Llicències i 

Inspecció del departament dels Serveis Tècnics

Sr. Josep Crosas i Navarro, tècnic de projectes de 

Foment de Ciutat Vella, SA

Sr. Jordi Rogent i Albiol, tècnic del Sector 

d’Urbanisme i Infrastructures

Ciutadania:

4 professionals de reconegut prestigi en matèria 

d’edificació

Secretari:

Sr. Xavier Simón i Miranda, tècnic de la Divisió dels 

Serveis Tècnics

2.2.5.4. Programació anyal de les activitats culturals
President:

Sr. Antoni Estopà i García (PSC)

Consellers adscrits:

Sr. Federico García Astrain (PSC)

Sr. Oriol Pineda i Teixidó (CiU)

Sr. Rafael Contreras i Martínez (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Coto i Roquet (PP)

Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (ERC)

Ciutadania:

58 membres entre representants d’entitats i 

associacions del districte i representants 

ciutadans, i tècnics responsables de la Divisió 

dels Serveis Personals

Secretària

Sra. Maria Garcia i Soler, tècnica polivalent de la 

Divisió dels Serveis Personals

2.2.6. Consells d’equipaments

Estan regulats a la secció 3ª del RFD, el qual 

en el seu article 50 indica la necessitat que els 

Centres Cívics, els equipaments de barri i els 

equipaments esportius disposin d’un Consell 

d’equipament, amb les funcions bàsiques de 

seguiment de la gestió i programació. Al districte 

funcionen els següents consells d’equipament:

2.2.6.1. Camp de Futbol Parc de la Catalana
Presidenta:

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC) per 

delegació de l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa

Consellers/eres adscrits/es:

Sra. Francisca Quiñonero i de Cara (PSC)

Sr. Xavier Pastor i Pérez (CiU)

Sr. Rafael Contreras i Martínez (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado (PP)

Secretari:

Sr. Joan Manel de Homdedeu i Pérez, tècnic  

polivalent del departament dels Serveis Personals

2.2.6.2. Centre Cívic Barceloneta
Presidenta:

Sra. Francisca Quiñonero de Cara (PSC) per 

delegació de l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa

Consellers/eres adscrits/es:

Sr. Antoni Estopà i García (PSC)

Sr. Xavier Pastor i Pérez (CiU)

Sr. Rafael Contreras i Martínez (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Coto i Roquet (PP)

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC)

Secretari:

Sr. Ferran Turmo i Gràcia, tècnic polivalent del 

departament dels Serveis Personals

2.2.6.3.  Centre Cívic Pati Llimona
President:

Sr. Jordi Valero i Buch (ICV-EU i A) per delegació 

de l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa

Consellers adscrits:

Sr. Federico García Astrain (PSC)

Sr. Antoni Estopà i García (PSC)

Sr. Oriol Pineda i Teixidó (CiU)

Sr. Jordi Valero i Buch (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Coto i Roquet (PP)

Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (ERC)

Secretària:

Sra. Lluïsa Rodríguez i Rodríguez, tècnica 

polivalent del departament dels Serveis Personals 

2.2.6.4.  Centre Cívic Drassanes
President:

Sr. Francesc Salvador i López (PSC)

Consellers/eres adscrits/es:

Sra. M. José Arteaga i Muñoz (PSC)

Sr. Antoni Estopà i García (PSC)

Sr. Ramon Sopena i Barrufet (CiU)

Sra. Jordi Valero i Buch (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Coto i Roquet (PP)

Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (ERC)

Secretària:

Sra. Isabel Hernández Muñoz, tècnica polivalent 

del departament dels Serveis Personals
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2.3. ORGANIGRAMA DEL DISTRICTE2.2.6.5. Centre Cívic Convent de Sant Agustí
President:

Sr. Roger Pallarols i Taylor (PSC)

Consellers adscrits:

Sr. Antoni Estopà i García (PSC)

Sr. Oriol Pineda i Teixidó (CiU)

Sr. Rafael Contreras i Martínez (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Coto i Roquet (PP)

Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (ERC)

Secretària:

Sra. Elisenda Ortega i Robert, tècnica polivalent 

del departament dels Serveis Personals

2.2.6.6. Centre Esportiu Banys de Sant Sebastià
Presidenta:

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC) per 

delegació de l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa

Consellers adscrits:

Sr. Francesc Salvador i López (PSC)

Sr. Federico García Astrain (PSC)

Sr. Xavier Pastor i Pérez (CiU)

Sr. Jordi Valero i Buch (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado (PP)

Secretari:

Sr. Joan Manel de Homdedeu i Pérez, tècnic 

polivalent del departament dels Serveis Personals

2.2.6.7. Complex Poliesportiu Can Ricart
Presidenta:

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC) per 

delegació de l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa

Consellers adscrits:

Sr. Francesc Salvador i López (PSC)

Sr. Oriol Pineda i Teixidó (CiU)

Sr. Jordi Valero i Buch (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado (PP)

Secretari:

Sr. Joan Manel de Homdedeu i Pérez, tècnic 

polivalent del departament dels Serveis Personals

2.2.6.8. Frontó Colom
Presidenta:

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC) per 

delegació de l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa

Consellers adscrits:

Sr. Antoni Estopà i García (PSC)

Sr. Víctor Badia i Moysset (CiU)

Sr. Jordi Valero i Buch (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado (PP)

Secretari:

Sr. Joan Manel de Homdedeu i Pérez, tècnic 

polivalent del departament dels Serveis Personals

2.2.6.9. Pistes de Circumval·lació
Presidenta:

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC) per 

delegació de l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa

Consellers adscrits:

Sr. Roger Pallarols i Taylor (PSC)

Sr. Oriol Pineda i Teixidó (CiU)

Sr. Rafael Contreras i Martínez (ICV-EU i A)

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado (PP)

Secretari:

Sr. Joan Manel de Homdedeu i Pérez, tècnic 

polivalent del departament dels Serveis Personals

2.2.6.10. Poliesportiu Marítim
Presidenta:

Sra. Alexandra Vallugera i Balañà (ERC) per 

delegació de l’Im. Sr. Carles Martí i Jufresa

Consellers/eres adscrits/es:

Sra. Francisca Quiñonero i de Cara (PSC)

Sr. Federico García Astrain (PSC)

Sr. Víctor Badia i Moysset (CiU)

Sr. Rafael Contreras i Martínez (ICV-EU i A )

Sr. José Antonio Gilabert i Delgado (PP)

Secretari:

Sr. Joan Manel de Homdedeu i Pérez, tècnic 

polivalent del departament dels Serveis Personals

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
Consell de districte

Audiència Pública de l’Estat del Districte
Consell Plenari de Seguretat i Prevenció

Consell Permanent de Seguretat i Prevenció
Consell de la Infància

Consell de Joves i de l’esport
Consell Escolar

Consell per a la igualtat de la dona
Consell Gent Gran

COMISSIONS DE DISTRICTE:
Comissió Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres

Comissió Consultiva de Serveis a les Persones i Benestar Social
Comissió Consultiva de Via Pública, Mobilitat i Serveis Municipals

Comissió de Promoció Econòmica i Comerç i Turisme
Comissió de Cultura

Comissió de Sostenibilitat i Ecologia
Comissió de Lectura Pública

CONSELL DE
DISTRICTE

COMISSIÓ DE
GOVERN

REGIDOR DEL
DISTRICTE

GERENT

PRESIDENT DEL
CONSELL

PRESIDENT DE
FOMENT CV

CONSELLER
TÈCNIC

VICEPRESIDENT
1r FOMENT CV

VICEPRESIDENT
2n FOMENT CV

FOMENT CV

Assessoria Jurídica

Programes d’intervenció 
en prevenció social

Departament
Administració

Departament
Comunicació i

Qualitat

Secretaria
Tècnico 
Jurídica

Divisió Serveis
Tècnics

Divisió Serveis
Personals

Guàrdia
Urbana

NIVELL POLÍTIC

NIVELL GERENCIAL

REGIDOR-PRESIDENT: Xavier Casas

REGIDOR: Carles Martí

Jordi Parayre

Gerent: Josep Ma de Torres

Emili Sarrion

Josep Sans

Elena Ariza

Cap: Gerard Capó

Cap: Josep CambrayCap: Helio LozanoCap: Margarita PinartCap: Maria GasCap: Ma Dolors Font Intendent: Ricardo Salas
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2.3.1. Programa d’Intervenció en Prevenció

2.3.2. Secretaria Tècnica Jurídica

2.3.3. Direcció de Serveis Tècnics

2.3.5. Divisió de Serveis Personals

2.3.4. Departament d’Administració

PROGRAMA
D’INTERVENCIÓ 
EN PREVENCIÓ

Tècnic 
de gestió

Secretaria de
Prevenció

SECRETARIA
TÈCNICA
JURÍDICA

Arxiu

DIRECCIÓ
DE SERVEIS 

TÈCNICS

Servei de
Patrimoni

Departament
de Llicències
i Inspecció

Manteniment
i Serveis

Mant. conserv
i neteja de la
via pública

Mant. conserv
edificis i

instal·lacions

DEPARTAMENT
ADMINISTRACIÓ

Suport a la
gestió

PersonalContractació
Informàtica
i telefonia

Infrastructures
Gestió

Pressupostària

DIVISIÓ DE 
SERVEIS 

PERSONALS

Assessor Tècnic

Tècnics de gestió o Planificació de Serveis Personals
(7)

Serveis Socials

Sector població 
Infància 
Joves 

Gent Gran 
Dona

Educació
Salut escolar

Esport escolar

Instal·lacions
esportives

Cultura Promoció social 
i comunitària

Població
immigrada

Serveis i equipaments
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2.3.6. Zona Raval 2.3.7. Zona Gòtic

Zona Raval

CSS Erasme 
Janer

CSP Erasme 
Janer

CSS 
Drassanes

C Infantil +
franja

Equipaments de gestió
externalitzada

CC
Drassanes

Casal d’Avis
Josep Trueta

Casal d’Avis
Tarradelles

C Esportiu
Can Ricart

Zona Gòtic

CSS Gòtic
C. Infantil +

franja
Equipaments de gestió

externalitzada

Casal d’Avis
Pati Llimona

CC Pati
Llimona

C Esportiu
Frontó Colom
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2.3.8. Zona Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 2.3.9. Zona Barceloneta

Zona Sant Pere, 
Santa Caterina 

i la Ribera

CSS Sant Pere, 
Santa Caterina 

i la Ribera

C. Infantil +
franja

Equipaments de gestió
externalitzada

Casal d’Avis
Começ

CC Convent de
Sant Agustí

Pistes
Circumval·lació

Zona 
Barceloneta

CSS 
Barceloneta

C Infantil +
franja

Equipaments de gestió
externalitzada

Casal d’Avis
Barceloneta

CC
Barceloneta

Poliesportiu 
Piscines Banys 
de Sant Sebatià

C Esportiu
Marítim

CF Camp de la
Catalana
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2.3.10. Departament de Comunicació i Qualitat 2.3.11. Guàrdia Urbana. Unitat territorial Ciutat Vella, 1

2.3.12. Guàrdia Urbana. Unitat nocturna, 1

DEPARTAMENT 
DE COMUNICACIÓ 

I QUALITAT

Responsable 
de Promoció

Oficina 
d’Atenció al 

Ciutadà

Staff d’Imatge
i Comunicació

Staff de Suport
a la gestió

Inspector

Sots-Inspector

Sargents
d’organització

Sargent torn
tarda

Caporals

Sargent torn
matí

Caporals

Intendent 
en cap

Inspector 
cap de la 

UNO-I

Sargent torn 
de nit

Caporals

Intendent 
en cap operatiu

de la DN
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3
Línies prioritàries 
d’actuació

2.3.13. Foment de Ciutat Vella, S.A.

President

Vicepresident
1r

Vicepresident
2r

Conseller
delegat

Director
general

Direcció de 
Promoció i 

Comunicació

Direcció de 
Projectes i

Obres

Direcció de 
Planejament

Direcció 
d’Administració 
i Contractació

Dir. Jurídica 
d’Habitatge

i Gestió del Sòl

Dir. Tèc. 
Habitatge i Of.
Rehabilitació

Cap Manten.
Edificis

Cap de Gestió 
del Sòl

Assessor
jurídic

Cap
d’Edificació

Cap
d’Urbanització

Comitè
d’estratègia

FOMENT DE CIUTAT VELLA, S.A.
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3.1. TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA

La transformació urbanística ha estat una de les 

principals línies d’actuació. S’han culminat  o 

s’estan culminant projectes de gran envergadura, 

com el del barri de Santa Caterina, la construcció de 

les Facultats de Geografia i Història, i de Filosofia de 

la Universitat de Barcelona al Raval o l’illa Robadors. 

Però també s’han impulsat iniciatives de cirurgia per 

millorar l’espai urbà o per impulsar la transformació 

social del barri. 

 

Els principals projectes corresponen a aquestes 

cinc àrees urbanes:

• Santa Caterina. 

• Sector Valldonzella. 

• Illa de la Rambla del Raval. 

• Barceloneta. 

• Plaça de la Gardunya. 

3.2. HABITATGE

En la mateixa línia de millora de la trama urbana del 

districte i de tots els seus barris, en el període 2004 

a 2007 s’ha incrementat l’esforç en la rehabilitació 

d’habitatges i la construcció de pisos de protecció, 

especialment per a aquells col·lectius amb més 

dificultats per accedir a un habitatge digne, com els 

joves o la gent gran. 

Una trentena de noves promocions, amb prop de 

900 habitatges de diferents tipologies de protecció, 

s’han impulsat a diversos àmbits de Ciutat Vella per 

millorar l’oferta d’habitatge públic. 

3.3. ESPAI PÚBLIC: NETEJA I 
MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA, 
SEGURETAT I CIVISME

En combinació amb les iniciatives de transformació 

urbana i construcció de nous equipaments, s’ha 

executat un pla de manteniment i millora de l’espai 

públic del tot imprescindible a Ciutat Vella a causa 

de l’elevada densitat d’utilització dels seus espais. 

Durant aquests anys s’ha reforçat el servei de neteja 

i s’ha renovat el mobiliari urbà, dos aspectes que, 

amb una més adequada ordenació dels usos de 

l’espai públic, han contribuït decididament a millorar 

l’aspecte i el gaudi dels carrers i places del districte.

També s’han potenciat accions per fomentar les 

actituds cíviques de la ciutadania i evitar-ne les  

incíviques. En desterrar determinats comportaments 

incívics, que afecten greument el manteniment 

d’espais que són de tothom, l’estat general de les 

nostres vies públiques millora, i tots i totes en sortim 

guanyant.

Dins d’aquest àmbit, ha tingut especial impacte 

a Ciutat Vella l’aplicació de l’Ordenança de la 

Convivència que regula usos abusius de l’espai 

públic com la prostitució al carrer, la venda ambulant 

o la mendicitat organitzada, que ha permès actuar 

amb més eficiència davant d’aquestes situacions.

3.4. CONVIVÈNCIA VEÏNAL I ATENCIÓ 
A LES PERSONES

La convivència veïnal sempre ha estat un element 

central d’atenció a Ciutat Vella, és un espai que 

comparteix gent molt diversa, però als quals els 

uneix un desig comú: són veïns i veïnes que volen el 

millor per al lloc on viuen. 

A més, Ciutat Vella és un territori socialment 

plural, amb col·lectius amb necessitats socials 

específiques com són la gent gran, els joves, els 

infants o les dones. I també persones que, per 

la seva circumstància personal, com poden ser 

la gent amb pocs recursos econòmics o aquells 

que acaben d’arribar a la nostra ciutat, han de 

disposar d’uns serveis d’atenció adaptats a la 

seva situació social. 

S’han de garantir també aspectes concrets 

d’atenció a les persones com són la protecció 

de la salut i l’accés a l’educació, a la cultura, al 

lleure o a l’activitat esportiva.
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3.5. DINAMITZACIÓ I EQUILIBRI 
COMERCIAL

S’han buscat fórmules per intentar equilibrar 
l’oferta comercial, en un districte on el comerç 
és un element de cohesió i de dinamisme. Els 
diversos tipus de comerç han de conviure sense 
desequilibris, procurant que hi hagi diversitat i que 
hi hagi oferta per als diferents tipus de demanda, 
sense que un tipus d’activitat comercial s’imposi 
enfront d’uns altres.

3.6. ALTRES PRIORITATS

3.6.1. Prevenció i seguretat ciutadana
La prevenció és un aspecte cabdal a l’hora 
d’abordar la seguretat ciutadana. Les polítiques de 
cohesió social són necessàries per evitar situacions 
d’exclusió que aboquen a col·lectius de risc a 
conductes delictives. L’atenció social, la inserció 
laboral i l’educació tenen un paper fonamental en la 
prevenció del delicte, i tots els estaments implicats, 
com els serveis socials, els cossos policials i 
l’Administració de justícia, han treballat de manera 
conjunta i coordinada. També s’ha treballat per 
consolidar una actuació policial coordinada i una 
tasca eficaç dels estaments legislatius i policials de 
persecució del delicte i de la reincidència.
A més, a l’any 2005, es va plantejar la necessitat 
de realitzar una reorganització del Programa 
d’intervenció en prevenció social, existent des de 
l’any 2001, per tal de reforçar-lo.

3.6.2. Dinamització cultural
Ciutat Vella és un eix cultural de primera 
magnitud. Al seu territori estan ubicats grans 
equipaments culturals i és un campus universitari 
urbà que ha estat ampliat amb la instal·lació de 
les facultats de Geografia, Història i Filosofia de 
la Universitat de Barcelona. Tot aquest dinamisme 
cultural ha de ser aprofitat per arrelar-lo a la 
comunitat. S’ha treballat per lligar la diversitat 
social del Districte amb la diversitat cultural: 
promovent la cultura de la convivència, la cultura 
de la pau i de la solidaritat. S’ha seguit promovent 
la cultura popular, i s’ha avançat en el pla 
d’equipaments per apropar la cultura a la societat. 
La cultura és entesa des del districte com una 
eina de transformació i cohesió social.

3.6.3. Mobilitat
La trama urbana heretada del passat condiciona 
l’espai disponible que comparteixen vehicles i 
vianants. Per aquest motiu, s’ha seguit guanyant 
espai per als vianants i millorant l’accessibilitat 
per a les persones amb mobilitat reduïda o 
disminucions físiques o sensorials, i amb la 
supressió de barreres arquitectòniques a les vies 
i als edificis públics. 

3.6.4. Sostenibilitat
Un dels aspectes que defineixen la qualitat de vida 
a les ciutats és l’atenció al medi ambient urbà. 
L’entorn urbà, l’espai que compartim els ciutadans 
i ciutadanes, es veu afectat per tots els àmbits de 
l’activitat humana. En conseqüència, la sostenibilitat 
ha estat present en tots aquests àmbits: s’ha 
desenvolupat un urbanisme i una mobilitat 
sostenible, i una gestió de residus que contempla 
com a prioritat la protecció del medi ambient.

3.6.5. Participació
Els ciutadans i les ciutadanes han de veure 
garantida la seva participació a la vida pública. 
S’han desenvolupat plenament els mecanismes de 
participació previstos a les Normes Reguladores 
de l’Organització de Districtes i les Normes 
Reguladores de la Participació Ciutadana. 
S’ha treballat per tal de garantir la possibilitat 
d’accés a les noves tecnologies com a element 
democratitzador. Només amb una participació 
ciutadana garantida, que abasti tots els àmbits 
de la gestió del Districte, es pot garantir una total 
corresponsabilitat i democràcia plena.
A més s’han dut a terme processos de participació 
en temes d’ampli interès del districte, com ara la 
remodelació de la plaça de la Gardunya, el Pou de 
la Figuera i la Llei de Barris, entre d’altres.
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4
Prioritats estratègiques 
del Pla d’Actuació del Districte 
(PAD)
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4.1. TRANSFORMACIÓ URBANÍSTICA

El procés de transformació urbanística de 

Ciutat Vella que ha proporcionat la revitalització 

del centre històric de Barcelona dels anys 

vuitanta ençà viu en aquest període 2004-2007 

la culminació d’alguns grans projectes, així 

com el planejament d’altres actuacions que 

han de continuar propiciant la transformació 

social i física dels barris.

4.1.1. Indicadors d’activitat habitual:

Inversions (en milers €)

2003 2004 2005 2006

Foment de Ciutat Vella, S.A. 15.100 27.320 24.867 30.831

Districte de Ciutat Vella 1.943 369 2.640 2.640

Part del capital destinat a inversions ha arribat a 

través d’operadors externs a l’Ajuntament:

Finançament afectat del districte (en milers €)

2003 2004 2005 2006

Generalitat (Llei de Barris) 1.437 2.015

Mercats de Barcelona 1.100 1.345

Patronat Municipal de l’Habitatge 1.948 1.443 839

Barcelona Serveis Municipals SA 1.010 780 3.470

4.1.2. Actuacions destacades

Les principals actuacions urbanístiques es 

concentren en cinc àrees urbanes:

4.1.2.1. Santa Caterina i Porta Cambó

L’acabament de les obres de construcció del nou 

mercat de Santa Caterina i l’entrada en servei de 

l’equipament han marcat l’inici de la revitalització 

social i econòmica d’aquest barri de la ciutat.

Les actuacions al voltant del mercat es completen 

amb dos edificis amb un total de 59 apartaments 

per a persones grans, l’aparcament subterrani 

amb capacitat per a 250 vehicles, i la central 

de recollida pneumàtica sota el mercat, una 

instal·lació que ha permès la posada en servei de 

la xarxa pneumàtica de recollida d’escombraries 

del barri. L’actuació es completa amb la renovació 

i urbanització dels carrers de l’entorn del mercat, 

entre els que destaca la remodelació de l’avinguda 

Francesc Cambó i la seva perllongació més enllà 

dels carrers Álvarez de Castro i Giralt el Pellisser.

4.1.2.2. Sector Valldonzella

La consolidació del Raval Nord com a nucli cultural 

i universitari, especialment un cop finalitzades les 

noves facultats de la Universitat de Barcelona al 

carrer Montalegre, converteix el carrer Valldonzella en 

l’eix vital central d’aquesta zona. Per tal d’augmentar 

la permeabilitat d’aquest carrer amb el seu entorn 

més pròxim s’ha obert la connexió d’aquest amb la 

plaça Castella mitjançant l’obertura del carrer Torres 

Amat fins a Valldonzella i s’ha elaborat el projecte de 

reurbanització de la plaça Castella.

4.1.2.3. Illa de la Rambla del Raval

El conjunt urbà el conformen l’equipament hoteler, el 

bloc de tres edificis d’habitatge en règim cooperatiu, 

l’aparcament subterrani, la central de recollida 

pneumàtica i l’edifici d’oficines. Aquesta illa està 

destinada a ser un eix dinamitzador, no tan sols 

de la Rambla del Raval com a referent immediat, 

sinó de tot l’entorn del barri. Acompanyant aquesta 

ambiciosa actuació, cal esmentar la ubicació de la 

nova seu de la Filmoteca de Catalunya en un solar 

cedit per l’Ajuntament a la plaça Salvador Seguí.
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4.1.2.4. Plaça de la Gardunya

El pla director de la plaça de la Gardunya sorgit 

del procés participatiu preveu el soterrament 

de l’aparcament i dels serveis del Mercat de la 

Boqueria, la construcció d’un gran espai central 

d’ús ciutadà, la ubicació a la part nord de l’escola 

Massana i a  la part sud de l’edifici d’habitatges 

protegits, la situació de la Biblioteca de Sant Pau-

Santa Creu a l’edifici de Florensa i l’obertura dels 

Jardins Rubió i Lluch pel carrer de Floristes de 

la Rambla. La primera fase del projecte s’iniciarà 

abans de finalitzar l’any 2007.

4.1.2.5. Barceloneta

Una de les actuacions de més envergadura 

dins del procés de transformació urbanística de 

Ciutat Vella és el Pla de millora de l’habitatge a la 

Barceloneta. La intervenció gradual i progressiva 

per a la rehabilitació dels habitatges tipus del barri, 

els tradicionals “quarts de casa”, era ja un objectiu 

del PERI de la Barceloneta, que va ser redactat 

i aprovat fa dues dècades. El PAD 2004-2007 

preveu l’evolució del planejament i conté estudis i 

programes previs per a la futura aplicació d’aquest 

pla de renovació de l’habitatge. 

La finalització del Parc de Recerca Biomèdica, 

l’ampliació del Centre Esportiu Marítim, la 

remodelació del Mercat de la Barceloneta, la 

urbanització de la plaça Poeta Boscà com a centre 

vertebrador i neuràlgic del barri, i la construcció de 

l’escola d’adults són altres actuacions destacades 

al barri dins d’aquest període.

4.2. HABITATGE

L’habitatge públic de qualitat, accessible a la 

població, constitueix un dret bàsic de la ciutadania. 

L’Ajuntament de Barcelona va confeccionar el 

Pla d’habitatges de Barcelona 2004-2010, que al 

districte i per al període 2004-2007 es va concretar 

a través de quatre eixos:

Millorar la gestió de l’habitatge públic, 

amb el propòsit d’optimitzar la gestió del parc 

d’habitatge públic de Ciutat Vella i donar-hi una 

destinació social adequada i justa

Crear habitatge nou en finques de titularitat pública, 

elaborant i executant un pla de creació d’habitatge 

assequible promogut per operadors públics, per 

cooperatives i per agents socials

Continuar la tasca de foment de la rehabilitació,  

elaborant programes adreçats a habitatges 

públics i privats, amb la finalitat de millorar les 

condicions d’habitabilitat dels veïns, a través de 

la continuïtat de campanyes ja existents, i obrint 

noves línies d’ajuts que subvencionin alguns 

aspectes que queden al marge dels programes de 

rehabilitació actuals.

Orientar i oferir servei a la ciutadania, amb la 

creació de l’Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella.
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4.2.1. Indicadors d’activitat habitual:

Quant a l’edificació:

2003 2004 2005 2006

LLICÈNCIES D’OBRA
Llicències d’obra nova sol·licitades 11 5 17 15

Superfícies obra nova (m2) 9.396 8.284 3.069 4.038

Llicències de rehabilitació sol·licitades 90 89 122 121

Superfície rehabilitacions (m2) 19.018 27.373 9.402 18.903

Llicències d’obres majors atorgades 109 74 118 136

Llicències d’obra menor sol·licitades 1.569 1.459 825 1.424

Comunicats (OROM – OAC) 705 942

Llicències d’obra menor atorgades 1.197 1.249 980 637

Comunicats (OROM – OAC) 682 824

Padró de guals 389 394 387 369

EXPEDIENTS DE RUÏNA
Sol·licitades 3 2

Resoltes 3

ACTUACIONS EN HABITATGES
Expedients oberts d’habitatges amb activitat de pensió il·legal 14 20 32

Expedients oberts d’habitatges amb activitat de meublé 11 15 26

Núm. de precintes d’activitat en habitatges 6 16 26

*L’OROM es va posar en marxa el 2005

Oficina de l’habitatge:

2004 2005 2006

OFICINA DE L’HABITATGE*
Informacions sobre problemàtica relacionada amb l’habitatge 1.088 1.558 1.955

Informacions sobre rehabilitació d’edificis 1.267 2.069 2.771

Informacions sobre promocions d’habitatge públic 6.042

Total 2.355 3.627 10.768

* L’Oficina de l’Habitatge va obrir l’any 2004

Quan a la potestat sancionadora:

2003 2004 2005 2006

INSPECCIONS
Expedients iniciats 2.077 2.194 3.035 4.434

Inspeccions realitzades 4.696 3.051 3.150 3.730

Imposició de multes coercitives 160 222 242 295

Expedients sancionadors incoats 1 2 10

Suspensions d’obra 117 119 89 109

Recursos 175 289 176 163

4.2.2. Actuacions destacades:

4.2.2.1. Habitatges per a persones grans a 

Santa Caterina

Actuació duta a terme en el marc de la remodelació 

integral del mercat de Santa Caterina. Comprèn 

la construcció de dos edificis amb un total de 

59 apartaments amb serveis comuns per a la 

gent gran, els quals són gestionats pel Patronat 

Municipal de l’Habitatge.

4.2.2.2. Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella

El 5 de maig de 2004 va iniciar el seu servei 

l’Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella, que 

posa a disposició dels residents a Ciutat Vella 

el coneixement de tot el que convé saber a 

l’hora d’afrontar un contracte de lloguer, la 

compra d’un habitatge, la resolució de dubtes 

que afectin la comunitat de propietaris o la 

rehabilitació d’un edifici o d’un habitatge. 
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4.2.2.3. Habitatge conflictiu i “ocupacions”

El fenomen de l’ocupació il·legal d’habitatges, 

malgrat no ser una competència administrativa 

(en la majoria dels casos es tracta de finques de 

titularitat privada), també és objecte de seguiment 

per part del Districte, que realitza contactes 

continuats amb les propietats per tal d’assessorar 

dels tràmits que han de dur a terme, assegurant 

alhora l’inici de les actuacions necessàries per 

regularitzar la situació de l’immoble i que es 

prenguin les mesures preventives necessàries per 

evitar una nova ocupació quan l’immoble queda 

buit després del desallotjament.

També es treballa per eradicar l’existència 

d’habitatges on es desenvolupa una activitat 

de pensió sense la corresponent llicència 

d’activitat (pensions il·legals). Els objectius de 

la intervenció en aquests casos són impedir 

l’exercici d’una activitat econòmica sense la 

corresponent llicència d’activitat, garantir els 

nivells d’habitabilitat i seguretat de les persones 

que hi viuen, i evitar les molèsties que una 

activitat d’aquest tipus pot provocar a la resta de 

membres de la comunitat de veïns. 

Paral·lelament a l’actuació administrativa, també es 

realitza l’assessorament als veïns i/o comunitats de 

veïns sobre quins són els tràmits legals que poden 

dur a terme per resoldre el problema.

4.2.2.4. Barceloneta: Pla de l’habitatge

El Programa per a la Millora de l’Habitatge busca 

la millora del teixit residencial de la Barceloneta 

a partir de diferents actuacions que procuren 

la millora substancial de l’accessibilitat en els 

elements comuns dels edificis i de l’adaptació 

de l’interior dels habitatges, tot conservant 

l’estructura històrica i dignificant la vida dels 

residents. El programa té quatre línies de treball:

 - Impulsar una campanya de supressió de  

  barreres arquitectòniques que, amb el suport  

  tècnic de l’Oficina de l’Habitatge i els ajuts  

  econòmics vigents, permeti actuacions de  

  remodelació d’escales i instal·lació d’ascensors  

  en finques on es disposa del suficient espai per  

  millorar aquests elements comuns.

 - Promoure actuacions de rehabilitació de  

  conjunts de 2 o més cases de quart, per  

  aconseguir la instal·lació d’un ascensor i la  

  disposició d’un vestíbul, escala i distribuïdor.

 - Destinar una part dels habitatges de la   

  promoció del Patronat Municipal de 

  l’Habitatge a Renfe Rodalies a persones que  

  viuen en edificis de quart de casa i que tenen  

  dificultats de mobilitat.

 - Ajudar als intercanvis, entre particulars, de  

  quarts de casa en plantes superiors per  

  locals o habitatges de planta baixa. 

Per tal d’acostar als veïns i veïnes de la 

Barceloneta tota la informació relacionada amb 

aquest programa i aclarir els dubtes que pugui 

originar, el 10 de juliol de 2006 es va posar en 

servei una oficina específica del Programa per a la 

Millora de l’Habitatge. 
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4.3. ESPAI PÚBLIC:  
NETEJA I MANTENIMENT DE LA VIA 
PÚBLICA, SEGURETAT I CIVISME

Des de l’Administració municipal es destinen 

molts esforços i recursos per tal de fer 

possible la demanda de la ciutadania de 

gaudir d’una via pública en les millors 

condicions possibles. El PAD ha plantejat 

com una necessitat augmentar encara més 

els serveis municipals destinats a la neteja 

i al manteniment, com també fomentar la 

col·laboració ciutadana per tal de conservar 

l’espai públic en bones condicions.

4.3.1. Indicadors d’activitat habitual:

De manteniment i ordenació de la via pública:

2003 2004 2005 2006

DESPESA ANUAL:

Pavimentació, voreres, espais urbans 1.469.669 1.002.683 1.381.031 2.577.736

Enllumenat 856.167 809.851 789.866 1.237.324

Neteja viària 10.630.000 13.300.000 15.300.000 22.892.026

LLICÈNCIES OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

Llicències sol·licitades per Fires 1.598 852 1.280 1.357

Llicències atorgades 3.753 2.045 2.508 2.605

INSPECCIONS DE VETLLADORS

Ordres de retirada 48 90 56 44

Denegacions 28 33 24 9

Sancions imposades 40 166 81 43

RODATGES A LA VIA PÚBLICA

Rodatges a la via pública 359 364 368 350

MOBILITAT

Zones amb plans de mobilitat actius 10 10 10 9*

Targetes mobilitat lliurades 2.238 1.346 613 1.867

Distintius mobilitat lliurats 406 456 191 0**

Denegacions mobilitat 81 45 73 62

* Amb la creació de la zona de Sant Pere-Santa Caterina, s’han absorbit dues petites zones: Sant Pere Mitjà i Marquilles-Llàstics
** Des de la implantació de l’Àrea Verda han deixat d’existir els distintius de mobilitat

POLICIA DE CIRCULACIÓ

Accidents 833 758 758 728

Serveis grua districte 16.536 17.648 29.177 32.500

Proves d’alcoholèmia 654 726 764 1.364

Vehicles recuperats de robatori 148 82 51 73

Denúncies infraccions Circulació  
(Ordenances de Circulació) 73.265 55.511 44.215 54.874

Vehicles abandonats i residus sòlids retirats 166 393 353 279
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2003 2004 2005 2006

CONTROL D’ÚS DE LA VIA PÚBLICA*

Actuacions “Operació Diana” 13.399 12.160 9.372 7.487

Denúncies per consum d’alcohol* 247 211 972 2.969

Denúncies per consum de drogues 223 506**

Denúncies per abandonament d’estris 257 201

Denúncies per efectuar necessitats fisiològiques 182 509 1.126

* S’ha de tenir en compte l’aplicació de la nova Ordenança de la Convivència.

** Amb la nova Ordenança hi ha més control de conductes inadequades (consum hachis, marihuana...).

De prevenció d’activitats incíviques:

2003 2004 2005 2006

PREVENCIÓ

Instàncies sobre l’ús de la Via Pública 69 75 45 36

EDUCACIÓ VIÀRIA I CÍVICA

Escoles participants 20 21 22 22

Alumnes participants 1.884 3.378 3.654 3.478

4.3.2. Actuacions destacades: 

4.3.2.1. Urinaris públics

Es va iniciar a l’octubre de 2005 el projecte 

d’instal·lació de lavabos públics a diversos punts 

del territori. 

Aquests lavabos públics es diferencien en diverses 

tipologies i horaris per tal de donar resposta i un 

servei ampli: instal·lació a la via pública de lavabos 

(cabines o instal·lacions); lliure accés a lavabos 

situats a alguns equipaments públics del districte; i 

lliure accés a lavabos situats a altres equipaments 

(aparcaments, mercats...).

Al punt 6.2 d’aquesta memòria es pot trobar el llistat 

complet de les instal·lacions obertes al públic.

4.3.2.2. Seguretat viària a la zona del Gòtic Nord

La intensa activitat comercial i turística de l’illa de 

vianants del Gòtic Nord, en la qual s’integra l’eix 

comercial amb més afluència de públic (Barna-Centre) 

fan de la zona un punt especialment intens per la 

confluència de tràfic rodat i el massiu ús dels vianants.

Per tant, es fa necessari incrementar el control 

dels horaris de restricció del trànsit en aquesta 

zona, per evitar l’estacionament i circulació de 

vehicles a motor, i poder garantir la seguretat i 

mobilitat dels vianants.
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4.3.2.3. Mesures educatives o en benefici de 

la comunitat

La ciutat de Barcelona s’ha distingit per la promoció 

de sistemes de resolució de conflictes i la recerca 

de respostes alternatives a les transgressions de la 

norma que busquen l’acord entre les parts.

El tractament alternatiu a la sanció suposa 

considerar cada cas individualment, en funció de 

les circumstàncies, per afavorir així les mesures 

educatives i la resocialització de l’infractor. Alhora, la 

participació de la comunitat en la gestió del conflicte 

és un element cabdal que ha d’aportar la necessària 

coresponsabilització en la solució i tractament de 

cada cas.

Durant els anys 2005-2006, el Programa de 

Prevenció del districte de Ciutat Vella ha fet una 

tasca fonamentalment d’organització, motivació i 

sensibilització amb els serveis i entitats del districte, 

per tal de facilitar l’entrada a les persones que 

han de complir una mesura penal alternativa o, 

tanmateix, han acceptat de substituir la sanció 

econòmica que imposen les ordenances municipals 

per una mesura educativa o treball en benefici de 

la comunitat. Els serveis del districte que estan 

col·laborant en aquest circuit són principalment: 

centres cívics, biblioteques, casals de gent gran, 

casals infantils, franja, Guàrdia Urbana i brigades de 

neteja. De la mateixa manera, també s’ha informat 

a les entitats del districte en els diversos òrgans de 

participació de la possibilitat de col·laborar amb 

aquestes mesures.

4.3.2.4. Campanya vetlladors

Tots els anys es programen campanyes d’inspecció 

de les diferents ocupacions de via pública atorgades 

al districte. Dintre d’aquestes inspeccions es 

comproven diferents aspectes com poden ser la 

titularitat de l’ocupació, el nombre de taules i cadires, 

horaris de funcionament, etc. El seu incompliment 

pot ser motiu de sancions directes i, arribat el cas, de 

la retirada dels elements de la via pública.

Un element innovador ha estat no atorgar noves 

llicències d’ocupació als locals amb deutes pendents 

per aquest concepte en anys anteriors. Amb aquesta 

mesura s’ha aconseguit un millor compliment de les 

obligacions amb l’administració. 

4.3.2.5. Plans de mobilitat i Àrea Verda

Un dels objectius del Pacte per la Mobilitat signat 

conjuntament entre l’Ajuntament de Barcelona 

i 36 entitats ciutadanes públiques i privades és 

augmentar la superfície i qualitat de la xarxa viària 

dedicada als vianants. 

El districte compta actualment amb 11 zones 

tancades al trànsit rodat amb accés selectiu al veïns 

afectats de cadascun dels barris, als quals es dóna 

dret d’accés segons unes valoracions objectives i 

iguals per a cada zona. Les targetes d’accés actives 

són aproximadament  7.000. Durant el 2006 i 2007 

es van ampliar les zones del Pla de Mobilitat de 

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i també del 

barri del Raval.

El mes de maig del 2005 es posà en marxa el Pla de 

Regulació Integral de l’Estacionament (Àrea Verda) 

a l’anomenada Corona I de la Ciutat (Ciutat Vella i 

Eixample), produint-se un augment immediat de les 

places disponibles d’estacionament per a veïns.

La zona que ha estat més beneficiada ha estat el 

barri de la Barceloneta, on hi poden estacionar els 

residents del barri durant tots els dies de la setmana. 

4.3.2.6. Pacificació de la Rambla

CIVITAS és una iniciativa de la Comissió Europea 

com a resposta als problemes de congestió 

de trànsit a les ciutat europees. Dins del marc 

d’aquest projecte es posa en marxa un programa 

per reduir el pas de vehicles a la Rambla en 

sentit ascendent, el 42% dels quals són trànsit 

de pas. Paral·lelament es reorganitzarà la càrrega 

i descàrrega i es limitarà la velocitat a 30 Km/h, 

tal i com ja s’ha fet en altres espais de la ciutat. 

El 35% del finançament d’aquestes actuacions 

corresponen a fons europeus. 

Es complementa amb una reorganització integral 

de la Rambla, amb col·locació de paviment 

sonoreductor a les calçades i regulació d’activitats 

a la via pública.
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4.3.2.7. Increment dels serveis de neteja

La dotació per a la neteja de l’espai públic del 

districte s’ha vist incrementada en un 11% durant 

aquest mandat, per atendre a les especials 

necessitats d’un districte que és, a més de zona 

residencial, centre d’atracció turística. 

Complementàriament, al maig de 2004 es va posar 

en marxa una brigada especial per a la neteja 

d’enganxines i la retirada de cartelleria de les 

façanes i del mobiliari urbà existent a la Via Pública. 

Aquesta brigada compta en l’actualitat amb 3 equips 

d’intervenció continuada al districte. Finalment al 

desembre de 2004 el Sector de Manteniment va 

proporcionar al districte, primer com a prova pilot i 

posteriorment de forma definitiva per a tot el territori, 

una brigada de neteja de graffittis de les façanes.

4.3.2.8. Manteniment integral

Les actuacions que s’han realitzat dins del marc 

del Manteniment Integral han estat les següents:

 - Carrers de Sant Pau, de l’Abat Safont i de les  

  Flors: reposició del paviment malmès, millora  

  de la senyalització viària (pintura), arranjament  

  de les voreres, col·locació de noves papereres,  

  pavimentació de la calçada amb asfalt sono 

  reductor, renovació de l’enllumenat, substitució  

  de l’arbrat malmès i incorporació de clots per a  

  la retenció d’aigua.

 - Plaça Pedró: arranjament de les voreres, 

  millora de l’enllumenat. 

 - Princesa: ampliació voreres, pavimentació 

  total de calçada, renovació mobiliari urbà,  

  col·locació de noves jardineres, guals  

  normalitzats, neteja de façanes i pintades.

4.4. CONVIVÈNCIA VEÏNAL I  
ATENCIÓ A LES PERSONES

Ciutat Vella és un espai que comparteix molta 
gent diversa, un tret característic que deriva en la 
necessitat de promoure accions que fomentin la 
convivència. Garantir aspectes concrets d’atenció 
a les persones, com la protecció de la salut i 
l’accés a l’educació, a la cultura, al lleure o a 
l’activitat esportiva, són objectius referenciats en el 

PAD dins d’aquest apartat.

4.4.1. Indicadors d’activitat habitual

Serveis socials:

2003 2004 2005 2006

SERVEIS SOCIALS

Centres de Serveis Socials 5 5 5 5

Persones ateses 6.087 5.908 6.068 6.134

Unitats d’atenció realitzades pels Equips Bàsics 
d’Atenció Social Primària

26.117 25.545 27.000 30.034

Unitats familiars ateses amb ajuts a domicili 718 763 832 906

Import destinat a ajuts (€) 239.308 244.772 261.663 305.669

SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Menjars a domicili *

Persones ateses 59 62 85 90

Àpats servits 9.668 10.870 13.239 17.215

Import destinat (€) 75.907 71.000 85.000 84.557*
Alarmes telefòniques

Aparells en funcionament 416 520 757 1.332

Arranjament d’habitatges
Actuacions fetes 18 68 95 91

Import destinat (€) 54.050 65.400 63.992 76.121
Neteges de xoc

Actuacions fetes 32 26 26 36

Import destinat (€) 20.523 22.210 49.653 61.385

Treballadores familiars
Hores de dedicació 102.636 111.113 131.816 139.924

Import destinat (€) 1.286.467 1.482.853 1.903.258 2.212.790
Parament de la llar

Import destinat (€) 24.970 29.996 29.462 41.835

ATENCIÓ SOCIAL ESPECIALITZADA

Equips Atenció a la Infància i  
Adolescència (EAIA): menors atesos 886 798 716 685

Servei d’acolliment familiar: menors acollits 18 15 13 23

* La nova contracta de servei per a tota la ciutat, per economia d’escala, ha fet que els preus es puguin abaratir i arribin a més usuaris i més àpats.
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Equipaments:

2003 2004 2005 2006

CASALS INFANTILS I LUDOTEQUES

Centres 4 4 4 4

Infants inscrits 440 440 482 654

CASALS GENT GRAN

Centres 5 5 5 5

Socis 3.191 4.045 2.679 3.031

Subvencions atorgades 0 363.030 437.992 468.203

CENTRES CÍVICS

Centres 5 5 5 5

Cursos i tallers 658 684 605 555

Nombre d’usuaris de les diferents activitats 8.681 9.024 7.537 7.170

Subvencions atorgades 890.402 921.187 949.702 1.136.825

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

Instal·lacions 9 9 9 9

Abonats 17.786 21.416 22.761 22.562

Nombre Entitats usuàries 226 232 230

Subvencions atorgades* 17.900 51.000

BIBLIOTEQUES I SALES DE LECTURA

Equipaments 3 3 3 3

Usuaris 298.377 432.029 513.700 499.512

Préstecs 182.141 108.588 421.194 391.810

Import pressupostari destinat 12.717 11.286 3.593 3.811

MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

Nombre d’equipaments ** 61 63 60 38

Despesa total 1.430.905 996.779 1.500.957 1.092.820

* L’any 2006 està inclosa la subvenció de l’adeqüació del Fromtó Colom 
** L’any 2006 el manteniment de les escoles del Districte ha passat a l’IMEB

Promoció esportiva:

2003 2004 2005 2006

PROMOCIÓ ESPORTIVA

A les escoles. Participants 260 264 460 641

Població en general. Participants 1.292 1.356 1.368 1.373

Gent gran. Participants 200 210 205 257

Disminuïts. Participants 8 10 3 2

ACTES ESPORTIUS POPULARS AL CARRER

Actes 4 4 4 4

Participants 2.400 1.800 1.900 1.930

ESPAIS ESPORTIUS A CENTRES DOCENTS

Escoles que han cedit espais 8 7 7 6

Participants 260 510 971 1.071

Entitats usuàries 8 14 19 27

ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAESCOLARS

Escoles que en formen part 12 12 13 14

Alumnes participants 260 264 460 644

Import total del programa 69.227 58.772 92.601 120.267

Cultura:

2003 2004 2005 2006

ARTS ESCÈNIQUES

Espectacles, representacions 197 248 201 336

EXPOSICIONS
Exposicions 89 61 68 70

Dies totals d’exposició 1.467 1.005 1.250 1.156

FESTES MAJORS
Nombre de festes organitzades 9 9 9 9

Import pressupostari destinat 208.981 248.473 276.379 279.380
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Educació:

2003 2004 2005 2006

ESCOLES BRESSOL

Centres 6 6 6 6

Alumnes 366 366 366 366

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Centres 11 11 11 11

Alumnes 2.932 2.830 2.830 2.871

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Centres 7 7 7 7

Alumnes 2.557 2.135 1.774 1.951

MENJADOR

Escoles amb menjador 25 25 25 25

Nombre de beques atorgades (ensenyament obligatori) 1.159 1.152 1.079 1.453

Import total 265.408 302.067 295.166 380.019

ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

Centres 1 1 1 1

Alumnes 1.310 1.512 1.502 1.605

EDUCACIÓ PERMANENT ADULTS

Centres 1 3 3 4

Alumnes 437 1.856 1.755 2.602

PREVENCIÓ A LES ESCOLES

Taula de prevenció escolar: total convocatòries 2 2 2

Actuacions de prevenció i seguiment de conflictes 
als centres escolars 27 27

Total centres afectats 15 15 15

CAMPANYA DE VACANCES D’ESTIU

Nombre de beques atorgades 135 157 163 165

Import total 26.362 31.209 32.258 32.691

Salut:

2003 2004 2005 2006

Vigilància epidemiològica de tuberculosi (nens) 539 476 468 453

Vacunacions (nens) 1.125 1.067 1.021 1.017

Programes de prevenció impartits  
a escoles de primària 5 7 10 7

Programes de prevenció impartits 
a escoles de secundària 18 29 34 39

Programes de prevenció impartits  
a escoles d’ensenyament post-obligatori 5 3 2 3

Comunicació i participació ciutadana:

2003 2004 2005 2006

SUPORT A ENTITATS

Nombre d’entitats 114 112 110 112

Nombre de programes subvencionats 157 149 167 166

Import de les subvencions atorgades 437.889 407.016 440.565 511.029

MOSTRA D’ENTITATS (BIENNAL)

Entitats participants 122 124

Dotació pressupostària 65.865 70.357

2003 2004 2005 2006

COMUNICACIÓ

Notes de premsa 79 86 83 92

Articles a publicacions municipals i altres mitjans 
de comunicació 41 43 40 42

Atencions a mitjans de comunicació 289 306 393 420

Edició de material de difusió 91 99 108 115

Visites WEB 68.319 72.866 111.908 577.827

Visites escolars 7 5 2 1

OAC

Total de persones ateses 122.428 116.667 159.097 139.817

Temps mitjà d’espera 0:06:37 0:03:45 0:05:16 0:05:03

Total tràmits 240.112 269.390 303.624 297.915

INCIDÈNCIES I RECLAMACIONS
Comunicació 149 59 53

Prevenció 249 14

Serveis Tècnics 1.321 815 1.298

Serveis Personals 4

Secretaria Tècnica Jurídica 1

TOTAL 1.724 888* 1.351

* El programa IRIS per gestionar incidències i reclamacions es va posar en funcionament el 2005
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Prevenció i actuació contra activitats incíviques:

2003 2004 2005 2006

INSPECCIÓ (LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA)

Expedients iniciats 48 61 78 69

Inspeccions realitzades 170 101 90 140

Imposició de multes coercitives 4 3 0 2

Expedients sancionadors incoats 17 15 8 38

Tancament d’activitat i precintes cautelars 23 23 23 24

POLICIA DE SEGURETAT

Denúncies infraccions seguretat ciutadana 118 36 72 103

Delictes contra la Propietat (robatoris, furts, etc.) 2.937 3.108 2.197 4.987*

Delictes contra la seguretat (agressions, baralles, etc.) 331 517 483 435

Detencions 1.872 1.832 1.823 2.483

Atenció i protecció de menors 262 216 228 108

Altres actuacions 11.999 3.984 16.494 687**

POLICIA ADMINISTRATIVA

Denúncies infraccions 9.814 9.953 10.089 14.710

* L’any 2006 en aquest concepte s’afegeixen una sèrie de delictes que l’any 2005 i anteriors es comptabilitzaven com a “Altres actuacions”.
** L’any 2006 s’ha canviat el programa d’explotació de dades i només es comptabilitzen aquelles que posteriorment tindran actuacions 
penals o d’altres tipus.

2003 2004 2005 2006

POLICIA ASSISTÈNCIA

Total actuacions 12.145 12.459 10.926 7.662*

Servei trasllat persones 7.326 8.295 7.140 4.464*

PREVENCIÓ

Instàncies rebudes sobre convivència veïnal  
problemàtica 71 69 42 48

Altres instàncies no classificables 64 35 22 60

COORDINACIÓ POLICIAL

Reunions districte, Cos Nacional de Policia, Cos 
de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana  
(UT1 i UPAS, UNO-1)

8 8 8 11

TRIL·LERS I ACTIVITATS  
MARGINALS A LA RAMBLA

Actes de venda ambulant 8.940 10.167 10.174 712*

Actuacions administratives per joc a la via pública 1.300 1.336 737 2.414**

Actuacions penals per estafa 172 173 124 10

Actuacions penals per desobediència 19 4

ALTRES ACTUACIONS DE CONTROL  
A LA VIA PÚBLICA

Compliment regulació de músics al carrer 78 237 249 107

Respecte als semàfors 5.768 3.166 2.396 2.231

Venda ambulant a les platges 1.581 1.125

POLICIA COMUNITÀRIA

Entrevistes amb veïns 1.908 2.404

Entrevistes amb comerciants 714 542

Entrevistes amb associacions 117 84

Protocols d’actuació 11 61

Seguiments amb informes 260 58

* Aquesta disminució es relaciona amb l’obertura dels centres de la Marbella i de la Zona Franca.

Altres indicadors d’atenció a la ciutadania:

2003 2004 2005 2006

Matrimonis civils 44 61 65 69

Comunicació a jutjats i tribunals, i certificats 213 200 240 333

Indemnitzacions per responsabilitat patrimonial 117 123 130 143

* La venda ambulant al districte ha disminuit molt amb l’aplicació de l’ordenança de la convivència.
** Els anys anterior es feia una acta per cada colla de tril·lers, a partir del 2006 es fa una per cada membre de la colla, per això encara 
que hagi disminuït la incidència ha augmentat el número d’actes.
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4.4.2. Actuacions destacades:

4.4.2.1. Noves normatives:

Ordenança reguladora d’obres menors (OROM)

El seu objecte és regular el règim d’intervenció 

urbanística de les obres menors que es realitzen al 

terme municipal de Barcelona, introduint la cultura 

de confiança en el ciutadà, segons la línia de treball 

establerta per l’OMAIIAA.

Els objectius bàsics de la nova ordenança són 

agilitzar i simplificar la tramitació de llicències, 

definir nous mecanismes de tramitació basats 

en la coresponsabilització entre els diferents 

agents involucrats, incrementar la tasca 

inspectora respecte a la tramitadora, i millorar 

el servei al ciutadà.

Ordenança de la convivència

L’aprovació de l’Ordenança de mesures per 

fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai 

públic a principis de l’any 2006 permet afrontar amb 

major eficàcia diverses situacions que succeeixen 

al territori de Ciutat Vella. Un dels aspectes més 

novedosos és l’abordatge de conductes que es 

duen a terme a l’espai públic, com la mendicitat 

organitzada, l’ús inadequat d’espais per a jocs, 

les juguesques, el comerç ambulant, la prestació 

de serveis no autoritzats, el consum de begudes 

alcohòliques...

A banda dels aspectes que es poden abordar 

aplicant l’articulat de l’ordenança també cal fer 

esment sobre la forma d’abordatge d’aquestes 

conductes: en aquest sentit, destacar la possibilitat 

d’intervenció cautelar del gènere, materials i mitjans 

emprats, la creació d’un circuit de pagament 

immediat, el disseny d’un suport al programa de 

gestió alternativa de conflictes... que permeten 

augmentar l’eficàcia del compliment de l’ordenança.

4.4.2.2. Plans i campanyes:

Pla d’acollida i integració de les persones immigrades

El Pla d’Acollida específic per a Ciutat Vella aprovat 

pel plenari de districte el 28 de febrer de 2006 té 

el seu origen en “El Pla Municipal d’Immigració” 

elaborat per l’Ajuntament de Barcelona i datat al 

desembre del 2002.

El Pla és fruit d’un procés participatiu al llarg del 

2005 on cada part activa, serveis municipals i 

entitats veïnals, han convergit en un espai d’interès 

comú, per tal de dotar d’uns principis bàsics 

d’enteniment les accions concretes del Pla, basades 

en la no discriminació, promoció, cohesió social 

i interculturalitat enfocada al mutu coneixement, 

intercanvi i benestar de les diverses comunitats que 

avui conformen el paisatge quotidià de Ciutat Vella. 

El Pla compta amb prop de 70 projectes que es 

desenvoluparan en tres anys.

Campanya de sorolls

El 2003 es va posar en marxa una campanya 

adreçada als establiments d’oci nocturn al districte 

per tal de sensibilitzar els titulars envers els 

problemes de sorolls que pateixen els veïns dels seus 

establiments, sobretot en zones d’alta concentració. 

La campanya s’articula al voltant de dos eixos:

 - Accions de sensibilització a propietaris,   

  personal, clients i entorn de terrasses i locals  

  d’oci, amb el lliurament de material de suport  

  (adhesius, fulletons, carnets, ventalls,...), i a  

  partir de l’estiu de 2004, amb l’actuació de  

  mims al carrer.

 - Actuacions correctives sobre els locals: el  

  control que va començar sobre 53 terrasses  

  en 11 zones diferents l’any 2003, s’ha estès fins  

  a abastar 142 establiments, entre terrasses i  

  locals d’oci, en 14 zones diferents del districte.
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4.4.2.3. Control d’activitats irregulars i marginals 

a la Rambla

La Rambla és objecte de reconeguda atracció 

turística. És un lloc habitual de reunió i trobada, 

amb gran afluència de públic. 

Aquesta via té un ús especialment intensiu, la qual 

cosa facilita la proliferació d’activitats de tota mena, 

algunes de les quals no estan autoritzades, com 

la venda ambulant, el joc de la tril·la, la mendicitat 

organitzada i d’altres que originen molèsties.

Per tal de fer front a aquestes activitats irregulars 

i millorar l’ús de l’espai per part dels ciutadans, la 

Guàrdia Urbana ha contemplat aquest espai com 

a zona prioritària d’actuació.

4.4.2.4. Prevenció de la delinqüència al Raval Sud 

El Raval sud és una zona amb una important densitat 

de població i una creixent activitat comercial i turística. 

La presència de certes activitats marginals i delictives 

originen queixes i demandes de servei per part de 

veïns i comerciants de la zona. La Guàrdia Urbana 

ha establert un ampli dispositiu especial, posat en 

marxa l’any 2005 i en molts casos coordinat amb 

altres cossos de seguretat, dirigit a actuar contra les 

persones responsables d’actituds delictives i als locals 

que fomenten o faciliten aquestes activitats il·lícites.

4.4.2.5. Mediació

L’objectiu del Servei de Mediació és millorar la 

convivència entre veïns de diverses finques, i fer 

possible la creació d’una organització de veïns 

autònoma a la comunitat. Una de les actuacions 

més destacades es realitza al c/ Om i Arc del Teatre.

El servei es va iniciar a l’octubre del 2005, i actua 

sobre 7 finques on hi viuen 354 persones en 

133 pisos. L’estructura arquitectònica d’aquest 

habitatges (les comunitats no tenen cap separació 

entre elles), les dificultats legals per escripturar 

les finques i la concentració de persones amb 

problemàtiques socials, ha plantejat problemes de 

convivència i degradació dels espais.

La creació d’aquest Servei de Mediació queda 

emmarcada dins una actuació integral acordada 

conjuntament amb l’INCASOL, propietari de les 

finques, i el Patronat Municipal de l’Habitatge, 

administrador, encaminada a la segmentació de 

les escales, la legalització i escriptura dels pisos i 

l’adequació i millora d’elements estructurals.

4.4.2.6. Equip de Prevenció en medi obert

Aquest servei s’inicia el mes de juny de l’any 2005 

per donar resposta i pal·liar els efectes negatius de 

l’ús intensiu de l’espai públic per part de determinats 

col·lectius. La seva finalitat és afavorir la prevenció 

i gestió comunitària dels actes de convivència als 

espais públics. Actualment disposa de 4 educadors

4.4.2.7. Realització de l’estudi sobre “L’ús dels 

espais públics per part dels joves a la Barceloneta”

L’estudi pretén: 

 - Disposar d’elements objectius que permetin  

  dissenyar actuacions adequades que facilitin la  

  utilització respectuosa dels espais d’ús públic  

  de la Barceloneta per part dels joves

 - Optimitzar i ajustar les ofertes per a joves  

  des dels serveis públics existents.
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4.4.2.8. Prostitució

La recent Ordenança de mesures per fomentar i 

garantir la convivència ciutadana a l’espai públic 

va incloure en un dels seus capítols la possibilitat 

d’intervenció sobre l’oferiment i demanda de 

serveis sexuals a l’espai públic, la qual cosa 

permet intervenir en aquells casos en què es 

produeix una monopolització de l’espai públic 

excessiva impedint o limitant la compatibilitat amb 

altres usos. Alhora, tal i com preveu l’ordenança 

s’ha desenvolupat el Pla per a l’Abordatge Integral 

del Treball Sexual que informa i atén prostitutes 

i organitza cursos de reinserció laboral de dones 

que vulguin deixar el carrer.

El districte intervé sobre els locals i pisos on s’exerceix 

l’activitat de lloguer d’habitacions a temps parcial 

(meublé) sense la corresponent llicència d’activitat. 

Paral·lelament a l’actuació administrativa, també es 

realitza l’assessorament als veïns i/o comunitats de 

veïns sobre quins són els tràmits legals que poden 

dur a terme per a resoldre el problema.

4.4.2.9. Sala Baluard 

L’Agència de Salut de Barcelona i el districte de 

Ciutat Vella acordaren l’obertura de la sala de 

venopunció de Baluard, per donar resposta a la 

problemàtica del consum de tòxics a l’espai públic. 

Es van marcar dos grans objectius: disminuir de 

forma significativa el consum de tòxics a la via 

pública i donar atenció als drogodepenents per 

afavorir la seva reinserció, assegurant les condicions 

per a una venopunció higiènic-sanitària idònia. 

La implementació del recurs compta també amb 

equips d’educadors que fan la seva tasca al carrer, 

contactant amb els toxicòmans i adreçant-los 

al servei, evitant així el consum a l’espai públic. 

Aquests professionals han tingut també un paper de 

mediadors vers els veïns de l’entorn.

La presència de la Guàrdia Urbana i la tasca 

educativa persistent dels educadors té una valoració 

positiva, atès que ha propiciat una disminució de les 

xeringues recollides a la via pública als carrers de 

l’entorn del recurs. 

4.4.2.10. Gent gran

Pla integral per a la Gent Gran de la Barceloneta

Neix l’any 2005 com a voluntat veïnal de suport a 

les necessitats i problemes de les persones grans, 

a partir de la seva situació social i econòmica. 

Una enquesta als domicilis permet fer un estudi 

de les condicions de vida de la gent gran de la 

Barceloneta, com a conseqüència del qual a partir 

de juny del 2005 s’obrí l’Oficina d’Atenció a les 

Persones Grans de la Barceloneta, amb l’objectiu 

d’informar, assessorar i derivar a partir de les 

necessitats plantejades per la gent gran del barri. 

Al llarg del 2006 es dissenya i posa en funcionament 

un diagnòstic participatiu amb tots els actors 

involucrats: persones grans, entitats, ciutadania i 

serveis. A través de tallers i entrevistes s’han definit 

propostes i línies d’intervenció per millorar les 

condicions de vida de la gent gran.

Increment dels serveis destinats a la gent gran: 

programa “Apats en companyia”

L’objectiu del programa és que la gent gran de 

Ciutat Vella pugui dinar en companyia d’amics, veïns 

i companys del Casal. La valoració de qui pot ser 

usuari potencial del menjador al Casal es fa des de 

Serveis Socials Territorials, on un professional fa un 

estudi global de la situació personal de cada un dels 

candidats. Es valora la necessitat de companyia, de 

sortir de casa una estona i també l’estat de salut i la 

situació econòmica. És a dir, el factor econòmic no 

és l’únic a valorar.

En aquests quatre anys s’ha ampliat el servei als 

365 dies de l’any, s’ha incrementat en 50 el nombre 

de menús diaris, i s’ha posat en marxa un programa 

de tutoria dins de cada Casal per a aquest col·lectiu.
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4.4.2.11. Nous equipaments:

a) Mercats

Mercat de Santa Caterina

El nou mercat de Santa Caterina va obrir les portes 

al públic el 10 de maig de 2005. L’inici de la seva 

activitat comercial va culminar el complex procés de 

remodelació que ha fet d’aquest equipament una 

instal·lació moderna i dotada dels serveis que un 

mercat del segle XXI demana. El nou mercat exerceix 

com a motor del dinamisme comercial que ha 

d’empènyer el renovat barri de Santa Caterina cap a 

la seva revitalització social i econòmica. 

Els aspectes artístics més emblemàtics són la 

conservació i la rehabilitació de la façana porticada 

original del mercat, i la seva coberta avantguardista. 

La nova instal·lació alberga parades, un supermercat, 

un restaurant i dos bars. La remodelació integral 

del mercat ha estat l’obra central d’un conjunt 

d’actuacions entre les que hi ha la construcció de dos 

edificis amb 59 habitatges per a gent gran, l’ampliació 

de l’aparcament soterrat de l’avinguda Cambó amb 

dues noves plantes sota el mercat, la construcció de 

la central de recollida pneumàtica d’escombraries 

de la xarxa del Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, 

i la urbanització dels carrers i places de l’entorn del 

mercat, entre elles la nova plaça Joan Capri generada 

a partir de la remodelació del mercat i el seu entorn.

Mercat de la Barceloneta

El nou mercat de la Barceloneta, que es 

construeix a la plaça de la Font, compta amb 

tots els serveis i infrastructures necessaris en 

un mercat renovat: climatització, ascensors, 

muntacàrregues i dues plantes soterrades que 

acullen el moll de descàrrega, així com magatzems 

per a tots els establiments i un aparcament de 

260 places. L’equipament també incorpora un 

innovador sistema de generació d’energia solar 

que, mitjançant la instal·lació de 180 plaques 

fotovoltàiques, produirà 30 kw per hora. A l’interior 

del mercat hi ha 36 establiments comercials, 30 de 

producte fresc i 6 parades especials, dues zones 

de restauració i un autoservei. L’edifici conserva 

l’estructura de ferro dissenyada per Antoni Rovira 

i Trias, autor del mercat primigeni que es va obrir 

l’any 1884. A l’entorn la intervenció es complementa 

amb la remodelació de la plaça de la Font.

b) Biblioteques

Biblioteca Bonnemaison

L’any 2004 es varen acabar les obres de 

remodelació i adequació del Centre Francesca 

Bonnemaison com a espai dedicat integralment a 

la promoció de polítiques d’igualtat home-dona. 

Un dels elements destacats que formen part del 

conjunt d’aquest equipament, és la biblioteca.

Biblioteca Provincial

Aquest important equipament es va proposar 

inicialment dins el recinte del mercat del Born. En 

aparèixer les restes arqueològiques de la Barcelona 

del segle XVIII es va traslladar a l’espai situat entre 

el passeig de Circumval·lació i l’Estació de França. 

Actualment s’estan desenvolupant els treballs d’estudi 

arqueològic previs al desenvolupament del projecte. 

Ampliació de la biblioteca “La Fraternitat”

Quan es va adequar l’antiga Cooperativa de la 

Fraternitat com a biblioteca del barri de la Barceloneta, 

la planta baixa va restar al marge del projecte en 

mantenir-se l’activitat econòmica que en aquell 

moment s’hi desenvolupava. Ara, amb la seva 

adquisició s’ha elaborat el projecte d’ampliació de les 

instal·lacions existents.
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c) Equipaments esportius

Can Ricart

La seu de l’antiga fàbrica tèxtil de Can Ricart ha estat 

objecte d’una exhaustiva rehabilitació per adequar-la 

com a equipament esportiu, mantenint l’estructura de 

l’edifici així com la façana original, que exerceix com 

a accés principal al recinte pel carrer Sant Oleguer. 

L’element central és la piscina de 25 x 16 metres, 

que es complementa amb una altra d’hidromassatge 

i una zona de banys termals. El complex compta 

també amb una àmplia sala de fitness, una terrassa-

solàrium i l’àrea de vestidors. El nou equipament 

està connectat interiorment amb el poliesportiu que 

ja existia a la confluència de la Rambla del Raval 

amb el carrer de Sant Pau, creant-se així un centre 

que esdevé el gran referent de la pràctica esportiva 

de lleure del barri del Raval. El projecte ha estat 

guardonat amb un dels Premis Bonaplata que atorga 

l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i 

d’Arqueologia Industrial de Catalunya, concretament  

en la categoria de restauració de Béns Immobles.

Poliesportiu de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

La disposició d’una pista poliesportiva que doni 

servei als residents als barris de la Ribera, Santa 

Caterina i Sant Pere ha estat una necessitat 

dels ciutadans d’aquesta zona. Els terrenys que 

actualment s’utilitzen de manera provisional per a 

aquesta funció al passeig de Circumval·lació dins 

el conjunt del Parc de la Ciutadella seran ampliats i 

adequats com a equipament esportiu. Durant l’any 

2006 s’ha elaborat el projecte i aprovat la modificació 

urbanística corresponent.

Nou pavelló cobert del Poliesportiu Marítim

El nou espai completa l’oferta d’aquest equipament 

municipal, gestionat per la Fundació Claror, l’únic 

centre de talassoteràpia de Barcelona.

d) Centres d’ensenyament

Escola bressol Carabassa

Al solar del carrer Carabassa núm. 8 es construeix 

una escola bressol municipal. L’actuació la 

desenvolupa l’Institut Municipal d’Educació en 

els terrenys que varen esdevenir de propietat 

municipal a través d’una permuta amb l’empresa 

privada antiga propietària del immoble. L’escola 

disposarà de 81 places per a infants de 0 a 3 anys i 

començarà a funcionar el curs 2007.

CEIP Àngel Baixeras

La Conselleria d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya ha iniciat l’elaboració del projecte 

constructiu que ha de suposar el trasllat d’aquesta 

escola als carrers Rull/Nou de Sant Francesc, on 

millorarà les instal·lacions augmentant la superfície.

e) Equipaments administratius

Nova seu dels Serveis Personals de la Barceloneta

A la confluència dels carrers Balboa i Pizarro s’hi 

construeix un nou edifici municipal que permetrà 

donar un emplaçament definitiu a l’Escola d’Adults, 

una entitat que ha assolit un alt grau d’arrelament al 

barri però que, d’un temps ençà, s’ha vist afectada 

pels canvis d’ubicació. L’equipament serà també 

la nova seu del centre de Serveis Personals així 

com la seu de diverses entitats de la Barceloneta 

que fins ara no en tenien o bé esperen un canvi 

d’emplaçament. 

Ampliació de l’Arxiu del districte

Es preveu que la planta soterrada de l’edifici 

pantalla de la plaça dels Àngels s’utilitzi com 

a ampliació de les instal·lacions de l’Arxiu 

administratiu del Districte. Durant aquest exercici 

s’han realitzat els plànols d’adequació de la planta. 
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f) Altres equipaments

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona

El 15 de maig del 2006 es va inaugurar el Parc de 

Recerca Biomèdica de Barcelona, un nou centre 

que col·loca Barcelona entre les ciutats de primera 

referència europea i mundial en el camp de la 

investigació científica. L’edifici de forma el·líptica 

presenta la coberta en pla inclinat, un fet que, junt 

a la voluminositat de l’edifici, li atorga una identitat 

molt singular. La seva construcció ha generat davant 

l’accés principal la nova plaça Charles Darwin, 

mentre que al soterrani s’ha fet l’ampliació del 

poliesportiu Marítim que gestiona la Fundació Claror.

Rehabilitació de l’edifici de la Penya

L’edifici de la Penya Cultural Barcelonesa ha estat 

adquirit per part de l’Ajuntament amb l’objectiu de 

dur-hi a terme un projecte de rehabilitació i adequar-

lo com a espai multifuncional per al barri de Santa 

Caterina. En les plantes superiors s’hi ubicarà una 

Escola d’Adults de nova generació, i en la planta 

baixa un espai cultural juvenil autogestionat i locals 

per al desplegament de programes de comerç just.

Nous equipaments a Pou de la Figuera

El projecte aprovat preveu a la zona central una 

pista polivalent per a usos lúdics i esportius, uns 

horts urbans i una zona de jocs infantils. A la part 

nord (tocant a Sant Pere més baix) es construirà 

un edifici d’una sola planta i d’un màxim de 400 

metres quadrats, on hi haurà un equipament lligat 

als usos que es donin al conjunt de l’espai. A la 

banda sud, entre els carrers Carders i Pou de la 

Figuera, hi ha una promoció d’habitatges per a 

joves –que ja està finalitzada-, i hi haurà un petit 

equipament on s’ubicaran uns lavabos públics i un 

espai polivalent que pot estar relacionat amb els 

usos dels horts urbans.

 

A més d’això es construirà amb finançament de la 

Llei de barris de la Generalitat de Catalunya una 

residència assistida per a gent gran al c/ Arc de 

Sant Cristòfol (a 50 metres d’aquest espai).

4.5. DINAMITZACIÓ I EQUILIBRI 
COMERCIAL
En un districte on el comerç és un element 

de cohesió i de dinamisme, és necessari 

buscar fórmules que vetllin per l’equilibri de 

l’oferta comercial. Evitar els desequilibris i 

garantir una diversificada oferta comercial que 

s’ajusti als diferents tipus de demanda han 

estat els principals objectius de les iniciatives 

impulsades en aquests àmbit. Alhora, aquest 

impuls ha anat lligat a mantenir el control 

d’usos i activitats dels locals per tal de garantir 

l’equilibri comercial i la mixtura entre les 

diverses tipologies de públic que en fan ús.

4.5.1. Indicadors d’activitat habitual:

2003 2004 2005 2006

LLICÈNCIES D’ACTIVITATS

Llicències més comunicats d’activitats sol·licitades 404 450 532 519

Llicències més comunicats d’activitats atorgades 418 451 528 546

Traspassos de llicències sol·licitades 138 134 300 240

INSPECCIONS
Expedients iniciats 2.077 2.194 3.035 4.434

Inspeccions realitzades 4.696 3.051 3.150 3.730

Imposició de multes coercitives 160 222 242 295

Precintes 29 49 75 74

Recursos 207 263 385 318

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Fires i mostres 21 25 27 42

Actes comerç 4 7 9 19

PREVENCIÓ
Instàncies rebudes sobre problemes amb locals de 
concurrència pública 98 64 56 26
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4.5.2. Actuacions destacades:

4.5.2.1. Control de la venda ambulant 

al Gòtic Nord

L’illa de vianants del Gòtic Nord integra l’eix 

comercial de més activitat de tota la ciutat 

(Barna Centre). La multitudinària presència 

de públic i la manca de trànsit a les hores de 

restricció, la converteixen en una zona d’especial 

atracció per als venedors ambulants, que 

veuen facilitada la seva activitat i garantida la 

venda per l’alt nombre de clients potencials. A 

més del perjudici que ocasionen al comerç en 

general (alguns venen articles similars als dels 

comerços del lloc) destorben el trànsit dels 

vianants, contribuint a degradar l’entorn amb les 

consegüents queixes de comerciants i veïns.

4.5.2.2. Pla especial d’establiments de 

concurrència pública, hoteleria i altres serveis 

del Districte de Ciutat Vella

El nou Pla d’Usos entrà en vigor el mes de juliol 

de 2005 amb l’objectiu fonamental de cercar 

l’equilibri entre els veïns i residents de la zona, el 

teixit comercial format pel comerç de proximitat i 

els establiments de concurrència pública, hoteleria i 

altres serveis regulats pel Pla d’Usos.

Les activitats que han estat objecte de regulació en 

aquest pla són: els establiments destinats a activitats 

de restauració, establiments destinats a activitats 

d’hoteleria, pensions, apartaments turístics, meublés, 

botigues de conveniència, establiments d’alimentació 

amb degustació, establiments destinats a activitats 

musicals, establiments destinats a activitats de 

joc i atraccions, establiments destinats a activitats 

socials i culturals i establiments destinats a activitats 

audiovisuals. 

L’Ordenança distingeix quatre zones de tolerància 

genèriques, atenent a l’amplada del carrer.   

També distingueix tres àrees terriotrials de 

tractament específic: 

 - Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera: zona  

  compresa entre la línia dels carrers Bòria,  

  Corders, Carders, Portal Nou, passeig Lluís  

  Companys, Trafalgar, plaça Urquinaona  

  i Via Laietana.

 - Raval: zona compresa entre la línia dels carrers  

  Riera Alta, Maria Aurelia Capmany, Rambla del  

  Raval, Sant Oleguer, avinguda Drassanes i rondes.

 - Àrea tractament especial: zona del passeig  

  Marítim amb sortida directa a platja entre els  

  carrers Trelawny i Marina

4.5.2.3. Espais d’actuació preferent:

Voltants del Mercat de Santa Caterina i botigues 

de Porta Cambó

La finalització del procés urbanístic i la inauguració 

del nou mercat de Santa Caterina han suposat una 

injecció de revitalització econòmica de l’entorn que 

es fa visible amb l’obertura de nous comerços.

Per altra banda, el programa d’identificació i 

clarificació de locals públics tancats en el barri de 

Sant Pere ha permés la recuperació d’alguns locals 

de titularitat municipal, que passaran a la fase de 

rehabilitació, definició de nous usos i adjudicació.

Finalment, l’ampliació del Pla de Mobilitat del barri 

ha reforçat el caràcter prioritari per a vianants i 

residents, fet que contribueix a incrementar l’atractiu 

de la zona i reverteix directament en la revitalització 

del comerç.

A més s’han anat realitzant al barri diverses 

actuacions de promoció en col·laboració amb les 

entitats veïnals per a la revitalització de tota la zona, 

com ara la Campanya “La tardor al Casc Antic ve 

de gust”, activitats organitzades per l’Eix comercial 

Bcn de Palau a Palau amb el suport del Districte i de 

Foment de Ciutat Vella a través de la Llei de Barris. 
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Voltants del mercat de la Barceloneta

La remodelació del mercat contempla 

l’actualització de l’oferta de producte fresc i 

incorpora una nova oferta amb un autoservei i 

dos establiments destinats a la restauració que 

complementaran l’atractivitat comercial del mercat. 

Això i l’arranjament urbanístic de la plaça de la 

Font, tornaran a situar el mercat i el seu comerç 

d’influència com a centre neuràlgic de la compra de 

proximitat del barri. Amb l’impuls del nou mercat es 

preveu que es produeixi un efecte de regeneració 

i dinamització comercial de tot l’entorn, tal com ha 

passat en altres zones amb processos similars. 

Paral·lelament s’han iniciat contactes amb els 

agents econòmics del territori per tal d’impulsar una 

campanya de marca de la Barceloneta, a l’entorn de 

la seva singularitat i actiu principal: el mar, els seus 

productes i la seva proximitat, que caldria utilitzar 

com a element cohesionador de les seves activitats 

i possibilitats de desenvolupament econòmic. 

Dinamització de l’eix comercial del Raval

L’any 2004 es va presentar el Pla de Dinamització 

de l’Eix Comercial del Raval, liderat pel propi Eix 

Comercial amb el suport de la Fundació Tot Raval i 

el Districte, i amb la col·laboració econòmica de la 

Generalitat, l’Ajuntament i la Cambra de Comerç. 

4.5.2.4. Projectes de mediació comercial

La intervenció de mediació en l’àmbit del comerç 

té com a objectiu contribuir a la millora de la 

convivència intercultural a través del paper que 

té el comerç i l’associacionisme comercial com 

a element de cohesió social. Aquest servei de 

mediació és municipal i depèn de la Direcció de 

Benestar Social, que actua segons les demandes 

de les àrees de Serveis Socials dels Districte, sent 

gestionat per una entitat especialitzada.

 

Els projectes realitzats durant el mandat han tingut 

com a protagonistes les zones dels carrers de Sant 

Pau; Hospital; Bòria, Corders, plaça La Llana, Carders 

i plaça Sant Agustí el Vell; i la zona de Ponent (Joaquín 

Costa). Els objectius generals de les intervencions són 

reactivar les diferents associacions de comerciants, 

contribuir a l’enfortiment de la convivència, i promoure 

el comerç millorant la seva imatge i la del carrer.

4.5.2.5. Projecte de compra de locals

A finals de 2006 el Districte, a través de Foment de 

Ciutat Vella, posa en marxa un programa de compra 

de locals en desús amb l’objectiu de tornar-los a 

posar en el mercat, preservant d’aquesta manera 

la diversitat i el dinamisme comercial del territori. 

Aquest programa s’articula a través d’una oferta 

pública d’adquisició de locals susceptibles de tenir 

un ús comercial. 

Un cop s’adquireixen els locals, es posa en marxa 

un procés obert i transparent d’adjudicació. Aquest 

programa compta amb l’assessorament i suport 

dels Eixos Comercials del Districte.
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5
Altres dades 
del Districte de Ciutat Vella
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5.1. LLEI DE BARRIS: PROJECTE 
D’INTERVENCIÓ INTEGRAL EN EL 
CONJUNT DELS BARRIS DE SANTA 
CATERINA I DE SANT PERE EN EL 
SECTOR DE SANT PERE, SANTA 
CATERINA I LA RIBERA 
L’Ajuntament de Barcelona, per mitjà del 

Districte de Ciutat Vella i Foment de Ciutat Vella, 

va presentar a la Generalitat de Catalunya una 

proposta per tal d’acollir els barris de Santa 

Caterina i Sant Pere a la Llei 2/2004 de 4 de juny, 

de millora de barris, àrees urbanes i viles que 

requereixen especial atenció. La proposta fou 

aprovada i beneficiada amb 7.319.154’82 euros. 

Cal fer esment que aquest projecte, iniciat l’any 

2004 és vigent fins al 2008 i que, per tant, moltes 

de les accions previstes estan encara en fase de 

desenvolupament.

L’àrea urbana que conformen els barris de Santa 

Caterina i Sant Pere abasta una superfície de 35’13 

hectàrees, una població d’uns quinze mil habitants 

i un teixit residencial de 8.637 habitatges.

5.1.1. Objectiu central

L’objectiu central del projecte és dotar els barris de 

Santa Caterina i Sant Pere dels recursos necessaris 

per assolir una recuperació econòmica, social i 

urbanística, afectada per la seva situació d’origen, 

les noves realitats socials i les conseqüències del 

llarg període d’obres que ha estat necessari per 

al desenvolupament del planejament i per a la 

renovació del mercat de Santa Caterina.

 

Aquest objectiu central s’articula a través de quatre 

objectius generals.

 - La promoció econòmica i el foment comercial

 - La rehabilitació del parc immobiliari

 - La creació d’equipaments que permetin   

  desplegar programes de millora social

 - El completament de les zones verdes i espais  

  lliures previstos en el planejament, vinculant-los 

  als programes d’activitat lligats a l’entorn, i  

  als aspectes d’eliminació de barreres i millora  

  mediambiental

5.1.2. Actuacions previstes

Les actuacions previstes en el projecte d’intervenció 

integral als barris de Santa Caterina i Sant Pere són: 

 - Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds  

  mitjançant la urbanització del Pou de la Figuera 

 - Rehabilitació d’elements comuns dels edificis  

  privats 

 - Provisió d’equipaments per a ús col·lectiu al  

  Pou de la Figuera, centre cívic de Sant Agustí,  

  edifici de la Penya Cultural Barcelonesa i sòl per  

  a una residència per a gent gran 

 - Foment de la sostenibilitat del desenvolupament  

  urbà mitjançant la instal·lació de recollida  

  pneumàtica al Pou de la Figuera 

 - Programes per a la millora social, urbanística i  

  econòmica per mitjà de l’escola d’adults o la  

  millora del local d’entitats

 

S’ha de destacar que el paper de les entitats en 

desenvolupament del projecte esdevé cabdal no 

tan sols per la seva participació en la formulació 

i seguiment de les actuacions proposades sinó 

també per la seva implicació en el desplegament 

i gestió de bona part dels programes socials i 

econòmics. 

Els diversos aspectes del projecte són els següents: 
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5.1.2.1. Urbanització d’espai públic 

La seva viabilitat està garantida per la disponibilitat 

de tot el sòl alliberat i la finalització de les obres 

dels edificis de reallotjament d’afectats. El projecte 

definitiu és objecte d’un procés participatiu amb 

les entitats veïnals. En les obres del nou mercat de 

Santa Caterina s’ha inclòs la construcció del dipòsit 

general vinculat a la xarxa de recollida pneumàtica 

del barri, la qual cosa permet la immediata posada 

en funcionament de les noves instal·lacions 

projectades amb l’arranjament de l’espai públic.

5.1.2.2. Arranjament de petits racons 

Es tracta la reforma urbanística de petits espais 

dels barris, desprès del procés de decisió i definició 

del contingut concret d’aquest arranjament amb la 

participació de les entitats.

5.1.2.4. Programes d’ajuts complementaris 

a la rehabilitació 

La gestió es realitza en el marc de la gestió de 

l’Oficina de Rehabilitació de Ciutat Vella establerta 

per Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i el 

Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

de la Generalitat de Catalunya, i que administra 

els convenis signats amb el Ministeri de Foment 

en el marc dels diferents Plans d’Habitatge  i dota 

d’ajudes de fins al 40 % en els programes de 

rehabilitació.

5.1.2.5. Residència assistida per a gent gran 

El projecte, la construcció de l’edifici, l’equipament 

i la gestió posterior és responsabilitat de l’Institut 

Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) en 

el marc de les seves competències. L’edifici de la 

residència assistida per a gent gran s’ubicarà al c/ 

Arc de Sant Cristòfol. 

5.1.2.6. Penya Cultural Barcelonesa 

L’espai comptarà amb:

 - Una escola d’adults de nova generació, amb  

  espais de trobada i formació, i un espai  

  cultural juvenil autogestionat, tot de  

  responsabilitat compartida entre el Consorci  

  d’Educació i el Districte Ciutat Vella. Es   

  comptarà amb la col·laboració de les entitats  

  implicades de Sant Pere, Santa Caterina i la  

  Ribera en base a les  propostes formulades en  

  el procés de concreció del projecte i a les  

  condicions establertes en el procés posterior  

  d’adjudicació. 

 - Trasllat de l’Escola Bressol Puigmal que ha  

  de permetre que gaudeixi de condicions més  

  dignes per a la seva activitat i d’un espai lliure  

  exterior d’ús propi, i alhora augmentar el   

  número de places disponibles, mentre que  

  allibera l’espai ocupat actualment per a   

  destinar-lo al programa d’equipaments vinculats  

  a actuacions per a infants i adolescents.

5.1.2.7. Nous equipaments 

La construcció dels locals previstos a ambdós 

extrems de l’espai lliure de Pou de la Figuera 

(Carders i Sant Pere més Baix) i l’arranjament del 

local deixat per l’Escola Bressol Puigmal. 

5.1.2.8. Finalització del Centre Cívic del Convent 

de Sant Agustí

L’antic convent de Sant Agustí és un centre 

de trobada i de serveis per a Sant Pere, Santa 

Caterina i la Ribera. Amb la finalització de les seves 

obres d’adequació, consolida la seva vocació 

multifuncional. 

5.1.2.9. Millora de locals cedits a entitats i 

organitzacions sense ànim de lucre 

S’articula com una bossa a disposició per atendre 

les peticions fonamentades que han estat iniciades 

en el procés de consulta, però que poden ser 

ampliades o revisades en el marc de la gestió del 

programa. La selecció i concreció de les propostes 

– a executar per les pròpies entitats – serà per 

compte del Districte Ciutat Vella.
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5.1.2.10. Programes de suport al comerç i a 

l’activitat econòmica 

S’han realitzat diferents programes de dinamització 

comercial i cultural de barri, com la celebració 

durant dos anys consecutius del Mercat Medieval, 

l’organització de diferents itineraris culturals guiats, 

la creació de la marca “El Casc Antic ve de gust”, 

elaboració d’anuncis promocionals, campanyes de 

millora ambiental...

D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona i 

la Conselleria de Treball de la Generalitat de 

Catalunya han posat en marxa dos programes per 

promoure l’ocupació i la inserció laboral al barri de 

Santa Caterina.

Un dels programes estableix la creació d’una casa 

d’oficis per millorar els equipaments de Santa 

Caterina. Durant un any, 48 joves sense feina i 

menors de 25 anys participen en aquest programa 

que els permet formar-se en diversos oficis (pintor, 

paleta, electricista o serraller), mentre treballen 

en la reforma d’espais comunitaris. Els joves 

participen, per exemple, en projectes de millora 

com les reformes a la seu de la Coordinadora de 

Veïns del Casc Antic o l’adequació d’un espai com 

a nou local per al Teatre Ciutadà d’Aigua. L’altre 

programa, “Santa Caterina per la convivència i la 

integració de les persones”, permet donar feina a 

29 persones en situació d’atur que treballen durant 

sis mesos amb entitats dels barris en serveis 

d’interès general i social.

5.2. POTENCIACIÓ DEL PROGRAMA 
D’INTERVENCIÓ EN PREVENCIÓ 
SOCIAL
La concentració de zones d’oci nocturn, 

l’ocupació i ús indegut de l’espai públic per 

part de determinats col·lectius, el volum 

d’activitats il·legals en habitatges o situacions 

d’infrahabitatge que es troben al territori 

de Ciutat Vella provoquen un elevat número 

d’incidències, intervencions i actuacions que 

cal abordar transversalment i sobre les que cal 

mantenir un curós seguiment per garantir-ne i 

avaluar-ne l’efectivitat.

Per tot això, a mitjans de l’any 2005, es va plantejar 

la necessitat de realitzar una reorganització del 

Programa d’intervenció en prevenció social, existent 

des de l’any 2001, dotant-lo de majors recursos 

humans i materials per fer front a les necessitats del 

territori de Ciutat Vella.

Així, es va dotar al Programa de dos nous llocs de 

treball i es va contractar un equip d’educadors de 

prevenció i intervenció en situacions de conflicte 

en medi obert, amb l’objectiu d’intervenir sobre 

col·lectius determinats que poden provocar 

conflictes a l’espai públic, tot incidint en la mediació 

com a eina de resolució dels mateixos.

Les línies d’actuació del Programa d’intervenció en 

prevenció social són:

 - Intervenció i prevenció de conflictes a l’espai  

  públic

 - Intervenció sobre activitats no reglades en  

  habitatges

 - Intervenció sobre el comerç i locals d’especial  

  conflictivitat

 - Impuls de projectes de millora de la convivència  

  i cohesió social

 - Coordinació de les taules i consells en matèria  

  de seguretat i prevenció
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6
Annexes

5.3. INDICADORS

Pressupostaris

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS
2003 2004 2005 2006

Capítol 1: Personal 6.868.143 6.489.163 6.920.306 7.097.519

Capítol 2: Despesa corrent 13.306.396 14.963.555 15.432.467 16.394.301

Capítol 4: Subvencions 1.955.275 2.371.975 2.591.714 3.164.363

Capítol 6: Inversions 1.818.200 393.293 1.543.800 1.463.557

TOTAL 23.948.014 24.217.986 26.488.287 28.119.740

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS PER CAPÍTOLS
2003 2004 2005 2006

Capítol 2: Impostos indirectes 2.856.989 2.350.484 2.419.954 2.640.809

Capítol 3: Taxes i altres ingressos 2.934.416 2.627.342 3.578.613 2.997.570

Capítol 4: Transferències corrents 101.526 82.838 74.705 53.144

Capítol 5: Ingressos patrimonials 19.170 21.806 742 681

TOTAL 5.912.101 5.082.470 6.074.014 5.692.204

 De personal

EVOLUCIÓ DEL PERSONAL PER CATEGORIA
2003 2004 2005 2006

A 21 23 22 24

B 72 73 71 73

C 32 33 33 39

D 40 39 42 33

E 35 16 15 10

TOTAL 200 184 183 179

EVOLUCIÓ DEL PERSONAL PER DEPARTAMENT
2003 2004 2005 2006

Administració 22 20 19 17

Comunicació i Qualitat 20 23 22 22

Gerència/Regidoria 12 11 7 7

Intervenció en Prevenció 0 0 6 6

Secretaria Tècnica Jurídica 8 8 8 8

Serveis Personals 100 83 83 79

Serveis Tècnics 38 39 38 40

TOTAL 200 184 183 179

Total Homes 62 61 60 61

Total Dones 138 123 123 118
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6.1. EQUIPAMENTS DEL DISTRICTE

6.1.1. Dependències del Districte  

Consell Municipal del Districte de Ciutat Vella 

Pl. Bonsuccés 3

Consellers de Districte    

Departament d’Administració    

Presidència , Regidoria, Gerència i  

Conselleria Tècnica

Serveis municipals del Districte

Ramelleres 17

Oficina d’Atenció al Ciutadà    

Departament de Comunicació i Qualitat   

Secretaria Tècnica Jurídica    

Divisió de Serveis Personals    

Divisió de Serveis Tècnics    
 

Foment de Ciutat Vella, 

Pintor Fortuny, 17, tel. 933435455

Oficina d’Habitatge i Rehabilitació,  

Pintor Fortuny, 17-19, tel. 933435640

Guàrdia Urbana de Ciutat Vella,  

La Rambla, 43, tel. 933441300

Arxiu Administratiu del Districte de Ciutat Vella, 

Àngels, 1, tel. 934439152

6.1.2. Equipaments culturals

Museus      
Museu Barbier-Mueller Art Precolombí,  
Montcada, 14, tel. 933104516 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), 
Pl. Àngels, 1, tel. 934120810

Museu d’Història de Catalunya (Palau de Mar),  
Pl. Pau Vila, 3, tel. 932254700

Museu d’Història de la Ciutat,  
Pl. Rei, 11,  tel. 933151111

Museu de Geologia  (Parc de la Ciutadella),   
Pg. Picasso, 1,  tel. 933104299

Museu de la Xocolata, 
Pl. Pons i Clerch, 2, tel. 932687878

Museu de Zoologia (Parc de la Ciutadella), 
Pg. Picasso, 1, tel. 933196912

Museu del Calçat, 
Sant Felip Neri, 5, tel. 933014533

Museu Diocesà de Barcelona (Pia Almoina), 
Av. Catedral, 4, tel. 933152213

Museu Frederic Marès, 
Pl. Sant Iu, 6, tel. 933105800

Museu Marítim de Barcelona, 
Av. Drassanes, 1, tel 933429920

Museu Picasso, 
Montcada, 15, tel. 933196902

Museu Tèxtil i de la Indumentària, 
Montcada, 12, tel. 933197603

Biblioteques
Biblioteca Francesca Bonnemaison, 
Sant Pere Més Baix, 7, tel. 932687360

Biblioteca La Fraternitat-Barceloneta, 
Comte de Santa Clara, 8-10, tel. 9340225545

Biblioteca Sant Pau-Santa Creu, 
Hospital, 56, tel. 933020797

Centres Cívics
Centre Cívic Barceloneta, 
Conreria,1-9, tel. 932563320

Centre Cívic Convent de Sant Agustí, 
Comerç, 36, tel. 933103732

Centre Cívic Drassanes, 
Nou de la Rambla, 43, tel. 934412280

Centre Cívic Pati Llimona, 
Regomir, 3, tel. 932684700
 
Altres equipaments culturals
Palau de la Virreina (Informació cultural de la ciutat),  
La Rambla, 99, tel. 933161000

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB),  
Montalegre, 5, tel. 933064100
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Centres de serveis socials  
Centre de Serveis Socials de la Barceloneta, 
Conreria, 1-9, tel. 932563300

Centre de Serveis Socials de Sant Pere,  
Santa Caterina i la Ribera, 
Pl. Acadèmia, 1, tel. 933103900

Centre de Serveis Socials del Gòtic, 
Correu Vell, 5, tel. 932563250

Centre de Serveis Socials del Raval Nord, 
Erasme de Janer, 8, tel. 932563200

Centre de Serveis Socials del Raval Sud, 
Nou de la Rambla, 45, tel. 934431754

Centres de serveis personals 
Centre de Serveis Personals de la Barceloneta, 
Conreria, 1-9, tel. 932563300

Centre de Serveis Personals de Sant Pere,  
Santa Caterina i la Ribera, 
Pl.  Acadèmia, 1, tel. 933103900

Centre de Serveis Personals del Gòtic, 
Correu Vell, 5, tel. 932563250

Centre de Serveis Personals del Raval, 
Erasme de Janer, 8, tel. 932563200

6.1.3. Promoció social

Casals de gent gran
Casal de Gent Gran Josep Tarradellas, 
Pl. Caramelles, 3, tel. 934416905

Casal de Gent Gran Pati Llimona, 
Correu Vell, 5, tel. 932563274

Casal de Gent Gran Comerç, 
Comerç, 52, tel. 933196334

Casal de Gent Gran Mediterrània, 
Conreria, 1-9, tel. 932213241

Casal de Gent Gran Josep Trueta, 
Sant Pacià, 9, tel. 933298602

Casals infantils i franja (4 a 16 anys),
Casal Infantil i Franja de Sant Pere,  
Santa Caterina i la Ribera, 
Pl. Acadèmia, 1, tel. 933103900

Casal Infantil i Franja del Gòtic, 
Correu Vell, 5, tel. 932563250

Casal Infantil i Franja de la Barceloneta, 
Conreria, 1-9,  tel. 932563320

Casal Infantil i Franja del Raval, 
Nou de la Rambla, 43, tel. 934412280
 

Instal·lacions esportives municipals
Camp de Futbol Parc de la Catalana, 
Doctor Aiguader, s/n, tel. 932212509

Complex Esportiu Banys Sant Sebastià, 
Pl. Mar, s/n, tel. 932210010

Complex Esportiu Can Ricart, 
Sant Oleguer, 10, tel. 934417526

Frontó Colom,
La Rambla, 18, tel. 933023295

Pista Poliesportiva Aurora, 
Aurora, 22, tel. 934425676

Pista Poliesportiva Drassanes, 
Av. Drassanes, 8-10, tel. 933022877

Pista Poliesportiva Parc de la Ciutadella, 
Pg. Circumval·lació, 1, tel. 932682114

Pista Poliesportiva Parc de la Maquinista, 
Pg. Salvat Papasseit, 1, tel. 932212509

Poliesportiu Municipal Marítim, 
Pg. Marítim de la Barceloneta, 33, tel. 932240440

Poliesportiu Municipal del Raval, 

Sant Pau, 83, tel. 934417526

6.2. LLISTAT DE LAVABOS  
PÚBLICS ACTIUS
 

Lavabos públics amb vigilància 24 hores:

• La Rambla - Plaça del Teatre  
 (24 unitats: 12 d’homes i 12 de dones )

• Plaça dels Àngels 
 (6 unitats: 4 d’homes i 2 de dones)

Cabines (24 hores)

• Pl. Folch i Torres

• Pl. Sant Agustí

• Pl. George Orwell

Parcs i Jardins

• Jardins Rubió i Lluch

• Parc de la Barceloneta

• Parc de la Ciutadella  
 (Pl. de la Cascada, Pl. Prim, Hivernacle, Ludoteca)

Platges

• Platja de Sant Sebastià: 2 unitats

• Platja de Sant Sebastià/llevant: 3 unitats

• Platja de Barceloneta/ponent: 3 unitats

• Platja de Barceloneta/llevant: 3 unitats

Museus

• Palau de la Virreina

• Museu Picasso

Equipaments municipals

• Seu del Districte de Ciutat Vella (c/ Bonsuccés,3)

• Seu del Districte (c/ Ramalleres, 17)

• CSP- Convent Sant Agustí (Pl. de l’Acadèmia, 1)

• Centre Cívic Drassanes (Nou de la Rambla, 43)

• Centre Cívic Barceloneta (c/ Conreria, s/n)

• Foment de Ciutat Vella (c/ Pintor Fortuny, 17-19)

• Mercat de la Barceloneta (c/ Poeta Boscà)

• Mercat de la Boqueria (La Rambla)

• Mercat de Sta. Caterina (Av. Francesc Cambó)

Aparcaments

• Carrer Abat Safont (Jardins Hort de Sant Pau)

• Carrer dels Àngels

• Moll de la Fusta

• Avinguda Francesc Cambó

• Hospital del Mar

• Plaça Poeta Boscà

• Parc de Recerca Biomèdica.
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7
Desenvolupament del 
Pla d’Actuació del Districte 
(PAD)
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7.2. PAD: RELACIÓ D’OBJECTIUS,  
ACTUACIONS I ESTAT

URBANISME I OBRES

Objectius generals

• Promocionar una Ciutat Vella compacta i diversa, amb habitatges i equipaments de qualitat.

Objectiu específic

Fomentar la construcció i la rehabilitació d’habitatge protegit i social en tots els seus vessants, prioritzant l’habitatge cooperatiu, 
l’habitatge de lloguer destinat a joves i els apartaments amb serveis per a gent gran. Incrementar la política de rehabilitació del 
parc d’habitatges desenvolupada al llarg d’aquests anys, amb èmfasi en la millora i l’adequació dels elements comuns, la millora 
mediambiental i l’accessibilitat, i amb una atenció especial a la recuperació dels edificis singulars.

Actuacions

Creació d’una oficina d’informació sobre l’habitatge, que assessori i doni suport als ciutadans sobre problemes en el 
lloguer i la propietat horitzontal d’habitatges, que impulsi la rehabilitació dels habitatges per millorar les seves condicions 
d'habitabilitat.

F

Desenvolupar un programa de mediació entre propietaris i joves llogaters per facilitar el lloguer de pisos a preus 
assequibles. (1)

D

Construcció d’habitatge de lloguer per a joves a solars d’equipament 10 hj (carrer Carders...). F

Construcció d’apartaments amb serveis per a la gent gran a solars d’equipament (Santa Caterina, Balboa-Pinzon...). F

Facilitar la construcció i rehabilitació d’edificis destinats a habitatge cooperatiu (illa Rambla del Raval, plaça Sant Agustí 
Vell, carrer Sant Ramon núm. 7...). F

Construcció d’habitatge social (Renfe Rodalies...). N

Rehabilitació de pisos per a habitatge social i locals d’entitats. F

Concertar amb entitats sense ànim de lucre la rehabilitació d’edificis d’habitatge municipal per destinar-los a lloguer social. F

Demanar a les administracions competents un increment de la dotació de subvencions per a la rehabilitació d’edificis 
d’habitatge. Increment que representi un augment de subvenció per habitatge en un 10% i increment en la quantitat 
global assignada a les polítiques de rehabilitació.

F

Realitzar campanyes especifiques per millorar l’accessibilitat dels edificis privats (instal·lació d’ascensors) i introduir 
criteris mediambientals a la rehabilitació (gestió d’aigua potable, eliminació de dipòsits) per tal de millorar la qualitat de 
vida dels residents.

F

Fomentar la rehabilitació d’edificis d’habitatge privats destinats al lloguer, mitjançant ajuts i impulsant acords amb els 
propietaris. N

(1) Dificultats per a la definició d'interlocutors.
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Objectiu específic

Continuar la implantació de la xarxa d’equipaments de barri i de districte (residències de gent gran, centres de dia, biblioteques, 
centres cívics, centres educatius, espais per a joves, etc.).

Actuacions

Realitzar un cens de les edificacions municipals qualificades d’equipaments que en l’actualitat no tenen un ús definit, 
procurant orientar el seu ús a les necessitats d’equipaments i /o serveis que els barris requereixin en el futur, mitjançant 
l’elaboració d’un Pla d’Equipaments per a Ciutat Vella.

F

Rehabilitació de l’edifici de la Seca i ubicació de la Casa dels Entremesos. (1) D

Creació de dos equipaments públics a l’espai del Pou de la Figuera: ludoteca i pistes pel lleure esportiu. E

Finalització de les obres del Centre Cívic del Convent de Sant Agustí. E

Ampliació del Centre Cívic del Pati Llimona, amb la connexió amb el Centre de Serveis Socials del Gòtic. E

Finalització de les obres del Poliesportiu Marítim. F

Ampliació de la Biblioteca de la Fraternitat. E

Inauguració de la Biblioteca de la Bonnemaisson. F

Trasllat del Centre de Serveis Personals del Raval Nord a l’edifici Pantalla. (2) D

Complex esportiu i piscines de Can Ricart. F

Readequació de les pistes esportives de la Maquinista. F

Ubicació d’una Escola Bressol al Gòtic. F

Nova escola Baixeres al carrer Rull. E

Ubicació d’una biblioteca al Gòtic. N

Nova ubicació per l’escola d’adults de la Barceloneta. E

Construcció d’un poliesportiu al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. E

(1) La Casa dels Entremesos s’ubicarà al Palau Mercaders. En aquests moments s’estan executant les obres de rehabilitació.

(2) Aquest centre es trasllada a un nou equipament que es farà al c/Carme, 101-109.

Objectiu específic

Fomentar un urbanisme de qualitat, que permeti l’estructura compacta, la mixtura d’activitats, la diversitat d’usos i la interrelació 
entre els grups socials.

Actuacions

Millora de la connectivitat per a vianants dins del barri del Raval, entre la Rambla del Raval i les rondes. E
Finalitzar la reforma i reconstrucció del mercat de Santa Caterina i millorar els espais del seu voltant, adequant-los a les 
noves necessitats que sorgeixin amb la posada en servei del mercat. F

Construcció del nou Mercat de la Barceloneta. F
Construcció de la façana posterior del Mercat de la Boqueria. N
Urbanització de la plaça de la Gardunya. N
Avançar en el desenvolupament del PERI de la Barceloneta, respectant-ne el teixit i revisant el paper que en l’actualitat 
poden fer els quarts de casa. F

Concretar la remodelació del Moll de Pescadors, que ha de contemplar la reforma de les instal·lacions, la potenciació de la 
llotja i la dinamització de la pesca a la ciutat. F

Finalització del Passeig Marítim. N
Nova bocana del Port. E
Reurbanització del Moll de la Fusta. F
Urbanització de la zona de Renfe-Rodalies i Circumval·lació. N
Urbanització del sector del carrer Valldonzella. E

Urbanització del sector del carrer de l’Arc del Teatre. (1) D

Urbanització de la zona de l’illa del Raval i Salvador Seguí, amb la construcció de jocs infantils en aquesta plaça. E
Urbanització de la plaça de Duran i Bas. (2) D
Urbanització de la plaça de Traginers. (3) D
Urbanització de la plaça de Jaume Sabartés. F
Promoure la remodelació de la Via Laietana amb l’objectiu de pacificar el trànsit, augmentar la seva permeabilitat i 
millorar l’espai disponible per a vianants. F

Execució del Programa de Racons Públics, amb la col·laboració del FAD. E
Augmentar les zones verdes al Districte i el verd als espais públics. F
Impulsar i coordinar campanyes d’ajuts per obres de renovacions i millora d’establiments i façanes. F
Urbanització com a zona verda de l’espai del Pou de la Figuera amb la inclusió d’espais públics destinats a jocs infantils, 
petanques i esports de lleure. E

(1) Demora en les obres d’edificacions privades que s'estan fent al sector. Les obres d’urbanització s'han d'executar després de la finalització 
d’aquestes obres de desconstrucció i construcció.
(2) Manca per decidr l'ús per a la finca de Ripoll, 25. Les obres en aquesta finca s'han de fer abans de les obres d'urbanització.
(3) Per raons pressupostàries, s'han prioritzat altres actuacions urbanístiques incloses al PAD.

Objectiu específic

Creació d’una comissió de qualitat i patrimoni de Ciutat Vella per valorar la idoneïtat dels enderrocs i vetllar perquè les 
noves construccions i rehabilitacions integrals mantinguin un criteri estètic i harmònic en relació amb el seu entorn. 
Aquesta comissió està formada per tècnics municipals i experts externs a l’Ajuntament.

F
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EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, SALUT, ESPORTS I CULTURA

Objectius generals

• Integrar la política social en un projecte global de districte, que incorpori la dimensió social en el procés de regeneració urbana 
i de reequilibri territorial.
• Donar resposta a les situacions que provoquen exclusió social garantint la igualtat d’oportunitats i l’accés als recursos socials.
• Afavorir una educació de qualitat que doni resposta a les necessitats educatives actuals.
• Potenciar els espais de relació ciutadana a través de la xarxa d’equipaments públics, com també les iniciatives privades i 
comunitàries.

CULTURA

Objectiu específic

Potenciació de les entitats que treballen en l’àmbit de la cultura (associacions de cultura popular i tradicional, espais de creació 
cultural, etc.), del suport a les seves activitats, de la seva relació amb els barris i de la seva adequació a les demandes ciutadanes.

Actuacions

Realització d’un cens d’entitats que treballen en l’àmbit de la cultura. F

Desenvolupament d’un programa de suport a l’activitat d’aquestes entitats, basat en la cessió i l’intercanvi de recursos i espais. F

Realització d’una agenda de districte que contempli les activitats, les festes i les tradicions, amb la inclusió dels 
esdeveniments d’altres cultures que tenen lloc al districte, a partir de la col·laboració i les propostes de col·lectius, 
entitats i persones nouvingudes dels barris, i la coordinació amb els serveis d’acollida, acompanyament i mediació, per 
tal de facilitar la participació d’aquests col·lectius.

F

Creació de la Comissió de Treball per a la definició d’un calendari anual d’activitats culturals i festes majors al Districte. F

Rehabilitació de l’edifici de La Seca per a la ubicació de la Casa dels Entremesos. (1) D

(1) La Casa dels Entremesos s’ubicarà al Palau Mercaders. En aquests moments s’estan executant les obres de rehabilitació.

Objectiu específic

Potenciar les activitats culturals de barri com a element de participació i implicació dels nouvinguts.

Actuacions

Impulsar acords de col·laboració amb entitats culturals i col·lectius d’immigrants per al foment de la participació, 
amb una atenció especial a estudiants, professionals i artistes, tot aprofitant el potencial de dinamització cultural que 
comporten aquests col·lectius en la vida cultural dels barris del Districte.

F

Objectiu específic

Aprofitar el potencial turístic i cultural del Districte de Ciutat Vella.

Actuacions

Impulsar les rutes de turisme cultural. F

Dignificació del Born. E

Promoure un centre de dinamització del Call. F

Ubicació de la Filmoteca Nacional de Catalunya al solar de la plaça Salvador Seguí. E

Promoure l’escola municipal de música del Districte. (1) D

Elaboració d’un Pla d’Acció Cultural específic per al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. F

(1) Manca de disponibilitat d'un local municipal per ubicar-la.

Objectiu específic

Aprofundir la normalització del català a tot el sector cultural.

Actuacions

Augmentar presència de la llengua catalana a les activitats del Districte. F

Objectiu específic

Millorar el funcionament i els serveis dels centres cívics.

Actuacions

Sistematitzar el funcionament dels consells rectors del centres cívics i aprofundir els canals de participació d’entitats i 
usuaris. F

Finalització del Centre Cívic Convent de Sant Agustí, amb la incorporació de bucs d’assaig. E

Ampliació del Pati Llimona amb la connexió amb el CCP del Gòtic, i també ampliar el nombre d’activitats adreçades al 
barri, especialment per als joves i la gent gran. E

Objectiu específic

Potenciació de les biblioteques com a espais de trobada i intercanvi generacional i cultural, com a punts de dinamització multicultural.

Actuacions

Incrementar els punts de connexió a Internet. F

Ubicació d’una biblioteca al Gòtic. N

Ampliació de la biblioteca de La Fraternitat de la Barceloneta. E

Inauguració de la biblioteca Bonnemaisson al barri Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. F

Ampliació física dels arxius municipals de ciutat i de districte. E

Impulsar la construcció de la Biblioteca Provincial en un solar prop l’estació de França. F

Potenciar el projecte de servei a domicili i lectura a casa. F
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IMMIGRACIÓ

Objectiu específic

Refo 

Actuacions

Elaboració d’un Pla d’acollida per a immigrants, a través d’una oficina de primera assistència i suport a l’immigrant. F

Potenciació de les polítiques de mediació ja existents en alguns barris i estendre-les a altres territoris. F

Estudis específics que permetin conèixer la idiosincràsia i les necessitats de cada col·lectiu. F

Increment del personal dels serveis municipals amb capacitat d’interlocució amb els diversos col·lectius presents al 
Districte. F

Reforçar els serveis de proximitat a tots els barris, amb especial atenció a aquells que serveixin per incorporar col·lectius 
en situació de risc, per tal que l’increment d’usuaris no dificulti el seu funcionament. F

Establir i potenciar intercanvis esportius i culturals entre diferents col·lectius de joves, utilitzant l’esport com a eina de 
cohesió social. F

Incrementar la difusió, entre els col·lectius d’immigrants, dels recursos culturals, socials, formatius, esportius, etc. que 
ofereix el Districte. F

Vetllar perquè els llocs de culte estiguin en condicions adients. E

Edició en llengües estrangeres de la documentació relativa als recursos oferts pel Districte. F

Polítiques de foment a la participació per als nouvinguts. F

EDUCACIÓ

Objectiu específic

Afavorir una oferta educativa adequada a les necessitats socials actuals.

Actuacions

Reclamar la universalització de l’oferta escolar pública i primer cicle de l’educació infantil (0-3 anys) i vetllar per la 
connexió entre el primer i el segon cicle d’educació infantil. F

Reclamar la redefinició del mapa escolar de Ciutat Vella, per tal que tots els centres, públics o públics concertats, 
assumeixin el mateix nivell d’alumnes nouvinguts. E

Implantar els programes didàctics “A peu pel Gòtic”, “A peu perla Barceloneta”, i “A peu pel Mercat de Santa Caterina” 
amb la possibilitat d’incorporar-hi com a guies persones jubilades voluntàries dels mateixos barris. F

Reclamar a la Generalitat l’increment del programa de beques de menjadors i llibres. F

Crear noves places per a l’ensenyament de la llengua catalana. F

Suport per a l’educació i formació de joves, mitjançant procediments d’educació no formals, d’adaptació a les noves 
eines i habilitats, i facilitar-hi l’accés de col·lectius en risc d’exclusió i població nouvinguda. F

Creació d’un mapa de serveis i recursos educatius del Districte, tot definint mecanismes de coordinació. F

Recolzar els projectes de suport a l’escolarització que realitzen les entitats socioeducatives del territori, en coordinació 
amb escoles i IES (reforç escolar, Aula d’Escolarització Compartida, mòduls d’orientació sociolaboral...). F

Assumpció municipal de les despeses d’adaptació per a ús comunitari, com també distribució d’usos dels espais de 
lleure, dels centres educatius públics, amb ampliació dels usos a caps de setmana i festius. F

Objectiu específic

Fomentar les relacions entre escola i societat.

Actuacions

Impuls de les campanyes de teatre i de tallers als centres amb intercanvis entre centres docents d’altres parts de la ciutat. F

Potenciació del programa d’ús social de les instal·lacions educatives fora d’horaris escolars, com a espais de relació. F

Potenciació de les activitats extraescolars lligades amb el món associatiu proper. F

Col·laboració amb entitats d’educació en el lleure. F

Creació d’una taula de coordinació en matèria de prevenció amb l’ensenyament secundari. F

Objectiu específic

Coordinar esforços amb altres recursos comunitaris per trobar respostes locals per a la resolució de conflictes que superin el marc i 
les possibilitats escolars.

Actuacions

Desenvolupar programes perquè els alumnes amb fracàs escolar rebin el seguiment i l’orientació laboral per part dels 
serveis adreçats a aquests col·lectius. F

Objectiu específic

Incrementar el nombre d’equipaments educatius al Districte.

Actuacions

Reobertura de l’Escola d’Adults a la Barceloneta. E

Ubicació d’una escola bressol al Gòtic. F

Nova Escola Baixeres. E

Promoure l’escola municipal de música del Districte. (1) D

(1) Manca de disponibilitat d'un local municipal per ubicar-la.
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ESPORTS

Objectiu específic

Potenciació de la pràctica de l’esport als barris, com a instrument de promoció de la salut, i com a eina d’identificació col·lectiva.

Actuacions

Impulsar projectes de pràctica d’esports específics de barri. F

Impulsar el desenvolupament de programes de foment de la pràctica esportiva adreçats a sectors de la població amb 
característiques especials. F

Dotar els grups de promoció esportiva d’instal·lacions adequades per desenvolupar les seves activitats. F

Fomentar la realització d’activitats físiques als parcs públics. F

Objectiu específic

Potenciació de la pràctica esportiva escolar.

Actuacions

Dotar els equipaments esportius escolars dels materials necessaris i, si no disposen d’instal·lacions pròpies,  
possibilitar-los l’ús de les instal·lacions municipals més properes. F

Impulsar que les escoles del Districte s’incorporin a les lligues del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. F

Objectiu específic

Ampliar i millorar la xarxa d’equipaments esportius.

Actuacions

Adequació de les pistes de la Maquinista. F

Adequació de les pistes de Circumval·lació. F

Finalització de les obres del Poliesportiu Marítim. F

Construcció de pistes pel lleure esportiu al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (Pou de la Figuera). E

Construcció de les instal·lacions esportives i piscines de Can Ricart. F

Pista esportiva al nou equipament escolar de l’escola Baixeres. E

Utilització dels equipaments esportius de les escoles, tant públiques com privades, fora dels horaris lectius. F

Construcció d’un poliesportiu al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. E

SALUT

Objectiu específic

Millorar el coneixement i la pràctica d’hàbits preventius per a la salut de la població.

Actuacions

Impulsar programes de salut preventiva. F

Creació del Consell Sectorial de Salut. F

Controlar el compliment de les ordenances de protecció de la salut als establiments de concurrència pública; 
especialment en els aspectes de seguretat alimentària, control de la legionel·la, control dels poliesportius i piscines 
públiques, instal·lacions i menjadors escolars i menjadors col·lectius.

F

Consolidació i manteniment dels alts nivells de cobertura en el programa de criba de càncer de mama. F

Consolidació i manteniment dels alts nivells de cobertura en el pla de vacunació continuada. F

Treball coordinat amb les escoles per vetllar per la salut dels nens i nenes escolaritzats. F

Suport a les escoles en els programes d’educació sexual i de prevenció de drogodependències. F

Suport a les escoles en els programes de prevenció i control del tabaquisme. F

Treball de suport i conscienciació amb professors i pares en prevenció de drogodependències. F

Acompanyament a les famílies en l’ús dels serveis sanitaris. F

Suport a les entitats de lleure en matèria de prevenció. F

Reforçament del treball comunitari, a través d’una màxima fluïdesa de relacions amb el teixit associatiu. F

Elaboració d’un diagnòstic de salut a Ciutat Vella, dividit per barris, en un llenguatge assequible per a tothom. F
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SERVEIS SOCIALS

Objectiu específic

Adequació de la xarxa d’equipaments de serveis socials del Districte.

Actuacions

Trasllat del Centre de Serveis Personals del Raval Nord a l’edifici Pantalla. (1) D

Connexió del Centre de Serveis Personals del Gòtic amb el Centre Cívic Pati Llimona. E

Millorar la coordinació entre les entitats i els serveis socials del Districte. F

(1) Aquest centre es trasllada a un nou equipament que es farà al c/Carme, 101-109.

Objectiu específic

Incrementar els serveis i els recursos socials.

Actuacions

Serveis de menjador dels casals, tots els dies de l’any. F

Pla integral per a la gent gran a la Barceloneta. F

Potenciació dels plans comunitaris. F

Creació d’un banc de recursos socials, públics i privats. F

Requerir un millor condicionament a les pensions de Ciutat Vella. F

Potenciar l’atenció primària dels centres de serveis socials amb una major dotació de recursos econòmica i humans. F

Establir acords amb algunes entitats per a l’ús de dutxes públiques. F

Augmentar substancialment la taxa de cobertura de l’atenció domiciliària i l’ajut a la llar. F

Servei d’educadors per a la gent sense sostre. F

Estudiar la possibilitat d’arribar a acords amb propietaris de pisos buits i necessitats d’una rehabilitació, per fer-hi 
habitatges socials. F

Potenciació de recursos emocionals per a pares i mares adolescents: escola de mares adolescents, grups d’ajut mutu, 
entre d’altres. F

PARTICIPACIÓ

Objectiu específic

Facilitar la participació de les entitats i dels ciutadans i les ciutadanes en tots els espais i mecanismes creats a aquest efecte, per tal 
de facilitar la transparència de la gestió municipal.

Actuacions

Desenvolupament participatiu del Pla d’Actuació del Districte. F

Creació del Consell Sectorial de Comerç. F

Creació del Consell Sectorial de Sostenibilitat. F

Creació del Consell Sectorial de Salut. F

Potenciació dels consells sectorials existents: gent gran, escolar, dona, seguretat i comissió de lectura pública. F

Consells d’equipament: centres cívics i equipaments esportius. F

Fer de la web del Districte un canal més de participació i de comunicació entre el Districte i la ciutadania. F

Dotar de més recursos els punts d’informació al ciutadà dels equipaments municipals. F

Fomentar eines que facilitin la participació virtual de les entitats i dels ciutadans i ciutadanes del Districte. F

Objectiu específic

Mantenir un diàleg constant amb les entitats del Districte i facilitar-los la participació en els diversos òrgans que, a aquest efecte, 
estan creats des del Districte.

Actuacions

IV i V Mostra d’Entitats del Districte. F

Publicació d’una Guia d’Entitats del Districte. F
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DONA, INFÀNCIA, GENT GRAN I JOVENTUT

Objectius generals

• Ampliació i millora de la xarxa d’equipaments del barri i del Districte, i dels serveis i recursos adreçats a aquests col·lectius.
• Donar resposta a situacions que provoquen exclusió social i que afecten aquests grups de població (menors de carrer, 
prostitució...), i garantir la igualtat d’oportunitats i l’accés als recursos socials.

GENT GRAN

Objectiu específic

Facilitar l’accés a unes condicions d’habitatge dignes per a la població d’edats avançades.

Actuacions

Accions d’adaptació, rehabilitació i domotització d’habitatges per a la gent gran. F

Creació d’una oficina d’informació immobiliària per atendre, entre d’altres temes, els possibles casos d’abusos F

Objectiu específic

Potenciació dels programes de convivència i solidaritat amb la gent gran.

Actuacions

Impulsar programes tipus “compartir pis” entre gent gran i estudiants. F

Estimular els projectes de solidaritat intergeneracional tal com els de “bon veïnatge”, a més de fomentar el voluntariat. F

Combatre l’aïllament i la soledat fomentant el reagrupament en un mateix domicili de dones soles grans. F

Realització d’un pla d’actuació en dates assenyalades (Sant Jordi, Nadal, Cap d’Any, ...) per acompanyar les persones 
grans que es trobin soles, amb l’organització d’activitats diverses per aquestes dates. F

Objectiu específic

Millorar els serveis a la gent gran.

Actuacions

Ampliar els serveis de teleassistència i d’ajuda a domicili. F

Incorporar nous programes preventius per a la gent gran als ja existents: accidents a la llar, seguretat viària, control de 
l’alimentació i la salut. F

Adaptar la tramitació de serveis a la gent gran a interfícies fàcils i entenedores. F

Implantar un Pla integral per a la gent gran a la Barceloneta. F

Obertura dels casals els 365 dies de l’any. F

Servei de menjador als casals, els 365 dies de l’any. F

Objectiu específic

Fomentar la participació de la gent gran a la societat.

Actuacions

Impulsar accions de coordinació entre els casals de gent gran i de treball en xarxa. F

Programar accions formatives adreçades específicament a la gent gran en l’ús de les noves tecnologies per aprofitar els 
avantatges d’aquests instruments tecnològics en la difusió d’informació. F

Programació de sortides a teatres, museus i itineraris culturals. F

JOVES

Objectiu específic

Ampliar i millorar els serveis destinats als joves.

Actuacions

Construcció d’habitatge per a joves. Prioritat en la construcció d’habitatges per a joves i establiment de sistemes d’ús 
compartit d’habitatge per a joves. F

Incorporació de nous serveis i activitats específiques per a joves als centres cívics. F

Implantació de l’estudi de l’ús del temps de lleure dels joves del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i extensió 
a altres barris del Districte. E

Facilitar l’activitat dels joves en espais públics oberts. F

Suport a les entitats de joves, tant en el vessant econòmic com pel que fa a l’assessorament i la informació. F

INFANTS

Objectiu específic

Ampliar i millorar els serveis destinats als infants.

Actuacions

Ampliació dels serveis de casals infantils per a nois i noies de 4 a 12 anys F

Establir mecanismes de coordinació entre les diverses entitats d’infància del Districte, per tal que complementin la seva 
oferta d’activitats. F

Redefinició i readequació del circuit d’atenció a la infància i a l’adolescència en risc al barri del Raval, atenent les 
necessitats actuals i tenint present el futur traspàs de competències en aquesta matèria. F

Augmentar el nombre d’espais per a infants al Districte: Dr. Aiguader, plaça Salvador Seguí, Pou de la Figuera, entre 
d’altres. E

Ubicació d’una ludoteca al Pou de la Figuera. E

Objectiu específic

Fomentar la participació de les entitats d’infància i de joves.

Actuacions

Suport a les entitats d’infància, tant en el vessant econòmic com pel que fa a l’assessorament i la informació. F

Coordinació entre escoles, entitats de lleure i serveis socials. F

DONES

Objectiu específic

 Tolerància zero vers la violència de gènere.

Actuacions

Elaborar programes específics de lluita contra aquesta problemàtica social. F

Impulsar accions de conscienciació sobre el tema. F

Crear un punt d’informació i d’atenció a les dones. F
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Objectiu específic

Potenciar les accions preventives de salut específicament adreçades a les dones.

Actuacions

Mantenir els programes de salut adreçats a les dones. F

Programar activitats específiques d’integració de la dona adulta a la pràctica esportiva, que han de contemplar les 
necessitats pròpies de l’exercici físic de les dones (part, postpart, manteniment) i la promoció de la pràctica dels esports 
d’equips entre dones.

F

Objectiu específic

Fomentar la participació de les dones.

Actuacions

Programes de dinamització i promoció de grups i entitats de dones. F

Suport econòmic a la formació i foment d’eines de desenvolupament personal per a la inserció personal de la dona. F

Publicació del llibre sobre les dones de Ciutat Vella. F

Fomentar experiències tipus Banc del Temps als barris. F

Objectiu específic

Desenvolupar polítiques específiques que garanteixin els drets de les dones que es troben en situació d’exclusió social.

Actuacions

Fomentar l’accés a la formació i al mercat laboral. F

Incrementar els recursos per a l’atenció de la petita infància, amb horaris adaptats a les necessitats de les famílies. F

VIA PÚBLICA, SEGURETAT, MOBILITAT I SERVEIS MUNICIPALS

Objectius generals

• Millorar la mobilitat i l’equilibri de l’espai entre els vianants i els vehicles.
• Millorar la neteja viària i el servei de recollida selectiva.
• Consolidació del model de seguretat basat en la prevenció i en la coordinació i cooperació dels cossos policials.
• Consolidació de polítiques preventives.

Objectiu específic

Equilibrar l’espai reservat als vianants i el destinat als vehicles.

Actuacions

Incrementar els carrers reservats als vianants, amb prioritat invertida. F

Plans de Mobilitat per al Raval Nord i per al Raval Sud. F

Conversió en zona de vianants del carrer Junta de Comerç. F

Conversió en zona de vianants del carrer Notariat. F

Conversió en zona de vianants dels entorns del mercat de Santa Caterina. F

Diverses conversions en zona de vianants a la Barceloneta. F

Diverses conversions en zona de vianants al Raval Centre. F

Vetllar per una conducta respectuosa i responsable dels ciclistes envers els vianants, a les zones de vianants. F

Conversió en zona de vianants dels entorns de Santa Caterina. F

Estudiar la possibilitat d’adequar com a zona de vianants els carrers del barri de Sant Pere instal·lant-hi fitons hidràulics. F

Objectiu específic

Fomentar els itineraris per a vianants.

Actuacions

Establir camins escolars als centres d’ensenyament del Districte. E

Senyalització d’itineraris per a vianants que fomentin els desplaçaments a peu per l’interior del Districte. F

Objectiu específic

Fomentar l’ús del transport públic i la bicicleta.

Actuacions

Ampliació de l’actual xarxa de carril bici, segregant-la de la calçada i de les voreres en tots els carrers on sigui possible. F

Instar a la millora integral de les estacions de metro del Districte, amb la supressió de barreres arquitectòniques, en 
particular  a l’estació del Liceu. F

Desenvolupament del projecte del tram Besòs, amb inici i final al parc de la Ciutadella. F

Elevar a la Comissió Cívica de la Bicicleta i el Pacte per a la Mobilitat la redacció d’una ordenança municipal sobre l’ús 
de la bicicleta a la ciutat. F

Ubicar estacionaments per a bicicletes i motos prop del mercat de Santa Caterina. F

Incrementar el nombre d’aparcaments per a bicicletes a tot el Districte. F
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Objectiu específic

Pacificació del trànsit.

Actuacions

Prosseguir la pacificació del trànsit a la Rambla. E

Promoure la remodelació de la Via Laietana amb l’objectiu de pacificar el trànsit, augmentar la seva permeabilitat i 
millorar l’espai disponible per a vianants. F

Millorar la gestió dels fitons hidràulics. F

Pacificació del trànsit al carrer de la Princesa. F

Pacificació del trànsit als carrers Sant Pere més Alt i Sant Pere més Baix. F

Objectiu específic

Millorar el parc d’aparcaments.

Actuacions

Impulsar la transició d’aparcaments de rotació a aparcaments de pupil·latge. F

Nou aparcament a la plaça de la Gardunya. N

Nou aparcament a l’illa Rambla del Raval. F

Nou aparcament a la plaça Poeta Boscà de la Barceloneta. F

Nou aparcament soterrat a l’edifici de Gas Natural, amb places per als veïns. F

Nou aparcament a la plaça del Mar de la Barceloneta. F

Aparcament amb concessió a la zona de la Ribera (Marquès d’Argentera/plaça Palau). N

Zones de càrrega i descàrrega amb control horari i vigilant. F

Incrementar el nombre d’aparcaments per a bicicletes i per a motocicletes. F

Objectiu específic

Millorar la conservació del paviment de les vies públiques.

Actuacions

Renovació del Pla de pavimentació del Districte. F

Objectiu específic

Millorar l’enllumenat públic.

Actuacions

Renovar el Pla d’enllumenat del Districte. F

Objectiu específic

Millorar la neteja i la recollida de deixalles.

Actuacions

Avaluació i estudi de la situació actual de la recollida de residus i neteja, amb l’objecte d’elaborar un nou pla, específic per a 
Ciutat Vella, de recollida de residus i neteja que contempli la recollida segregada de la fracció orgànica en tot el Districte. F

Extensió de la xarxa de recollida pneumàtica a noves zones del Districte: Pou de la Figuera, Raval Sud, Raval Centre. F

Establir punts de recollida selectiva a tot el territori del Districte, bé soterrats o en superfície, en funció de la morfologia 
de places i carrers. F

Ampliar i estendre la recollida comercial. F

Vetllar per l’acompliment de la normativa de recollida de residus per part dels establiments de restauració i hostaleria. F

Establiment d’un mini punt verd a cadascun dels quatre territoris del Districte. E

Establir un pla de reducció de residus a les instal·lacions municipals. F

Millorar el servei de neteja viària amb l’increment i/o la modificació del calendari i freqüència de la neteja per rec. F

Reubicació d’aquells contenidors de brossa que, per la seva ubicació actual, causin molèsties als veïns i comerciants 
(carrer Jovellanos...). F

Actuació preventiva i correctiva per combatre actituds incíviques: neteja, obres, gossos, vehicles mal aparcats, ... F

Reforçar els serveis de neteja en dies festius i caps de setmana. F

Estendre la campanya de neteja d’enganxines i cartells iniciada amb l’Associació de Comerciants del carrer Tallers a 
d’altres indrets del Districte. (1)

D

Creació d’una brigada volant per a la localització i posterior neteja d’enganxines i cartells, pintades en mobiliari urbà 
idetecció d’incidències diverses a la via pública. F

Control i sanció a aquells ciutadans i ciutadanes que baixen les bosses de deixalles fora dels horaris establerts. F

Pressionar els expenedors de sacs de runa perquè siguin puntuals en la seva recollida, amb increment de les sancions 
previstes a aquest efecte. F

Ubicació d’urinaris públics, en plantes baixes, en diversos indrets del Districte. F

Incrementar el nombre de papereres. F

Controlar i sancionar, si s’escau, aquelles persones o titulars d’establiments que abandonen deixalles, escombraries o 
altres tipus de residus fora dels horaris i llocs establerts. F

Controlar i sancionar, si s’escau, els propietaris de gossos que no recullin excrements. F

Neteja diària d’aquells espais de la via pública on, a causa de la presència d’un major nombre d’indigents, s’hi acumula 
més brossa i deixalles. F

Augmentar els punts de brossa selectiva soterrada. F

(1) El Districte de Ciutat Vella va posar en servei una brigada de retirada de cartelleria i enganxines a tot el territori.
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Objectiu específic

Millorar el control sobre les activitats dels locals.

Actuacions

Intensificació del programa de seguiment de l’activitat dels locals de concurrència pública, amb una incidència especial 
en aquells que més sovint hagin estat font de molèsties per al veïnat (sorolls, maquinària de ventilació o extracció de 
fums inadequada, horaris de tancament...).

F

Incrementar el control sobre vetlladors i terrasses, pel que fa a horaris i ocupació. F

Objectiu específic

Millorar la seguretat, amb una major presència dels cossos policials a tot el territori del Districte.

Actuacions

Mantenir l’estreta coordinació policial entre els diferents cossos de seguretat, mitjançant la Taula de Coordinació Policial 
del Districte. F

Potenciació dels Consells de Seguretat per Barris. F

Més pressió sobre les bandes de tril·lers. F

Reducció de la prostitució de carrer. F

Exercir més control policial sobre el tràfic d’estupefaents a la via pública. F

Exercir més control policial sobre les màfies vinculades al tràfic de persones, per tal de reduir la prostitució de carrer. F

Tancament de les pensions il·legals. F

Potenciació de la Policia Comunitària. F

Proposar la incorporació del Cos de Mossos d’Esquadra al Consell de Seguretat i Prevenció, com a mesura prèvia al 
desplegament d’aquest cos. F

Vetllar perquè el procés de desplegament del Cos de Mossos d’Esquadra i de substitució de la Policia Nacional, no 
perjudiqui en cap moment una presència policial adequada. F

Objectiu específic

Potenciar les mesures de prevenció.

Actuacions

Especial èmfasi en el control de l’ús de les platges i espais públics a la nit. F

Increment del nombre d’educadors de carrer per a la realització de tasques de mediació. F

Incrementar el control sobre l’absentisme escolar. F

Creació d’una taula de coordinació, en matèria de prevenció, amb l’ensenyament secundari. F

Idear estratègies de concertació i mediació a desenvolupar entre els educadors de carrer i les entitats ciutadanes, per 
resoldre conflictes veïnals, perquè es coneguin més els diferents col·lectius i per facilitar l’accés a activitats formatives, 
de lleure i laborals, especialment dels joves.

F

Objectiu específic

Desenvolupar estratègies de mediació, davant els conflictes de convivència.

Actuacions

Elaboració d’un projecte específic de mediació per al tema de la prostitució, que contempli totes les parts implicades. (1) D

Creació d’una taula de treball entre l’Administració i els agents socials implicats. F

(1) S’han mantingut diverses reunions i trobades amb entitats socials relacionades amb la temàtica de la prostitució i amb veïns i comerciants, i 
s’ha desestimat el projecte.

Objectiu específic

Millorar l’accessibilitat als espais públics.

Actuacions

Continuar el procés d’accessibilitat de tots els equipaments municipals. F

Eliminació gradual de voreres estretes. F

Asfaltar i condicionar la plaça d’Ocata i rodalies (General Castaños, Duana, Marquesa i Ocata) per facilitar l’entrada i la 
sortida a les persones amb mobilitat reduïda. (2)

D

(2) Es farà quan l’illa de Renfe-Rodalies finalitzi la seva urbanització.

Objectiu específic

Millora integral de l’espai públic.

Actuacions

Millora integral en alguns espais públics del Districte, amb una especial atenció a la Rambla i al Parc de la Ciutadella. F

Control constant de les actuacions musicals no autoritzades a la via pública. F

Fort impuls al Districte de Ciutat Vella del Pla de Civisme de Barcelona, que es posarà en marxa el primer trimestre de 2004. F
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PROMOCIÓ ECONÒMICA I MEDI AMBIENT
Objectius generals

• Potenciar l’equilibri i la diversitat de l’activitat econòmica.
• Treballar per tal d’assolir nivells òptims de qualitat ambiental.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Objectiu específic

Augmentar la presència del petit comerç i de les botigues singulars del barri.

Actuacions

Dinamització del comerç al voltant del mercat de Santa Caterina, amb l’elaboració d’un pla de xoc per motivar l’obertura 
dels locals comercials tancats, prioritàriament al barri de Sant Pere. E

Dinamització i equilibri de l’oferta comercial a través de la potenciació d’eixos comercials: Barna Centre, de Palau a 
Palau, Nou Drassanes Comercial i la Rambla. F

Estudiar la viabilitat d’una ordenança específica del comerç a Ciutat Vella. F

Actualització del Pla d’Usos adaptat a les noves necessitats de Ciutat Vella. F
Estudis de promoció del mercat de locals comercials per a l’obertura dels que actualment estan tancats o la renovació i 
adaptació als nous temps d’alguns dels que ara ja hi ha. F

Promoure mesures d’incentivació per a la implantació de nous emprenedors joves i nous comerços a diferents indrets 
del Districte. E

Fomentar una correcta integració al teixit comercial dels comerciants nouvinguts. F
Identificar els eixos comercials amb imatge corporativa pròpia i promoure la cooperació comercial i els usos compartits 
de serveis interns i a l’usuari. F

Objectiu específic

Obres dels mercats.

Actuacions

Finalització de les obres del mercat de Santa Caterina i obertura al públic. F

Construcció del nou mercat de la Barceloneta i obertura al públic. F

Finalització de les obres de millora del mercat de la Boqueria. F

Objectiu específic

Millora de la imatge i de les condicions del comerç.

Actuacions

Increment de les revisions de tots els locals de concurrència pública. F

Incrementar el control sobre el comerç de majoristes. F

Intervencions sobre el comerç degradat. F

Control efectiu sobre els horaris d’obertura al públic. F

Incrementar el control sobre la venda ambulant. F

Elaboració d’un mapa de fires i mercats de carrer al Districte. F

Objectiu específic

Suport a l’activitat pesquera.

Actuacions

L’activitat pesquera s’ha de mantenir i potenciar fins i tot com a reclam turístic, com a element de diversitat d’activitats i 
d’usos de la ciutat. E

Objectiu específic

Potenciar les eines de participació ciutadana.

Actuacions

Creació del Consell Sectorial de Comerç. F

Objectiu específic

Potenciar la formació ocupacional i l’autoocupació.

Actuacions

Potenciació de la creació de programes coordinats amb entitats implantades als barris, per a la formació de treballadors 
i treballadores en aquells sectors en què hi hagi un dèficit específic. F

Incrementar el paper dinamitzador de Barcelona Activa. F

Creació d’un banc de recursos per a la formació. F

Coordinació entre les entitats formadores i els centres de serveis socials del Districte. F

Creació d’un servei d’acollida per a nens i nenes menors de 3 anys, per tal que les mares puguin formar-se. F

Mitjançar entre les empreses i les entitats formadores del Districte, per tal de crear convenis de col·laboració per a 
l’ocupació. F

Facilitar la creació d’una escola-taller per tal de rehabilitar un edifici municipal com a habitatge de lloguer. (1) D

(1) S'han fet i es continuen fent rehabilitacions a través d'escoles taller, però no s'ha concretat cap d'habitatge de lloguer.

MEDI AMBIENT

Objectiu específic

Facilitar la recollida selectiva de deixalles.

Actuacions

Ubicació de mini deixalleries selectives a diferents punts del Districte. F

Col·locació de mini contenidors de recollida selectiva en festes i activitats especials. F

Augmentar la instal·lació de recollida selectiva soterrada. F

Implementació de la recollida selectiva als quioscs de flors de la Rambla, de les restes vegetals. F
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Objectiu específic

Potenciar les mesures de sostenibilitat.

Actuacions

Instal·lació de paviment sonoreductor. F

Pla de reutilització de les aigües freàtiques F

Implantar les recomanacions de l’Oficina Verda en els equipaments municipals. F

Nous equipaments municipals amb criteris de sostenibilitat. F

Concreció de l’Agenda 21, en el Pla d’Acció 21 F

Eliminació gradual dels dipòsits d’aigua potable i substitució de les conduccions de plom dels habitatges antics de 
Ciutat Vella. F

Campanya de sensibilització per a la creació d’horts als terrats comunitaris. (1) D

Cercar llocs adients per a la possible ubicació d’horts urbans. F

Augmentar el verd als espais públics del Districte: arbrat, parterres, jardineres... F

Estabilització de les platges. E

Colònies de gats controlades. F

Incrementar els enllumenats de gas i de vapor de sodi. F

Mesures per combatre la contaminació lumínica. F

Incloure criteris ambientals en els concursos públics. F

Reduir el consum de materials. Estimular la compra verda a l’Administració. Potenciar projectes de reutilització, bancs 
de temps, mercats de segona mà, etc. F

Iniciar un programa de reducció del consum d'aigua en edificis públics, i en habitatges particulars, mitjançant l'educació 
ambiental, per introduir en la població la nova cultura de l’aigua. F

Potenciació dels programes d’educació ambiental. F

Promoure l’increment de la taca verda als balcons, terrats i patis interiors. E

Dur a terme campanyes d’estalvi i ús sostenible de l’aigua. F

Control dels coloms. F

Vetllar per l’acompliment estricte de l’Ordenança Solar en totes les sol·licituds de llicència municipal per a construccions 
noves o per a grans rehabilitacions d’edificis públics o privats. F

Prendre mesures per minorar l’impacte de la contaminació acústica (control d’horaris d’establiments de concurrència 
pública, motos, músics...). F

(1) La tipologia d’edificis antics de Ciutat Vella no garanteix que aquesta actuació sigui aplicable sense malmetre les construccions.

Objectiu específic

Facilitar la participació ciutadana en matèria mediambiental.

Actuacions

Creació del Consell Sectorial de Sostenibilitat. F

Elaborar, de forma consensuada, el Pla d’actuació de polítiques mediambientals del Districte (Agenda 21). F

BARRIS

RAVAL

Objectiu específic

Extensió de la revitalització dels entorns de la plaça dels Àngels cap a la zona compresa entre els carrers Joaquín Costa, ronda de Sant Antoni 
i ronda de Sant Pau.

Actuacions

Creació d’un programa específic de difusió de l’activitat productiva d’aquesta zona amb una forta implantació de noves 
activitats econòmiques lligades amb el món del coneixement. N

Objectiu específic

Consolidar la Rambla del Raval com un espai de referència per al barri i per a la ciutat, amb l’impuls de l’activitat revitalitzadora del 
conjunt de l’illa Robador.

Actuacions

Accions de foment de la implantació de noves activitats econòmiques a la rambla del Raval. F

Suport a les activitats cíviques a la rambla del Raval. F

Objectiu específic

Millora de l’espai públic.

Actuacions

Reurbanització de la zona dels carrers Carretes, Riereta i Sant Pacià, amb recollida pneumàtica. F

Connexions Valldonzella-plaça Castella. F

Urbanització de l’espai que ocupava l’antic mercat del Carme. E

Urbanització Riera Alta-Carme. F

Urbanització illa Rambla del Raval i plaça Salvador Seguí, amb recollida pneumàtica. E

Ubicació d’un parc infantil a la plaça de Salvador Seguí. N

Urbanització del solar de Reina Amàlia-Carretes. N

Realitzar les expropiacions corresponents a l’antiga Escola Sant Llàtzer i reurbanització de l’espai verd. E

Eixamplament de les voreres de Bisbe Laguarda. Estudiar la viabilitat de la supressió de l’aparcament de vehicles per 
plantar-hi arbres. (1)

D

(1) Per raons pressupostàries, s'han prioritzat altres actuacions urbanístiques incloses al PAD.
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Objectiu específic

Ampliar i millorar la xarxa d’equipaments.

Actuacions

Creació de nous equipaments de barri al sector sud del Raval. F

Creació d’equipaments públics que dinamitzin les zones perifèriques del barri, com els solars de les antigues piscines 
Folch i Torres o l’antic Scenic. F

Consolidació i difusió de l’eix d’equipaments públics des de la zona de la plaça de Castella fins a l’avinguda de les 
Drassanes. F

Ubicació de la Filmoteca Nacional de Catalunya al solar de la plaça de Salvador Seguí. E

Ampliació física de l’Arxiu del Districte. E

Recuperació per al barri del local de l’Escola de la Dona. F

Objectiu específic

Millorar les condicions d’habitabilitat del parc d’habitatges del barri i augmentar l’habitatge de promoció pública.

Actuacions

Facilitar la construcció d’habitatge cooperatiu a l’illa Rambla del Raval i al carrer Sant Ramon. F

Objectiu específic

Fomentar la convivència veïnal.

Actuacions

Incrementar la relació i el treball amb les entitats d’immigrants de la zona. F

Actuació sobre els problemes de veïnatge que genera la prostitució a determinades zones del barri (Joaquín Costa, 
ronda de Sant Antoni...). F

Objectiu específic

Millorar l’estat de la neteja al barri.

Actuacions

Posada en funcionament d’un mini punt verd al mercat de la Boqueria, a la plaça de la Gardunya. (1) D

Millora dels sistemes de neteja i de recollida de deixalles, amb l’extensió de la recollida pneumàtica a altres zones del 
Raval Sud i Raval Centre. F

(1) Aquesta actuació s'inclourà en la futura remodelació urbanística de la Pl. de la Gardunya.

Objectiu específic

Augmentar l’equilibri entre l’espai reservat als vianants i el que ocupen els vehicles.

Actuacions

Continuació del Pla de Pacificació del Trànsit a la Rambla. E

Reserva de carrers per a vianants al Raval Nord: Guifré, Cardona... F

Objectiu específic

Millorar la imatge dels comerços del barri.

Actuacions

Increment del control sobre l’obertura de noves activitats, com també la seva imatge exterior. F

GÒTIC

Objectiu específic

Recuperació i consolidació d’espais singulars i millora de l’espai públic.

Actuacions

Millora dels entorns del carrer de Santa Anna, amb la singularització del seu patrimoni i la seva dinamització. F
Recuperació de la vitalitat urbana del sector del Call, amb la creació de nous equipaments i centres públics, i la difusió de 
la singularitat patrimonial d’aquesta zona. F

Consolidació dels espais oberts com a espais públics de trobada ciutadana, amb l’extensió d’actuacions com les 
practicades a la plaça de Sant Miquel. F

Prosseguir amb la recuperació urbana del carrer dels Escudellers i els seus voltants. F

Reordenació de la Via Laietana i Jonqueres, com a eix vertebrador i revitalitzador cultural i de comerç del Gòtic i del 
nucli antic. E

Creació de noves zones d’interès especial per a les activitats artesanals, com els voltants del carrer Comtal. F

Incrementar les senyalitzacions dels punts d’interès turístic. F

Urbanització dels carrers Còdols i Carabassa. F

Millora de l’estat dels carrers de la Creu de Barcelona i del carrer d’en Roca. F

Objectiu específic

Ampliar i millorar la xarxa d’equipaments.

Actuacions

Ampliació física de l’Arxiu Municipal de la Ciutat. E

Ampliació del CAP del Gòtic amb un nou espai al carrer Rull, on es prestaran els serveis de pediatria i ginecologia. F

Trobar una ubicació per a pistes de petanca, properes al Casal de gent gran. (1) D

Ubicació en l’actual edifici de la Llotja (plaça Verònica) d’un equipament comunitari al servei del barri. (2) D

(1) No s'ha pogut determinar un espai adient per ubicar aquesta instal·lació.

(2) Continua desenvolupant-se activitat en aquest equipament.

Objectiu específic

Fomentar la convivència veïnal.

Actuacions

Ampliar les activitats adreçades al barri del Centre Cívic Pati Llimona, especialment per als joves i la gent gran. F

Control rigorós de la venda ambulant no autoritzada (teixits, ulleres, llaunes, flors, ampolles de cava, discs compactes...). F
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Objectiu específic

Millorar l’estat de la neteja al barri.

Actuacions

Millorar els sistemes de neteja i de recollida d’escombraries. F

Instal·lar un mini punt verd al barri. (1) D

Intensificar el control sobre la neteja que han de garantir els operadors d’activitats comercials a la via pública 
(mostres, fires...). F

Augmentar el nombre de papereres als punts d’ús més intensiu del barri. F

Augmentar els punts de neteja i tractament d’orins en aquells indrets on es detecta aquesta problemàtica. F

(1) No es va trobar un lloc adient.

Objectiu específic

Augmentar l’equilibri entre l’espai reservat als vianants i el que ocupen els vehicles.

Actuacions

Millorar l’accessibilitat als entorns del sector sud del Gòtic. F

Objectiu específic

La Rambla

Actuacions

Protegir el comerç de qualitat i la varietat d’oferta. F

Augmentar la capacitat lumínica dels fanals de la Rambla i garantir el seu bon estat de neteja i manteniment. F

Millora estètica de la paret posterior dels quioscos de flors i animals, com també del seu aspecte interior quan aquestes 
estan tancades. E

Recollida selectiva de restes vegetals dels quioscos de flors de la Rambla. F

Reparació de la font/escultura de Mari Sampere i el mosaic de Joan Miró al Pla de l’Ós. E

Fer un estudi d’una possible modificació de les zones d’estacionament de la Rambla (motos, càrrega i descàrrega...). F

Impedir activitats o espectacles espontanis molestos a la Rambla. F

Instar un canvi legislatiu que penalitzi el joc il·legal a la via pública. E

Control i investigació de persones que exploten a persones incapacitades i menors per a l’exercici de la mendicitat. F

SANT PERE, SANTA CATERINA I LA RIBERA

Objectiu específic

Recuperació i consolidació d’espais singulars i millora de l’espai públic.

Actuacions

Millora de l’espai públic dels entorns de l’estació de França i del Pla de Palau. (1) D

Consolidació del carrer de Montcada com a carrer de museus, i potenciació de la xarxa cultural del barri de la Ribera. F

Millora de l’espai públic a l’entorn del carrer Flassaders després de les obres d’ampliació del Museu Picasso i la 
urbanització de la plaça de Jaume Sabartés, amb recollida pneumàtica, amb el condicionament dels carrers Cirera, la 
Seca i de les Mosques.

F

Recuperació del paper vertebrador i dinamitzador del nou mercat de Santa Caterina, on es fomentaran les activitats 
comercials i ciutadanes. F

Donar el nom de plaça de Joan Capri a la plaça del mercat i possibilitar les vistes a la teulada. F

Millora de la qualitat de l’espai públic en el sector comprès entre la Via Laietana i el mercat de Santa Caterina després 
de la posada en marxa d’aquest mercat. F

Revitalització de l’eix del carrer de Carders com a artèria transversal i la seva connectivitat amb la resta del barri. F

Millora de la connectivitat del barri de Santa Caterina amb el de la Ribera a través de la recuperació del paper 
vertebrador del carrer de Montcada. F

Millora i creació de noves zones senyalitzades de foment de les activitats productives artesanals. F

Protecció del caràcter dinamitzador del carrer de Sant Pere més Baix i els seus voltants. F

Revitalització del carrer de Sant Pere Mitjà. E

Foment de les activitats cíviques a la plaça de Sant Pere i els seus voltants. F

Finalització de les obres del Museu Picasso. E

Enjardinament de l’espai situat al carrer Banys Vells. N

(1) És farà amb l’urbanització de l’illa de Renfe-Rodalies.

Objectiu específic

Ampliar i millorar el parc d’habitatges i la xarxa d’equipaments.

Actuacions

Impulsar la construcció de la Biblioteca Provincial en un solar prop de l’estació de França. F

Dotar de més recursos l’Espai Jove gestionat pel Pla integral del nucli antic. F

Compromís de diàleg amb la propietat per tal de cercar una sortida a l’edifici actualment abandonat de l'antiga Penya 
Cultural Barcelonesa. F
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Objectiu específic

Millorar l’estat de la neteja al barri.

Actuacions

Millora dels sistemes de neteja i de recollida d’escombraries, amb l’extensió de la recollida pneumàtica a altres zones 
del barri. F

Creació d’un mini punt verd de barri al mercat de Santa Caterina. F

Estudiar una possible ubicació d’espai d’esbarjo per a gossos o un “pipi-can”. F

Objectiu específic

Augmentar l’equilibri entre l’espai reservat als vianants i el que ocupen els vehicles.

Actuacions

Millorar l’accessibilitat dels vianants des dels voltants del barri de la Ribera. F

Millorar els controls d’accés de vehicles privats no residents a l’interior del barri. F

Objectiu específic

Fomentar l’equilibri entre les activitats econòmiques del barri.

Actuacions

Impulsar accions de diversificació de les activitats productives al voltant del carrer de Trafalgar i de Sant Pere més Alt. E

BARCELONETA 

Objectiu específic

Recuperació i consolidació d’espais singulars i millora de l’espai públic.

Actuacions

Dinamització del carrer del Dr. Aiguader mitjançant la transformació de l’espai l’antiga estació de Rodalies. E

Millora dels usos del passeig Joan de Borbó i el passeig Marítim. F

Recuperació dels elements patrimonials distintius de la personalitat urbana del barri. F

Finalització de les obres del passeig Marítim i la seva continuació fins la nova bocana amb la funció d’unió amb el barri 
de la Barceloneta. N

Reurbanització de la plaça del Poeta Boscà i els seus voltants, amb l’objectiu de convertir-ho en l’eix comercial del barri. E

Convertir la plaça del Poeta Boscà en la plaça central del barri, enfocada com a rambla interna, des del mercat fins al 
mar. E

Ubicació d’algun equipament públic, gestionat pel Districte de Ciutat Vella, a la Cooperativa Segle XXI, en el cas que el 
barri l’aconsegueixi com a seva. N

Un cop autoritzat pel Ministeri de Foment la reforma de la línia maritimoterrestre, es promourà la finalització del Pla de 
Reforma de la façana marítima. E

Objectiu específic

Ampliar i millorar el parc d’habitatges i la xarxa d’equipaments.

Actuacions

Construcció d’apartaments amb serveis per a la gent gran a solars d’equipament (Balboa-Pinzón). F

Millora dels programes de concessió d’ajudes a la rehabilitació privada, amb el manteniment i l’ampliació dels ajuts i la 
millora dels canals de difusió. F

Dotació d’equipaments de primer ordre a nivell metropolità que configurin l’entorn de l’Hospital del Mar com un punt de 
referència en l’àmbit de les ciències de la salut. F

Modernització i ampliació de serveis dels equipaments municipals esportius i d’oci. F

Objectiu específic

Millorar l’estat de la neteja i el manteniment al barri.

Actuacions

Manteniment de la política de renovació de l’espai públic del barri que no ha estat renovat en els últims anys. F

Posada en funcionament d'un punt verd de barri al mercat de la Barceloneta. E

Supressió progressiva de les barreres arquitectòniques de la via pública. F

Millora dels sistemes de neteja i de recollida d’escombraries. F

Objectiu específic

Pacificació del trànsit.

Actuacions

Adequació com a zona de vianants dels voltants del mercat de la Barceloneta. E

Objectiu específic

Recuperació de les platges com a espai lúdic públic per a tothom, i fomentar-ne l’ús durant tot l’any.

Actuacions

Facilitar i condicionar l’accés a les platges per a totes les persones amb dificultats. F

Estabilització de les platges. E

Prendre les mesures necessàries per tal que la utilització lúdica de les platges no comporti un perjudici per al descans i 
la seguretat dels veïns, així com tenir màxima cura de la neteja immediata dels voltants en els dies de màxima utilització. F

Objectiu específic

Millorar el transport públic.

Actuacions

Sol·licitar la modernització de l’estació del metro. F

Adequació de les parades d’autobús. F

Facilitar l’accés al transport públic de superfície a les persones amb problemes de mobilitat, amb la millora de 
l’accessibilitat de les parades d’autobús. F
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Objectiu específic

Millorar les condicions de vida de la gent gran de la Barceloneta.

Actuacions

Pla integral per a la gent gran. F

NOVES ACCIONS NO CONTEMPLADES AL PAD

Expropiació de Carme, 109  per al trasllat del Centre de Serveis Personals del Raval Nord. E

Expropiació antic SCENIC. Posteriorment s’ha fet una concessió a la Societat General d’Autors (SGAE). F

Ordenació de la distribució espacial a la Rambla de diferents manifestacions artístiques (estàtues humanes entre el 
carrer Bonsuccés o la plaça del Teatre, i manifestacions diverses a la part baixa). F

Regulació de l’activitat a l’espai públic dels músics de carrer. F

Modificació del Pla d’Usos de Ciutat Vella, que regula  els locals de pública concurrència. F

Reforç del departament de Prevenció i Cohesió Social. F

Creació d’una Brigada Mòbil al Districte per a la retirada de cartelleria i enganxines de l’espai públic i detecció d’elements 
del paviment o mobiliari urbà malmès. F

Pla de Mobilitat del Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. F

Atorgament del programa de la llei de Barris a Santa Caterina. F

Instal·lació d’una extensa xarxa de lavabos públics. F

Ubicació de la Casa dels Entremesos al Palau Mercaders. E
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