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INFORME PUNTS MÒBILS 
 

	

 
 

	
	

	
	
 

Total de propostes recollides: 25 

1. Educació i Salut pública -- 
2. Drets Socials, equitat de gènere i acció comunitària 6 
3. Habitatge 5 
4. Ocupació, impuls econòmic i economia social 6 
5. Espai públic i accessibilitat 8 
6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Data: 11/12/2020 Franja horària: 11:00-13:00h 

 Ubicació (o itinerari):  
Rambla del Raval – Escola Milà i Fontanals 
 
 

 Nombre de persones que han fet ús del punt mòbil 48 

 Nombre de persones que han fet propostes  22                        

  Edat mitjana:  30-45   Gènere Masculí: 17 Femení: 5 No binari:  

 Breu descripció i funcionament del punt mòbil 
(Funcionament, tasques realitzades, resposta de la ciutadania, incidències, etc.) 
	

L’equip de dinamització del Punt Mòbil ha comptat amb el suport de l’equip de mediadors/ores de 
Districte de Ciutat Vella. Es valora molt positivament el treball col·laboratiu de recull de propostes entre 
ambdós equips. Com es pot observar pels resultats de la sortida del Punt Mòbil, s’ha diversificat el perfil 
de persones que han aportat propostes al procés.  
 
 



Definició del PdB 2021-2024 

2 
	

	
 

Eix* Títol proposta Descripció 
2 Incrementar l’oferta de centres 

culturals/de trobada adreçats a la 
població jove 

Més espais per a què joves puguin reunir-se i 
puguin interactuar persones joves de diferents 
procedències o cultures. Per exemple: per fer 
esport, compartir, fer xarxa, etc.  

2 Incrementar la seguretat durant tot el dia Realitzar més accions de seguretat per part dels 
cossos policials. Existeix la percepció 
d’inseguretat al barri en les diferents franges 
horàries.  

2 Incrementar la presència policial als 
carrers del barri i incrementar les 
actuacions de prevenció 

Incrementar les actuacions dels cossos policials i 
les actuacions de prevenció i acció desplegades 
al barri, ja que els veïns i les veïnes han vist 
incrementada la percepció d’inseguretat al barri. 

2 Incrementar les ajudes per a les famílies 
en situació de vulnerabilitat 

Més ajudes a les famílies en situació de 
vulnerabilitat, sobretot a les famílies nombroses.  

4 Desplegar projectes d’acompanyament 
i suport en la recerca de feina a famílies 
en situació de vulnerabilitat 

Desplegar actuacions, que haurien de 
complementar el suport econòmic, amb projectes 
en relació al suport en la cerca de feina a aquests 
col·lectius específics. 

5 Incrementar tant l’accessibilitat com la 
neteja dels carrers del barri  

Cuidar l’entorn on es viu ja que d’aquesta forma 
serà més agradable el barri per a tothom i el 
veïnatge s’hi sentirà més segur.  

5 Aparcaments més accessibles a la zona 
0-1 

Més accessibilitat per a vehicles privats (cotxes) i 
per al seu aparcament. Demanda a la zona 0 i 1. 

4 Incrementar el suport de la figura 
d’intermediació per a rebre més ofertes 
laborals 

Més espais i/o organitzacions que donin suport en 
la cerca de feina. Hi ha molts espais on no hi ha 
feedback de les diferents actuacions 
desenvolupades.  

3 Desplegar actuacions per a reduir els 
“pisos turístics” 

Millorar la situació dels habitatges i edificis, ja que 
n’hi ha molt pocs degut a l’alta quantitat de pisos 
turístics. 

3 Regular els preus dels lloguers Regular i disminuir els preus dels lloguers segons 
els ingressos. 

5 Incrementar les accions per a millorar la  
seguretat nocturna i control del soroll 

Sobretot per la nit, fer el barri més segur de 
robatoris i delinqüència. Realitzar actuacions per 
millorar els problemes derivats del soroll, sobretot 
per les nits.  

3 Regular els lloguers d’habitatge i 
impulsar mesures per a reduir els preus 

Es considera que els preus dels habitatges de 
lloguer al barri són inaccessibles per als veïns i 
veïnes. Caldria limitar l’augment o augmentar els 
sous de les persones. 

4 Incrementar les actuacions de suport a 
la recerca de feina 

Obrir al barri espais específics per als ciutadans 
per a que sigui més fàcil i ràpid aconseguir un lloc 
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de treball. Amb projectes integrals per al 
desenvolupament de suport continu per a les 
persones que es troben en situació de recerca de 
feina.  

5 Incrementar la neteja i l’accessibilitat als 
carrers i altres espais públics del barri 

Intensificar les actuacions dels serveis de neteja 
del barri. I realitzar algunes reformes de millora de 
l’accessibilitat d’alguns punts.  

5 Incrementar les accions vinculades a la 
seguretat dels carrers 

Més accions policials per tal de treballar en la 
reducció de la delinqüència. 

4 Més punts de referència pel suport en la 
cerca de feina 

Es considera que no hi ha llocs de referència per 
al suport en la recerca de feina. Caldria també 
desenvolupar actuacions per la millora del 
coneixement de nòmines, baixes laborals, 
prestacions, etc.   

3 Disminuir el cost dels lloguers 
d’habitatge 

Millorar l’accessibilitat econòmica dels lloguers 
d’habitatge. Amb els sous baixos i les poques 
ajudes, és difícil per als veïns i les veïnes poder 
accedir-hi, i quedar-se a viure al barri.  

5 Millorar la senyalització dels carrers 
pròxims a les escoles 

Es considera que no hi ha senyalització de trànsit 
en les proximitats de les escoles. Caldria reduir el 
límit de velocitat en els entorns escolars.  

4 Impulsar i promoure el comerç local de 
proximitat 

Activar un pla per a promocionar el comerç local 
de proximitat.  

4 Desenvolupar actuacions específiques 
per al suport en la recerca i accés de 
feines per al col·lectiu de dones d'origen 
estranger 

Es considera que les dones tenen més dificultats 
per la cerca de feina, i entre les dones d’origen 
divers aquestes dificultats s’agreugen. Caldria 
potenciar plataformes per la cerca; que 
milloressin l’accés laboral d’aquests col·lectius.  

2 Augmentar les mesures de suport per a 
complementar l’horari escolar  

Els horaris de l’escola no coincideixen amb els 
horaris laborals. Donar suport a les famílies que 
necessiten ampliar els serveis de conciliació. 

2 Ampliar la coordinació de les actuacions 
de suport (ajudes) als diferents 
col·lectius 

Impulsar i fomentar la xarxa d’ajudes i disminuir 
el preu dels lloguers d’habitatge.  

5 Prendre mesures amb les persones 
ciutadanes incíviques 

Mesures més ràpides i eficients per totes aquelles 
persones que no segueixen les normes 
establertes. 

5 Penalitzar els veïns i veïnes que no 
recullen els excrements dels seus 
animals. 

Vigilància i penalització de totes les persones que 
no recullen els excrements dels seus animals. 

3 Disminuir el preu dels lloguers 
d’habitatge i impulsar mesures de 
suport per al seu pagament 

Impulsar més ajudes per a famílies que no poden 
pagar els preus de lloguer d’habitatge al barri.   
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Fotografia del Punt Mòbil  


