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Acta  2/ 2.015 
ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DE L’ESTAT DEL DISTRICT E DE 

CIUTAT VELLA 
 

 
 
A la Sala Ernest Lluch , ubicada a la 3a planta de la Seu del Districte de Ciutat Vella, 
plaça Bonsuccés, 3 de l’Ajuntament de la ciutat de  Barcelona, el dia SETZE D’ABRIL 
DE DOS MIL QUINZE, s’hi reuneix en sessió ordinària l’Audiència Pública de l’estat 
del Districte de Ciutat Vella  a les 19.00 hores  i sota la vicepresidència del conseller 
senyor Joan Anton Sánchez i de Juan de l’Ajuntament de Barcelona. Hi concorren les 
senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
 
Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) 
Sra. Rafiaa Mrabet i Oumnad (CiU) 
Sr. Josep Zalacaín i Suárez (CiU) 
Sr. J. Pau Bruguera i Alonso (CiU) 
Sra. Mª José Arteaga i Muñoz (PSC) 
Sr. Nacho Cano i Vidal (PSC) 
Sra. Carolina Pallés i Calte (PSC) 
Sr. Daniel Pío i Gutiérrez (PSC) 
Sr. Albert Rodríguez i Roig (PSC) 
Sr. Ramon Molist  Godó (PPC) 
Sr. Agustín Beneyte i Mayor (PPC) 
Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua (ICV-EUiA) 
Sra. Rut Garrido i García(ICV-EUiA) 
Sr. Oriol Pastor Soria (ICV-EUiA) 
Sr. Jordi Bordas i Villalba (UxB) 
 
i assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Natividad Román Páez, que 
certifica. 
 
Hi concorre també la regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima. Sra. Mercè Homs 
Molist.  
 
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella  informa que presidirà avui l’Audiència Pública del Districte de Ciutat Vella donat 
que la presidenta Ima. Sra. Sara Jaurrieta Guarner ha tingut un impediment d’última 
hora i no podrà assistir a la sessió. 
 
Dóna inici a la l’Audiència Pública de l’estat del Districte de Ciutat Vella del mes d’abril 
a les 19.00 hores, donant la benvinguda als assistents.  
 
Comenta que hi ha peticions d’intervenció, algunes de les quals han arribat per correu 
electrònic, que són les que intervindran en primer lloc.  
 
Als acords als que es van arribar a la darrera Audiència Pública en els quals es deia 
que les persones intervinents poden fer una intervenció de fins a cinc minuts, 
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s’incorpora com a novetat la possibilitat de fer, després de la resposta de la regidora, 
un torn de rèplica d’un minut més per si ha hagut un tema que no ha quedat prou 
aclarit, llavors la regidora podria tornar-se a referir a aquests temes.  
 
Aquetes novetats es van incorporar a la darrera Audiència Pública i són una bona 
manera de regular les intervencions i que tothom pugui parlar i expressar-se 
lliurament.  
 
 
En primer lloc, té la paraula l’associació de veïns del Raval, el senyor Josep Garcia.  
 
 
El Sr. Josep Garcia de l’associació de veïns del Raval , comença la seva 
intervenció: 
 
Bona tarda. He demanat intervenir en qualitat de president de l’associació de veïns del 
Raval i com a màxim responsable de Ràdio Ciutat Vella, per lo qual espero que es vagi 
en compte una mica amb el temps.  
 
El día que la conocí a usted señora Homs, desde el primer día la hablé a usted en su 
idioma, en catalán, pero voy a utilizar hoy el castellano que también es el idioma de 
mis padres y del cual me siento muy orgulloso, porque también a la hora de expresar 
sentimientos lo hago mejor en mi lengua materna. 
 
Quiero empezar por pedirle disculpas por muchas cosas, 
 

- le quiero pedir disculpas por no tener un apellido catalán, le pido disculpas por 
ello, 
 

- le quiero pedir disculpas por haber nacido a 1200 km de aquí,  
 

- le quiero pedir disculpas por cuando se me ofreció la posibilidad en octubre de 
2011, de haber formado parte del equipo del señor Trias, en el restaurante Cal 
Pinxo del Palau del Mar, a cambio de que yo renunciara a presentarme a las 
elecciones municipales y 
 

- le quiero pedir disculpas también por no haber aceptado que después de esas 
elecciones tal y como se me ofreció de ingresar en Convergencia y dije que no, 
 

- le quiero pedir disculpas por todo esto. 
 
Yo creo que usted vino a Ciutat Vella con dos objetivos, 
 

- Uno, conseguir que cuando se acabaran estos cuatro años se la recordara y se 
la va a recordar, pero por todo lo que usted ha traído y por lo que ha 
pretendido. 

 
- Y el otro, es porque también se marcó usted un objetivo que era perjudicar a la 

asociación de vecinos del Raval y acabar con Pep García. 
 
Lo de la asociación de vecinos lo ha conseguido usted, nos ha herido mucho 
económicamente, hoy hemos tenido que despedir a dos trabajadores que llevaban 9 
años trabajando en Radio Ciutat Vella. Hoy se les ha despedido a los dos. Desde ese 
punto de vista usted se puede sentir muy orgullosa, ese objetivo lo ha conseguido. 



3 

 

 
Pero, no se vaya tan orgullosa porque no ha acabado usted con Pep García. A lo largo 
de mi vida yo he pasado momentos mucho más difíciles que lo que usted me haya 
podido ocasionar, desde estar en coma en una UVI cuatro meses, a un divorcio, la 
muerte de mis padres, he pasado momentos en mi vida muy difíciles y aquí estoy 
dirigiéndome a usted con toda la corrección y con toda la educación. 
 
Nos ha hecho usted daño, se puede sentir orgullosa de ello. Nos ha hecho daño 
económicamente. Porque si no, no se entiende que de los 15.000’00.-€ que 
recibíamos hace cinco años pasemos a 1.000’00.-€ de subvención a 1.000’00.-€  y a 
Radio Ciutat Vella, ni un euro; ha conseguido que despidiéramos a dos trabajadores 
que llevaban uno desde el 2004 y otro desde el 2007 trabajando en radio Ciutat Vella. 
Felicidades. Descuéntelos de aquellos 1400 puestos de trabajo que dice usted que ha 
creado en estos cuatro años.  
 
no se puede gobernar desde el rencor. No se puede vivir obsesionada con una 
persona determinada, la política es otra cosa, máxime cuando quien practica esa 
política habla de ética, de moral. A mí se me podrán dar muchas lecciones, muchas, 
me queda mucho que aprender, pero no están legitimados para darme a mi lecciones 
de moral, sólo hay que acudir a los medios de comunicación para verlo.  
 
Hoy hemos tenido filtraciones de otras conversaciones donde se habla de más temas 
que les afectan a ustedes y a su partido. Le doy las gracias por el comportamiento que 
ha tenido usted para con nosotros.  
 
Y para acabar déjeme decirle una cosa más, hace cuatro días inauguraban ustedes la 
plaza  de la Garduña, observamos una pancarta que ponía que allí se iban a construir 
viviendas en régimen de cooperativa y según declaraciones del Alcalde de Barcelona 
a la opinión pública, se le han concedido a dos cooperativas que están en el convenio 
que se firmó con la FAVB, Ayuntamiento de Barcelona que destina el 25% del suelo 
público a esas tres cooperativas vecinales.  
 
Mintió. Ninguna de esas cooperativas está en ese convenio, en ese convenio sólo está 
Ayuntamiento de Barcelona, la FAVB, Pro Hábitat 2000, Por Font y la cooperativa El 
teu barri.  
 
Mintió. Esas cooperativas son privadas del grupo SOGEUR, grupo al que la 
cooperativa El teu barri hace un año medio, lo tiene en los tribunales por una presunta, 
presunta estafa de un millón y medio de euros. Y ustedes tuvieron en su momento esa 
información que yo les trasladé. Sí, sí, Proa y otra cooperativa, están allí las pancartas 
puestas.  
 
Bien, sepa usted que vamos a intentar averiguar en qué condiciones se ha concedido 
ese suelo para construir esas viviendas en régimen de cooperativa, puesto que esas 
dos cooperativas son privadas una de ellas propiedad del Consejero delegado del 
grupo SOGEUR y la otra administrada y gestionada también por ellos.  
 
En fin… 
 
 

• ¿Cómo gobiernan ustedes? 
 

• ¿Qué Ciutat Vella nos dejan? 
 

• ¿Qué distrito nos han dejado? 
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• ¿Qué han hecho ustedes? 

 
 
 
Ustedes han dejado un distrito peor del que se encontraron, con más miseria física, 
con más inseguridad ciudadana, el último documento que nos pasaron ustedes 
hablaba de una rebaja de la delincuencia en Ciutat Vella de un 25% y lo cuantificaron 
ustedes en 14.800 denuncias menos, a nada que uno sepa hacer números, estaban 
ustedes reconociendo en ese documento implícitamente que el 2014 todavía se 
habían producido 44.500 y pico de denuncias, descontando ese 25%.  
 
Nos dejan ustedes un distrito peor que el que encontraron, donde la participación, lo 
que entendemos nosotros las entidades por participar, la poca que ya había se la han 
cargado. Pero usted dijo que había el abanico de la participación, por eso nos ha dado 
a las entidades que representamos y muchas en Ciutat Vella algo, cinco minutos igual 
que a la señora del cuarto primera del número tal, de la calle tal, que con toda 
legitimidad puede venir aquí también a quejarse. Hasta en eso nos ha comparado 
usted igual, para usted no somos entidad. 
 
Este año, la asociación de vecinos estatuariamente, con estatutos legalizados cumple 
cuarenta años, usted no había nacido. Provenimos del año 66 que se organizó como 
cédulas comunistas y no es hasta el 74 – 75 que se elaboran ya los primeros estatutos 
como asociación de vecinos del barrio del Raval, antes conocida como Distrito Quinto, 
nombre que no nos gustaba nada y por eso luchamos para cambiarlo.  
 
Una entidad que ha estado al pie del cañón en la lucha para que viniera la Filmoteca al 
barrio del Raval señora Homs, para que existiera ahora como equipamiento público 
para el barrio del Raval, para que consiguiéramos un polideportivo que ha estado 
presente en cada una de las comisiones del Área de Rehabilitación Integral de este 
distrito durante años, siendo un miembro activo, luchador, reivindicativo, pero también 
negociador porque sino todo ese proyecto se hubiera atrasado mucho más y yo no me 
muevo en su cuerda señora Homs, y ahora sí le prometo que acabo. 
 
Nací en Extremadura, quiero mucho a mi tierra porque de allí eran mis padres, pero a 
veces me asaltan dudas que me preocupan y que me hacen reflexionar, ya no sé si 
quiero más a mi tierra o a Catalunya, porque en querer a Catalunya yo no admito de 
ustedes ninguna lección y no por eso yo me tengo que proclamar independentista. Yo 
soy tan catalanista como el primero, a los 14 años ya hablaba catalán, pero no soy 
independentista y ustedes me lo han hecho pagar. 
 
Gracias por todo lo que usted ha hecho con nosotros. De verdad. Y le pido otra vez 
disculpas, me dirijo al resto de los grupos políticos, a todos aquellos que también se 
llaman de izquierdas que no hayan denunciado en ningún plenario, ni en ninguna 
Audiencia Pública la canallada que se estaba cometiendo con la actividad histórica, 
más histórica y que tiene más socios a sus espaldas del conjunto de Ciutat Vella, más 
de 5000, y usted decidió que había que cargarse a su presidente. 
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella, li fa avinent que li queda un minut d’intervenció.  
 
El Sr. Josep Garcia de l’associació de veïns del Raval , per acabar: 
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Porque si se cargaba a su presidente acababa con la asociación de vecinos, pues ni 
una cosa ni la otra,  
 

- a una la ha herido, pero ya hemos ido a urgencias del Hospital del Mar, ya nos 
han puesto los apósitos y ya la herida no sangra y  

 
- a su presidente, lo único que usted le ha generado es el peor de los 

sentimientos, que es el de la máxima indiferencia hacía lo que usted representa 
y a lo que usted es. 

 
Muchas gracias.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella,  proposa passar a l’apartat de paraules de particulars, de veïns que s’han inscrit 
a la seu. Atorga la paraula a la senyora Cristina Molina, del carrer Ataulf, número 13 
 
La Sra. Cristina Molina,  del carrer Ataülf, numero 13 intervé:  
 
Sóc veïna del Gòtic, concretament del carrer Ataülf i amb paraules del nostre propi 
alcalde es considera al nostre barri com el segon en importància de tota la ciutat, 
perquè atrau tot el turisme, i en definitiva estem al costat del Port, on s’embarquen tots 
els creuers de luxe que ens estan arribant durant tot aquest temps. 
 
I la meva pregunta o el que volia exposar és que no ens sentim com a segon barri 
important, no tenim constància, perquè sobre tot en presència policial al barri ens 
trobem totalment desprotegits. 
 
No entenem perquè si hi ha tants bars, s’han donat tantes llicències de bars a tot el 
barri, que poden obrir en un horari fins a les tres de la matinada, incomprensible també 
perquè si vostès coneixen el barri, els carres son molt estrets, s’han donat permisos no 
entenem perquè, i no hi ha presència policial per fer complir totes les ordenances i les 
normatives municipals. 
 
Hi ha més gent durant la nit que durant el dia al barri, la gent ve a beure, hi ha 
normativa que diu que no es pot beure al carrer, tothom surt al carrer a beure i més ara 
que ve l’estiu. 
 
Hi tenim tots els carrers amb orins. Quan tu surts per anar a fer la compra al nostre 
estimat mercat de la Boqueria el dissabte al matí, ben d’hora, l’únic que olores és l’olor 
de pixums de la nit anterior. Passen a regar els carrers, no com abans perquè ara 
només reguen com si reguessin plantes, abans passaven amb un xorro d’aigua que 
netejava ara no, ara només tiren aigua que el que fa és que embrutar totes les 
botigues, fa relliscar a la gent, perquè els carrers estan bruts i si tiren aigua l’únic que 
fan és que rellisquin, estan greixosos, però passen potser a les 12 del migdia, 
aleshores clar són hores que les botigues ja estan obertes, els comerciants es queixen 
que se’ls hi embruten les botigues, etc.  
 
De veritat, l’únic que volia contemplar era això, que si som un barri veritablement, com 
a qualsevol altra ciutat del món, la gent que ve a Barcelona, ve a veure el nostre barri 
hauríem d’estar, ja no dic mimats, sinó el barri s’hauria de cuidar,  
 

- en quant a seguretat,  
- en quant a neteja i  
- una mica en quant a tot.  
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Gràcies.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella , atorga la paraula al senyor Agustí Seguir, també del carrer Ataülf, numero 13.  

El Sr. Agustí Seguir  del carrer Ataülf, numero 13 inicia la seva intervenció: 
 
Volia saber  
 

• quina destinació té l’edificació que s’està fent al carrer Gignàs, al carrer 
Riudarenes.? 

 
Pensem que és un hotel, però diuen que potser no és ben bé un hotel sinó que a lo 
millor té un altre destinació, una casa de cites, un prostíbul.  
 
Aleshores els veïns de la zona estem preocupats i volem saber si és així o no. 
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella,  atorga la paraula al senyor Joan de Aro, del carrer Príncep de Viana 9. 

El Sr. Joan de Aro  del carrer Príncep de Viana 9, comença la seva intervenció: 
 
Totes les reclamacions que he presentat aquí, moltes d’elles han sigut fetes ja, com 
els arbres, etc.  
 
Tenim algunes coses pendents, per exemple el Príncep de Viana número 14 i el 
número 9, segons el senyor Casas i el senyor Joan Anton Sánchez, això està en vies 
de solució.  
 
L’únic que tenim, hi ha dues coses, millor dit tres, que veig que no s’ha fet res. 
 

- Al carrer Sant Antoni estem dient que està tot fet malbé la calçada i hi ha 
molta gent que està caient i d’això no s’ha fet res al carrer. 

 
- Després hi ha al carrer Príncep de Viana 21, que és la famosa uralita 

que tenen al terrat, que l’aigua quan plou cau a la vorera, aquí veig que 
tampoc han fet res.  

 
- Hi vaig parlar sobre la possibilitat de posar els contenidors de les 

escombraries, per evitar lo del número 14, que els estrangers no llencin 
les escombraries al carrer i no hi ha ningú que s’hagi posat en contacte 
amb mi.  

 
Per lo tant, aquestes són les petites queixes que tinc. 
 
Gràcies.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella , atorga la paraula al senyor Francesc Morell del carrer Rull, per acabar aquest 
primer torn.  
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No s’escolta el que diu. 
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella , respon que estava apuntat aquí, pensava que s’havia apuntat. Per acabar el 
primer torn atorga la paraula al senyor Antoni Molero del carrer Sils, també del barri 
Gòtic.  
 
El Sr. Antoni Molero del carrer Sils comença la seva intervenció: 
 
Volia parlar de moltes coses, però va ser la senyora Cristina crec que ha fet un resum 
bastant encertat de coses que estan passant al barri, per tant, jo no incidiré.  
 
Però sí que voldria incidir amb algunes preguntes, com per exemple,  
 

• l’acte pre - electoral, del Centre de Cultura Contemporània de l’altre dia, voldria 
saber quant li ha costat al districte o al ciutadà aquest acte?  

 
En xifres si us plau. Perquè recordo que el correu que va enviar de cita per anar a 
aquest acte portava el segell de districte. Per tant, no vinguem ara dient que va ser un 
acte privat de Convergència, mentida, va ser un acte de districte.  
 
Voldria també preguntar unes coses com el Pla d’Usos,  
 

• en quina situació està? 
 
I voldria preguntar sobre  
 

• els inspectors? 
 
que és un tema que ha desaparegut del mapa, però que continua perquè si no recordo 
malament estaven imputats els inspectors i  locals de pakistanesos, i no vull entrar en 
detall perquè podria ser molt conflictiu, i com que no tinc proves no ho faré, però està 
demostrat que aquest  senyor, per exemple, del local pakistanès, pot vendre alcohol 
als menors fins les 11 de la nit, cosa que ni a les autopistes es fa.  
 
 
Voldria també preguntar sobre  
 

• l’antiga seu del Síndic de Greuges, en quina situació es troba?  
 
Tot està abandonat. Allà posa Casa de Rússia, però no sabem res més.  
 
Bé, i ja no vull parlar més de  
 

- les rates de la plaça Medinaceli, 
  

- ni de la delinqüència,  
 

- ni de la prostitució, 
  
Serveis Socials, és lamentable el barri com està de Serveis Socials,  

 
- tema menjadors, 
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- les escoles bressol que no hi ha, o sobren, perquè no se’n fan, 

 
Simplement, volia parlar de molts temes, però crec que és absurd. 
 
Ara una reflexió que jo volia fer és que aquesta Sala. Farà un parell d’anys estava 
plena a vessar, avui està mig buida  
 

• Per què? Algú pot fer una reflexió sobre aquest tema? 
 
Jo crec que és un tema a parlar, o sigui crec que el districte o els qui manen del 
districte podrien fer una reflexió, una autocrítica de  
 

• per què aquesta sala abans estava plena i ara està mig buida? 
 

• què vol dir?  
 

• desafecció dels veïns del districte, per exemple?  
 

Podria ser un cas,  
 
Per acabar volia parlar de dues observacions  
 

- una a l’amic del Bardino, al senyor Josep, que els hi volia donar les gràcies 
perquè en un any han fet més que d’altres en quatre anys. 

 
- L’ultima cosa, ja no vull dir més perquè lo meu ja no té importància comparat 

amb lo que sortirà aquí, i és el senyor Carles Martí. A la senyora presidenta 
aquest tema la incomoda bastant, perquè un dia, farà un parell d’anys, va 
contestar amb molt mala educació, de molts males maneres quan li vaig 
preguntar sobre el senyor Carles Martí, com era possible que el senyor Carles 
Martí que era membre de la Junta Directiva Club Atlètic Barceloneta i al poc 
temps se li va donar una explotació al poliesportiu Ciutadella,  
 

• com s’entén això?  
 

• quins interessos hi ha creats aquí?  
 

• Algú ho pot explicar?  
 

 
perquè la senyora presidenta es va posar com una moto i no va contestar, ni va dir res 
més. 
 
Gràcies.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella  atorga la paraula a la regidora, a la senyora Mercè Homs, per donar resposta a 
la primera tanda d’intervencions.  
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La Ima. Sra. Mercè Homs Molist, regidora del District e de Ciutat Vella  comença 
agraint el seu torn d’intervenció al vicepresident i saludant tothom, consellers, veïns i 
veïnes que estan a l’Audiència Pública. 
 
Començo per respondre a la primera intervenció de l’associació de veïns del Raval i de 
la Radio Ciutat Vella, 
 
 

� El Sr. Josep Garcia de l’associació de veïns del Raval i de Ràdio 
Ciutat Vella.  

 
 

� Feia totes unes reflexions i consideracions al respecte, jo si que de tot el que 
ha dit... són valoracions personals, i no hi entraré. 

 
� El que sí li parlaré és de “ferits econòmicament com associació”, això nosaltres 

amb les convocatòries de subvencions o de convenis que es fan amb uns 
criteris absolutament transparents i molt rigorosos a l’hora de donar 
subvencions queden molt determinats i molt ben plasmats, com es poden 
repartir i a més a més n’hem parlat moltíssimes vegades, fins i tot amb 
l’associació mateixa que es dedica al Raval. 

 
Hi ha moltes associacions que treballen col·lectivament des de diferents perspectives i 
cadascú des de la seva vessant i des de la seva opinió i abans potser fa molt de 
temps, hi havia una associació de veïns que era la seva, que existia, no diré sola, però 
sí que no hi havia un teixit tan extens. Per tant, el repartiment de tota aquesta feina es 
fa també amb l’altre teixit que hi ha al barri del Raval i que a part és molt actiu i són 
entitats i veïns i de tota mena i condició que tenen una activitat molt frenètica al barri 
del Raval i per tant, era en base a això és com s’atribueix el tema de les subvencions. 
 

� Pel que fa a la subvenció de la ràdio pròpiament de Ciutat Vella, que de fet és 
la que ha baixat amb més contundència, és perquè en aquesta nova definició 
dels criteris de donar subvencions, no es donen subvencions públiques locals 
de territori, en aquest cas al mitjans de comunicació. Això és una manera de 
fer-ho. Podria ser d’una altra manera, però en tot cas ens va semblar oportú 
que fos així, per això la davallada en el sentit de la ràdio, però cap ànim de 
discriminar ningú, a cap associació. Totes les associacions són ben rebudes, la 
col·laboració és estreta amb tothom, més participació que mai. 

 
I li posaré un exemple del barri del Raval d’ara, de la setmana vinent, pel Sant Jordi, 
que per Sant Jordi gairebé totes les entitats, més d’un centenar d’entitats del Raval 
surten a celebrar Sant Jordi a la Rambla del Raval, és la primera vegada que hem 
superat el centenar i per tant, és una molt bona dada i vol dir que realment, el barri del 
Raval està molt i molt viu.  
 
 

� La Sra. Cristina Molina,  del carrer Ataülf, numero 13 
 
 

� Parlava de diferents consideracions sobre el barri Gòtic, parlava de seguretat, 
de neteja.  

 
Dir-li que nosaltres no considerem... el que començava dient del senyor Trias i 
nosaltres també ho diem, no només del Gòtic sinó de Ciutat Vella en general que és el 
segon districte per tothom. La gent de Barcelona també hi baixa, hi baixem sovint tots 
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o bé per treballar, o bé per comprar, o bé per visitar-lo i gent de fora també i per tant, el 
pressupost, la inversió, els recursos en seguretat, en neteja, en manteniment, en tot 
això són molt més elevats que a qualsevol altre indret de la ciutat i per tant, això s’ha 
de notar. 
 

� En temes de seguretat, avui mateix al matí hem fet una Taula de Seguretat al 
barri Gòtic, en fem periòdicament a tots els barris on veïns i entitats són 
convidats. La veritat és que avui hem fet balanç ja que estem a la recta final del 
mandat, de tot el tema pròpiament de seguretat amb els intendents, que avui 
ens acompanyen, també l’intendent de mossos d’esquadra aquí i l’intendent de 
guàrdia urbana que no ha pogut venir a l’Audiència però sí al matí. 

 
Per tant, en conjunt s’ha fet una valoració molt positiva. És evident que passen coses, 
però han disminuït els fets delictius i els furts en un 25%, això és una quantitat de gent 
molt important, abans deien, menys denúncies són menys fets delictius que passen, 
no és menys denúncies quan parlem de les 14.000, en aquest cas.  
 
Per tant, això no vol dir que no segueixin passant coses. 
 

� En el tema de la neteja, es passa a les 12 del migdia, com també es passa a la 
nit, com també es passa a última hora del vespre, es passa molta més estona. 
El tema de l’aigua, i sento dir-li, és exactament igual que abans, no s’ha 
permès mai el tema de la neteja amb un producte, potser fa molts anys enrere, 
però això ecològicament no està permès i per això només es fa amb aigua i 
amb altres tipus d’escombra, etc.  

 
El que també hem fet en aquest mandat, ha estat una campanya de sensibilització 
perquè no només la neteja s’ha de reduir a les màquines que netegen sinó també s’ha 
de generar una sensibilització per la gent, perquè hi ha gent sobre tot al barri Gòtic que 
els servei de recollida del porta a porta en la majoria dels carrers, i la gent ha d’estar 
educada de saber quins horaris pot treure la brossa, a quins llocs ha de dipositar el 
reciclatge. Durant més d’un any i mig s’ha fet una campanya de sensibilització en 
diferents idiomes per si hi havia gent de fora, que també estigués al cas. 
 
Per tant, tots els recursos. No vol dir que ho tinguem tot impol·lut, ja ens agradaria, 
però sí una precisió i un detall molt important, en aquest tema.  
 

� En el tema del soroll a què també feia referència, al tema dels bars, això és un 
altre tema molt important, que és veritat que hem posat sonòmetres a la 
intempèrie per saber exactament, per detectar i per determinar quin és el volum 
real de soroll que hi ha.  

 
Ja s’han fet múltiples reunions amb gent del món de la restauració. És evident que el 
tema del soroll és un problema que tenim i que és un repte que tenim encara per 
afrontar, i així com la seguretat i la neteja han millorat en molts aspectes i no ens 
relaxem, hem de continuar millorant també en el tema del soroll, encara hem de fer 
més feina en aquest sentit.  
 
Per tant, existeix la voluntat de continuar treballant en aquesta línia que ens dóna bons 
resultats. 
 
Insistir a convidar-la a totes les Taules que fem, sigui en les diferents associacions, 
també suposo que com ha vingut tindrem el seu correu electrònic i ho rebrà, i serà 
l’oportunitat de veure’ns i sentir de primera mà les dades, i podrà contrarestar 
informació amb altres veïns. 
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Penso que també és molt interessant.  
 
 

� Al Sr. Agustí Seguir , del carrer Ataülf, numero 13 
 

 
� Parlava de la destinació 

  
Efectivament, és un hotel que ve de lluny, no ve d’aquest mandat, és un hotel que ja 
tenia llicència i que va estar aturat molt de temps per un tema dels safaretjos, a més 
amb alguns veïns del barri Gòtic n’hem parlat moltes vegades, perquè havíem de 
conservar un patrimoni trobat en aquell indret. Va canviar de propietat en el seu 
moment. Fa temps que la propietat està fent les obres i era sensible per obligació amb 
tots aquests temes. No en tinc cap constància però m’imagino que va endavant, però 
no hi ha cap més destí que aquest.  
 
No sé quins rumors són però en qualsevol cas té una llicència concedida no sé des de 
quin any exactament, però des de fa ben bé 7 o 8 anys tranquil·lament. Em diuen que 
des del 2008.  
 

 
� El Sr. Joan de Aro, del carrer Príncep de Viana 9 

 
 

� Efectivament, ja hem anat parlant de diferents coses que anaven passant al 
carrer Príncep de Viana, moltes com deia estan arreglades, d’altres encara 
estan en vies de solució, que si li diuen això és que ja estem tramitant. Hi ha 
coses que són més fàcils de resoldre i coses que triguen una mica més de 
temps, com és el tema del número 9. 
 

� El tema de la uralita és un tema més dificultós però també està en vies de 
solució. 

 
� Del tema dels contenidors hem pres nota, perquè jo ara mateix no en tenia 

constància, però en qualsevol cas a la persona que porta el tema de la via 
pública li direm demà mateix. Sap que quan ens parlem, al dia següent ja té 
resposta o com a mínim comunicació per intentar solucionar el tema.  

 
 

� I al Sr. Antoni Molero,  del carrer Sils 
 
 

� Parlava al començament del tema de l’acte del CCCB, a això vostè li diu acte 
pre – electoral, no ho sé, en qualsevol cas és un acte com a regidora i 
evidentment signa el districte de Ciutat Vella només faltaria, és un acte com a 
regidora del districte de Ciutat Vella, un acte de balanç, un acte de mandat 
perquè tenim l’obligació, només faltaria que no fos així, que de la mateixa 
manera que un govern quan entra explica el que vol fer durant quatre anys, 
perquè és la seva obligació explicar-ho, sotmetre-ho a debat, es fa allò que en 
diem el PAD, que és el Pla d’Actuació de Districte, el Pla d’Actuació Municipal a 
nivell de ciutat i es posen totes les accions volgudes per intervenir, al final de 
mandat és lògic i és una exigència, que si no haurien de fer els ciutadans, de 
saber el què s’ha fet i el què no s’ha fet, i això és el que vam fer.  
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Evidentment, va ser un format diferent a algun altre, però vam intentar que fos un acte, 
perquè de vegades els balanços es fan una mica feixucs.  
 
Jo ara l’import no el sé, si vol li fem arribar o segur que estarà penjat al web amb tota 
la transparència que sempre tenim en els comptes, en què ens gastem els diners, amb 
quins pressupostos per cada partida, etc. 
 
 

� El tema del Pla d’Usos em comentava com estava. 
 
 
Vam crear una Comissió de Seguiment del Pla d’Usos, jo ara no tinc els números aquí, 
però si vol és públic també. Li farem arribar les últimes informacions. Són molt pocs els 
moviments, hi ha moviments de trasllats de llicència.  
 
 
Aprofito també per dir-li a  
 
 

� la senyora Cristina Molina que  
 

� quan comentava el tema dels bars, no és que siguin nous bars, és que potser 
són bars que traslladen llicència que això es permet amb el Pla d’Usos. Ja ho 
sé que és veritat que pel que rep el nou establiment sembla que sigui nou, no 
necessàriament, perquè la prohibició de nous bars en gairebé la majoria de 
llocs de Ciutat Vella, està prohibit, el barri Gòtic està saturat, i per tant, es tracta 
d’un trasllat, es tanca d’un carrer per anar a un altre carrer.  

 
 
Desconec els números però en qualsevol cas és això. Hi ha hagut moviment a nivell 
de llits, ja siguin de pensions o d’hotels que s’han reagrupat en d’altres indrets, és a 
dir, això també es produeix en tema de trasllats. Hi ha hagut una llicència nova, crec 
que és al passeig Colom, que és al perímetre que es podia fer sense necessitat de 
rescat i ara li dic així, però són números bastants fàcils. Està penjat ja a al pàgina web, 
i si no hi serà.  
 
Està penjat a la pàgina web l’informe global, i per tant, ho tindrà allà amb els números 
precisos. Jo ara li he dit una mica de manera general.  
 
 

� El tema dels inspectors, no he acabat d’entendre ben bé a què es referia, no sé 
si es referia als inspectors de la Casa, al sistema d’inspectors que tenim ara, el 
tema dels inspectors a nivell de terrasses, a nivell d’apartaments turístics. 
Tenim una plantilla nova de 60 inspectors a tota la ciutat, evidentment, a Ciutat 
Vella ens en beneficiem molt. Depenen de Serveis Generals i són persones 
que tenen l’encàrrec de controlar que tots els permisos  
 

- ja siguin de terrasses,  
- ja siguin d’apartaments turístics,  
- ja siguin de temes de cannàbiques,  

 
el que sigui, fan la seva funció de controlar i passar els informes.  
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� La reflexió que feia, fa anys que havia vingut...jo crec que fa més fins i tot, dir-li 
que jo també fa molts anys que sóc a Ciutat Vella, abans havia estat regidora 
de l’oposició i havia vist gent cridar en aquest indret, no parlar, sinó cridar 
perquè era gent que no era contestada a posteriori en les seves demandes i en 
tot cas venien aquí que era l’únic espai on es podia fer.  
 

Hem intentat precisament que això no passés i hem creat Taules per motius diferents, 
ja sigui per fer una plaça o per fer un carrer o per parar de coses, hem obert moltes de 
les Taules per exemple, les Taules de Seguretat també a les persones de l’oposició 
perquè també hi fossin presents fent que n’hi hagués una a cada barri, etc.  
 
Per tant, la gent té moltes més vies de participació, molts més canals per poder 
comunicar-se amb la regidora o amb qualsevol conseller o amb els tècnics de barri, 
etc.  
 
Això segurament fa que la gent no tingui aquesta necessitat de venir aquí i explicar les 
coses d’aquesta manera, perquè tampoc les respostes són tan precises com en 
fòrums específics per treballar aquells temes.  
 
També el convido a què, ja que al Gòtic es  fan moltes trobades de diferent índole, per 
exemple ara penso en la plaça Ramon Berenguer, en el seu dia quan es va decidir fer-
la de nou, es va convocar tota la gent del voltant, al veïnat, als comerços, etc, per 
presentar el projecte que fèiem perquè poguessin dir la seva i corregir allò que els hi 
semblava oportú. Per tant, en tot cas va més per aquí. 
 
També hi pot haver gent que estigui o que no tingui ganes de venir, però en qualsevol 
cas el rànquing de visites  o de reunions que hem fet amb veïns és molt, molt elevat, 
és una atenció a les persones molt impressionant, a tots els nivells, no només jo 
personalment, sinó de tot l’equip. Això també està comptabilitzat perquè és públic, 
només faltaria que ens haguéssim d’amagar de totes les reunions i taules de 
seguiment que fem de tots els àmbits.  
 
 

� Agraïa la feina de la Mati i del Josep, persones que treballen a l’equip i ho fan 
molt bé, fan la seva feina que és estar pels veïns i trucar-vos i demanar-vos en 
quina situació ens trobem, i explicar-vos les coses i posar-nos a la vostra 
disposició. 

 
 

� I del tema al que feia referència del Carles Martí, desconec però m’imagino... 
perquè coneixent com funcionen les coses en el tema de les adjudicacions de 
poliesportius, d’equipaments municipals, etc, doncs sempre van en base a 
concurs, i per tant es presenten entitats o en aquest cas el Club Atlètic 
Barceloneta que es va presentar i va poder guanyar. Les bases dels concursos 
també són públiques i els concursos també, i de ben segur que va ser 
d’aquesta manera, com sempre es fa.  

 
Gràcies.  
 
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella  dóna pas a la segona tanda d’intervencions, però abans atorga la paraula al 
senyor Morell que acaba d’arribar en aquest moment.  



14 

 

 
El Sr. Francesc Morell del carrer Rull, inicia la seva exposició:  

Li agraeixo perquè no he pogut venir abans. Senyora regidora, vostè quan va estar de 
baixa va venir aquí senyor Forn i jo li vaig agrair molt perquè aquell senyor és un 
senyor que aprecio molt i a més és molt intel·ligent. Ens va donar una pauta, ens va 
dir: “escolti per què venen aquí si aquí cada vegada ve menys gent i no ens entenem”. 
Això va quedar així. 
 
Llavors, jo li dic una cosa, vostè ha fet una cosa molt bona, però no ens la ha 
explicada bé, que és la dels trilers. No sabem si els trilers han desaparegut perquè la 
guàrdia urbana s’hi ha posat farruca, perquè els mossos d’esquadra s’hi han posat 
farrucos o perquè hi ha hagut una llei judicial que vostès han recolzat, la qual diu que 
la reincidència era més castigada, però se n’han anat.  
 
O sigui, que nosaltres només sabem que hi havia trilers, però des de l’època de la 
senyora Katy Carreras que els estàvem patint, i no sabem com ha anat. Després el 
senyor Salas se’n va anar i va venir el senyor Rodríguez i tots teníem varis problemes. 
Ara torna a venir el senyor Salas i els trilers han desaparegut però nosaltres no hem 
tingut informació de cap tipus. Vol dir que ho fan però no ens diuen què. 
 
Llavors, clar vostè quan va venir ens va arreglar el tema de la llum, ens va netejar els 
fanals. Vostè se’n va i no tenim llum, però és una cosa clara senyora regidora, vostès 
tenen do de paraula, vostès cregui’m que allà on van queden bé, a tot arreu i a més a 
més crec que vostès ho saben fer. 
 
Quan van fer el tema dels fanals, al cap d’un any ja no tenim llum. Han passat quatre 
anys i estem sense llum.  
 
Jo els he donat solucions, però aquestes solucions sembla ser que són molt difícils, 
perquè són solucions molt barates, però és clar si ha de posar el coll i els regidors 
també l’han d’ajuda. La feina no l’ha de fer vostè sola, s’han d’implicar, han d’anar a 
veure com es fan les coses. 
 
Ens van canviar les pedres del carrer, nosaltres teníem asfalt, no era tan bonic, però 
del tema de l’escola, allò de fer un drenatge a l’escola, avui ha plogut i ha estat 
horrorós, els nens no podien sortir. Ens van canviar les pedres, unes pedres molt 
boniques, però nens que pesen 30 i 40 kilograms, les han trencades perquè les han 
col·locades malament. O sigui a la vista era molt bonic però allà pot caure qualsevol. 
Vingui a veure-ho, està destrossat.  
 
Les rajoles que van des de la Rambla a Nou de Sant Francesc, allò és un desastre, no 
és d’ara sinó de quan hi havia el Carles Martí, la Itziar. No sé perquè no s’ha pogut 
col·locar mai bé, sempre és un desastre. 
 
Després jo vaig dir, les ambulàncies posi-les aquí i les motos del CAP posi-les allà. Ho 
van fer tot a l’inrevés. Llavors, les ambulàncies quan venen, jo els he preguntat:  
 

- “escolti, per què no paren al pàrquing de les ambulàncies?”  
 
i sap que em contesten:  
 

- “escolti nosaltres no som il·luminats”,  
 

perquè és clar, allà no hi aparca ningú, no hi ha cap ambulància que hi vulgui aparcar.  
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Amb els pàrquings de minusvàlids, aquells dos pàrquings estan mal aprofitats perquè 
n’hi ha un pàrquing que és d’una senyora, però ho utilitza deu vegades l’any. I allà 
tenien d’haver anat les ambulàncies, no hi han anat. 
 
Un altre tema, el fitó. Fixi’s bé si li vinc dient de vegades, això ha sigut perquè no hi ha 
ningú que el sàpiga posar i han de venir electricistes, han de venir els senyors dels 
plànols de l’Ajuntament, els que han fet  les obres, s’han de posar d’acord amb els 
paletes i fer l’obra bé, però el fitó no puja. Fins a tal extrem que al carrer Nou de Sant 
Francesc, al matí aparquen cotxes contra direcció i les ambulàncies no poden passar. 
No solament això, sinó que quan venen a buscar malalts de la mútua, que venen taxis 
a buscar persones que han tingut un accident, no poden passar. No hi ha el fitó i 
encara que vostè no en té cap culpa, vostè té gent al costat que s’havia d’haver 
molestat després de tantes vegades que jo ho he dit, de mirar les coses i de fer-ho bé.  
 
Nosaltres tenim unes portes de fusta que no podem ni arreglar, ni reparar, ni fer res 
perquè ens les destrossen, ara fins i tot ens roben els poms de coure i això val diners, i 
ho fem, però tenim unes portes destrossades.  
 
Les Rambles, vostès faran un projecte, el que vulguin, però miri una cosa molt clara, 
totes les rajoles del terra estan trencades i 
 

• sap per què és això? 
 
perquè el que va amb el carret, les trenca i és perquè aquestes rajoles han de ser 
d’una manera que els carros vagin a favor de la marxa i després siguin d’una matèria 
que no es trenqui perquè tota la Rambla està destrossada, però no és perquè vostè 
tingui la voluntat de no fer-ho, és que els que ho han de fer, jo no ho entenc, no miren 
res i després tot es trenca.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella demana disculpes al senyor Morell per la interrupció, però li fa avinent que al 
principi de l’Audiència Pública s’ha recordat les noves normes de funcionament de 
l’Audiència Pública que limiten a un màxim de cinc minuts les intervencions, i després 
de la resposta de la regidora,  els intervinents tenen un minut més si ho desitgen.  
 
 
El Sr. Francesc Morell del carrer Rull, finalitza. 
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella atorga la paraula a la senyora Irene Farré del carrer Milans número 9. 
 
La Sra. Irene Farré  del carrer Milans número 9, comença la seva intervenció:  
 
Que ja tenim als turistes aquí. Jo surto del Liceu després de la feina i fins que arribo a 
casa meva em sento com un salmó remuntant el riu perquè és una carrera d’obstacles 
total. Ja són grups d’escoles, ja a la sortida del metro, he d’anar lluitant.  
 
Totes les Rambles, la gent està en rotllana, les escoles, la gent, els turistes al mig 
aturats, segueixo la meva cursa, plaça del Pi, Banys Nous, també tothom allà en 
rotllana, és impossible; o sigui, el recorregut a casa meva que hauria de ser una cosa 
àgil i fàcil, és impossible.  
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Depèn de quina hora també em trobo als llauners, els que et donen flyers pels 
restaurants, vaig ensopegant amb les pissarres que estan a les voreres, amb 
contenidors de restaurants que ja estan tancats, o sigui és que jo crec que s’ha 
d’ordenar perquè és que ara comença el caos, bé ja és el dia a dia, però ara a l’estiu i 
encara no han arribat del tot, però és que és insuportable.  
 
El tema dels transports aquests de mobilitat, els bicings, els carri-cotxes, els patinets 
amb motor, els súper patinets amb motor, els segways o sigui hauria d’estar totalment 
prohibit que circulessin pels carrers del Gòtic, no hi ha espai. I quan vas cap a la 
Barceloneta tu vas amb bicicleta o caminant perquè tothom pot anar per on van les 
bicicletes, llavors totes aquestes coses amb motor, que hi ha de totes les modalitats, 
tota la tipologia existent, són un perill, em sento amenaçada, i és molt incòmode, no 
entenc com donen permisos i llicències per això. 
 
Igual que al carrer Gignàs, hi ha un lloc de lloguer de patins a motor i clar fan 
pràctiques al carrer Gignàs – Milans i dius doncs, no, o sigui  
 

• com es pot donar llicència a un carrer tan petit perquè lloguin aquests patins?  
 
Després, la brutícia, passo sovint pel carrer Avinyó, i veure als dependents com surten 
a fumar i tiren la burilla al terra,  
 

• com un mateix vol tenir la seva botiga bruta davant?  
 
I l’altre dia que estava al Manchester, és un bar que està a plaça Milans, vaig dir:  
 

- “escolta, però per què no poseu un cendrer?”  
 

- “no, va venir la guàrdia urbana i ens va dir que no podíem tenir cap element 
extern.  

 
No sé si m’ho he de creure o no, però clar, tots allà estaven fumant i està fastigós.  
 
El tema de la neteja sí que ha millorat, jo crec, perquè reguen moltíssim, però és que 
és molt brut, no costa gens un cendrer i obligar a fer aquestes coses. 
 
El tema dels bars que deia aquesta veïna del carrer Ataülf, totalment d’acord. Jo crec 
que s’hauria d’anar als bars i que siguin conscients que poden tenir sancions, perquè 
jo crec que al carrer Milans, no han posat mai cap sanció diria jo, perquè jo cada 
vegada que criden, surto i crido més jo i no em serveix de res, perquè avui estan uns i 
al dia següent uns altres. 
 
Llavors, prohibit beure al carrer, i al bar Milans per exemple, arriba l’estiu, fa calor, 
obren totes les portes, música i molt bon rotllo per la gent que hi està, però pels veïns 
que volem descansar no és cap bon rotllo. Portes tancades si volen posar la música a 
tope, perfecte, que insonoritzin.  
 
Igual que lo que era la Ria que està a Milans amb Gignàs, resulta que s’ho ha quedat 
una cadena francesa que diu que “es sobre todo para turistas”, em va dir un veí que 
els mig coneix. Pues vamos bien, perquè llavors serà pelotón de gente, gent que 
estarà a dintre, gent que estarà a fora, si hi ha molt eco al Gòtic tots ho sabem i 
s’intensifica, és insuportable. 
 
Contaminació visual. Moltes banderoles, per exemple a plaça Cucurulla allà a 
Portaferrissa, no cal que diguin Barna Centre, estàs al mig, vas a topall de gent i vas a 
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mirar el cel i hi ha banderola. A l’entrada del carrer Banys Nous amb Ferran, banderola 
també, és una contaminació visual, de gent i de tot, i et vas sentint ofegat. És molt 
aclaparador.  
 
El tema de l’hotel. Si hi ha prostitució o no prostitució, a mi em van dir que era un hotel, 
però resulta que també han tret a gent, amics meus, a sobre de Correus perquè també 
faran un altre hotel i  
 

• més hotels? 
 
No tinc cap problema amb els turistes, el problema és que ve gent jove que té ganes 
de passar-s’ho bé i no descansem.  
 
Al carrer Ataülf, just amb Milans, una gent que té magatzem ha decidit  muntar una 
rampa de ciment perquè sí, però no sé si això està permès.  
 
Li vaig dir un dia a un guàrdia urbana i encara estic esperant que facin alguna cosa. 
Crec que la guàrdia urbana també podria col·laborar a l’observació d’aquestes coses i 
passar informes.  
 
Gràcies.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella  atorga la paraula a la senyora Judith Rovira del carrer Sant Pere més Alt número 
2. 
 
La Sra. Judith Rovira, del carrer Sant Pere més Alt número 2, diu: 
 
Ja s’ha comentat també abans però la meva queixa anava una mica dirigida a la 
concentració de vehicles de tota índole que hi ha als carrers, concretament visc a tocar 
del Palau de la Música i quan baixes al carrer, a part de la concentració de la gent que 
per suposat va visitar el Palau de la Música, hi ha els patinets, les bicicletes, 
caravanes de fins a 20 – 25 bicicletes, els segways, els patinets elèctrics, i ja no saps 
per on passar.  
 

• Volia saber quina normativa hi ha, si això està regulat i si té algun límit, o sigui, 
poden anar proliferant aquest tipus de vehicles il·limitadament o no?  

 
L’altre dia vaig veure que hi havia gent amb una espècie de congeladors, venent llet de 
coco. No els havia vist mai, amb dos bicicletes i el congelador venen aquesta llet.   
 
Volia saber el tros aquest on jo visc, que és la cantonada de Via Laietana amb Sant 
Pere més Alt, que és un tros on hi ha una mica més de vorera i allà aparquen totes les 
motos de la gent que ve a treballa o va a l’escola d’audiovisuals que hi ha a la 
cantonada. Els veïns no poden creuar per la vorera, hem d’anar a donar tota la volta 
perquè no es pot passar per aquella vorera i la guàrdia urbana només apareix allà per 
multar perquè no es pot aparcar  en els trams on la vorera és menor de tres metres, 
crec, però la guàrdia urbana només apareix quan hi ha algun acte al Palau de la 
Música, llavors sí que apareix i multa totes les motos.  
 
Una altra cosa que voldria saber és  
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• per què la policia nacional que hi ha a la Comissaria de Via Laietana té permís 
per girar cap a la Comissaria venint del carril contrari, sense que la guàrdia 
urbana els multi, quan no hi ha cap emergència? 

 
Gràcies.  
 
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella, atorga la paraula al senyor Manel Castell del carrer del Duc.  
 
El Sr. Manel Castell del carrer del Duc, comença la seva intervenció: 
 
Incidir una vegada més amb el tema de l’alcohol al carrer, que nosaltres els bars no 
tenim capacitat de posar terrasses i aleshores surt la gent naturalment a prendre i 
fumar a fora al carrer. 
 
Després el problema de què al barri cada vegada té menys serveis per exemple de 
fusters, de vidriers, de lampistes, cada vegada tenim moltes més botigues 
d’espardenyes i coses d’aquestes que no fan servei d’utilitat. 
 
Tingui present que les nostres cases no estan equipades per estar aïllades dels sorolls 
i moltes vegades tenim persones que no poden tenir aire condicionat, per tant, no 
poden estar tancades.  
 

• com es pot permetre que en carrers com el carrer Duc, el Decathlon pugui tenir 
càrrega i descàrrega fins a les deu del vespre?  

 
no es pot comprendre.  
 
Una altra cosa, el que succeeix al mercat de la Boqueria que ja n’hem parlat algunes 
vegades, en la reunió anterior, però el mercat de la Boqueria s’està convertint 
simplement en una atracció turística. El dia que desaparegui el peix, el turisme 
desapareixerà d’aquella zona i nosaltres els clients habituals també haurem 
desaparegut, lo qual és una aposta negativa aquesta de només convertir-ho en bars, 
restaurants i consumidors de líquids pseudo – fruiters.  
 
En principi res més, perquè els meus companys ja han dit moltes més coses amb què 
estic totalment d’acord. 
 
A guàrdia urbana hauríem de recordar-los que a la nit també existim i que apareixen 
molt poc, i passant amb un cotxe mirant des de les cantonades, difícilment actuaran i 
prendran cap mena de solució a les dificultats del barri. 
 
I una altra cosa que se m’acudeix en aquest moment, ara s’ha posat de moda les 
bicicletes turístiques amb els senyors amb cervesa a la mà i patinets a la nit amb 
cervesa a la mà, és molt maco i molt edificant.  
 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella,  pregunta 
 

• Què ho venen? 
 
El Sr. Manel Castell del carrer del Duc, respon 
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No, no, van circulant turísticament amb les cerveses a la mà. No es pot consumir 
alcohol al carrer, però no passa res, fins i tot a la Rambla els hem vist i la guàrdia 
urbana moltes vegades està amb el mòbil particular i no atenen el que passa al seu 
voltant.  
 
Jo aconsellaria que els mòbils particulars s’apaguessin a les hores de treball com 
passa a la meva feina, ja no es pot utilitzar el mòbil.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella, atorga la paraula al senyor Jesús García del carrer Hospital 104.  
 
El Sr. Jesús García del carrer Hospital 104, inicia la seva intervenció: 
 
Faré ara la meva intervenció en català com la última vegada per veure si em respon 
com o em fa una real resposta com la última vegada a on em va dir que els mitjans de 
comunicació menteixen. Declaració que també coincideix amb declaracions fetes pel 
mateix Trias i que són les que sempre hem fet les víctimes del vostre abús de poder.  
 
Aquests mitjans de comunicació, que segons vostès menteixen, són els mateixos 
mitjans de comunicació que cada dia tenen les seves declaracions, declaracions com 
pel 9N. 
 
Com que la justícia polititzada i la justícia controlada i manipulada pel que té el poder, 
el que governa, aquí sou vosaltres, aquesta mateixa justícia que vosaltres i els mitjans 
de comunicació diuen que està polititzada i controlada em va afectar a mi. Em va 
afectar en el meu cas quan per fi vaig aconseguir que un jutge no arxivés el meu cas. 
Aquest jutge és canviat per una jutgessa que té relació amb el Col·legi, amb l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocats de Barcelona, col·legi que jo vaig denunciar perquè la meva 
advocada, que va actuar en contra meva, era secretària general d’aquest col·legi.  
 
Es va substituir aquesta jutgessa com constantment els mitjans de comunicació diuen 
que es van canviant els jutges, per canviar la sentència, i se’m va canviar la sentència, 
és evident, una sentència més d’acord amb el que es pretenia des de l’Ajuntament i les 
seves empreses públic - privades amb beneficis milionaris.  
 
Deia per aquí un company que la Sala està buida. La Sala està buida perquè no sou 
polítics. Feu una política de passadís. Sou uns oients, soleu sempre obeir lo que us 
ordenen els dits per votar en sessions clar, com l’equivocació famosa de fa dos dies.  
 
El que redacteu ho feu vosaltres o bé dels despatxos, dels 400 que diu Félix Millet que 
ho controlen tot,  
 

• per què?  
 
perquè per exemple el turisme, del turisme feu moltes manifestacions, però des de la 
Generalitat s’estan fent programes per potenciar el turisme, perquè tinguem més 
turisme. O sigui, que després contestaràs a aquesta noia sobre el turisme que és 
mentida, perquè la política és una altra.  
 
També vaig denunciar grups organitzats, com també ara ha sortit a premsa, que tenen 
connexions amb el vostre partit. Jo he denunciat als jutjats aquests que vosaltres dieu 
que estan polititzats, vaig denunciar el “lavado de dinero negro”, de diners negres que 
es veu des del mateix Ajuntament o les empreses públic – privades amb aquests grups 
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organitzats. Això, ho he denunciat perquè la democràcia és així. Retalleu les 
aportacions dels ciutadans. 
 
Per finalitzar, volia recuperar el màxim possible del que em vàreu confiscar en el seu 
temps, per mi, em veu robar, com per exemple, el que es van emportar en un camió de 
mudances i, presumptament, està en un magatzem la llicència d’activitats i a poder ser 
també el local.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella , atorga la paraula al senyor Albert Lázaro, del carrer Bou de Sant Pere.  
 
El Sr. Albert Lázaro del carrer Bou de Sant Pere, diu: 
 
El tema que volia parlar és el tema dels agents cívics, que ara s’està desenvolupant i 
ha començat a la zona d’actuació per Sagrada Família, Barceloneta i els accessos del 
Parc Güell. Com a veí de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, que és un barri on ja 
des de l’anterior mandat estem lluitant molt per molts temes turístics, penso que tant al 
meu barri, com al Gòtic hauria de tenir també agents cívics. 
 
Només és això.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella , dóna per acabat aquest segon torn d’intervencions. Atorga la paraula a la 
senyora regidora, senyora Mercè Homs.  

La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella, intervé: 
 
 

� Al Sr. Francisco Morell , del carrer Rull 
 
 
Que com sempre anem bojos prenent nota de tot el que ens diu, però és el que fem 
amb totes les consideracions que fa.  
 

� El drenatge de l’escola, el fitó, el tema de les portes.  
 

� El tema del pàrquing de discapacitats, que a vegades per poc que s’utilitzi, si hi 
ha un veí que ho necessita s’ha de tenir.  

 
� En tot cas, el tema de les ambulàncies si s’ha de millorar, ho farem.  

 
� El tema dels trilers. És una bona notícia com a mínim que no hi siguin. Ho hem 

explicat bastants vegades, potser no ha coincidit en què ho hagi sentit, però 
evidentment, això ha estat per la insistència per part dels cossos de seguretat. 
 

En aquest cas dir-li que justament, la justícia no ens ha ajudat, al contrari, ha sigut la 
insistència d’anar desactivant els onze grups que hi havia inicialment actuant, onze 
bandes cada una organitzada a la seva manera. Vam passar d’onze a vuit, a sis, a 
quatre, tres, que van ser les que ens va costar més al final, fins a eradicar-les.  
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Hem d’estar molt atents que no es tornin a posar perquè és molt sensible, i és possible 
perquè el que cal per fer de triler són coses que caben a la butxaca i per tant hem 
d’estar molt atents. 
 
A la Rambla tenim un pla que es diu Pla Cor, que de manera transversal aborda la 
Rambla en tots els sentits, també en l’aspecte de seguretat i per tant, una de les coses 
més flagrants que s’ha vist en aquesta millora ha sigut el tema dels trilers.  
 

� Del tema de les rajoles, li dono en part raó, tot i que aquest estiu, vàrem invertir 
2 milions d’euros en manteniment de rajoles a Ciutat Vella, només a Ciutat 
Vella. La Rambla no se’n va escapar. A la Rambla també van ser reposades 
rajoles.  
 

De moment tenim el paviment que tenim a la Rambla i està fet de la manera que està 
fet. Sí que és veritat que hem d’estar molt amatents perquè tot i haver-ne canviat i 
haver col·locat rajoles noves, doncs, són els que tenim.  
 
Són llocs molt concorreguts i hem de fer un manteniment. Ja dic que vam fer una 
inversió molt important en aquest tema de manteniment generalitzat al districte, però 
no vol dir que acabavem d’arreglar-ne un tros i un altre ja estava espatllat i per tant, és 
una situació contínua.  
 
 

� La Sra. Irene Farré  del carrer Milans número 9 
 
 

� Parlava de molts temes relacionats també amb la invasió generalitzada. Som 
un districte que està al centre de la ciutat, d’una ciutat com Barcelona i 
evidentment és un lloc que hi vivim gent i per tant volem que continuï sent així, 
però que hem de conviure amb tota aquesta gentada.  

 
Això no vol dir que no hem de fer res. Hi hauran coses que no es poden resoldre al 
carrer, per exemple, els grups de turistes o de nens d’escoles o instituts que venen, a 
la Boqueria fa quatre dies que s’ha prohibit l’entrada per grups.  
 
En espais, equipaments municipals sí que podem fer coses d’aquesta índole, a la 
Boqueria ja s’ha prohibit però al carrer no pots prohibir que grups de 20 persones 
passin per la Rambla, evidentment, que han de poder passar, i és això, és facilitar. 
 

� En tot cas i relacionat amb això sí que el que es pot fer és controlar les 
pissarres, controlar que les voreres estiguin netes, que les terrasses ocupin els 
llocs que han d’ocupar i això és el que fem, en base als inspectors i en base als 
permisos que es donen.  

 
Per la Rambla, a les voreres, com en tot el PIR que és el Pla d’Inspecció de la Rambla, 
concretament hi ha d’altres indrets de Ciutat Vella, però concretament aquí hem fet 
molta insistència amb això, en què la gent ha de tenir els cartells dintre de l’espai que 
ho poden tenir, perquè sinó dóna més sensació de tot més ple. Les persones no es pot 
determinar per on han de circular, però sí que tots aquests elements addicionals els 
vigilem i intentem ser el màxim de curosos i sancionar. En algun moment es posava en 
dubte, però les multes que es posen a segons quins establiments de bars i restaurants 
que no compleixen, déu n’hi do.  
 

� El tema dels aparells varis, com les bicicletes. Aprofito per tractar  també la 
petició de la Judith Rovira  
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� La Sra. Judith Rovira del carrer Sant Pere més Alt número 2 
 
 
Ara fa poc s’ha aprovat la normativa o l’ordenança de la bicicleta i ens queda pendent, 
i s’està ja començant a treballar-se, tot el que fa referència a aquests altres tipus de 
vehicles que tenen la categoria de bicicleta.  
 
Per tant, això no està regulat pròpiament, està regulat com el cas de les bicicletes que 
no poden anar en grup pels carrers que són per als vianants, etc.  
 
Hi ha tot un seguit de normatives que si voleu la podeu consultar a la pàgina web 
perquè hi és, però és veritat que no existeix la prohibició. Pels llocs que poden passar 
les bicicletes poden passar ells també. El que dic és que ara s’ha aprovat la normativa 
de les bicicletes amb el tema dels grups, etc, es determina que en voreres més amples 
de cinc metres sí que poden circular les bicicletes, amb menys de cinc metres no hi 
poden circular.  
 
En el nostre cas, a Ciutat Vella és molt diferent perquè tots els carrers pràcticament 
són per als vianants i per tant, a aquests carrers poden anar en doble sentit les 
bicicletes. Si la bicicleta ho pot fer, de moment tots els altres artefactes ho poden fer.  
 
 
El que sí que no es pot fer és el que comentava, de si algun fa alguna comercialització 
amb algun artefacte, com dieu, per vendre la llet de coco o una altra cosa. Això és la 
primera vegada que ho sentim em sembla, però en qualsevol cas va haver algun intent 
l’any passat o fa dos anys a la zona del Port, amb unes menes de carros, pedalant, 
que venien i que feien unes barres de bar ambulants. Es va acabar ràpid quan ho vam 
detectar perquè només ens faltaria això.  
 

�  El control de les botigues que no necessiten llicència per posar-se, 
existeixen els comunicats. Comentava que al carrer Gignàs que hi fa una 
botiga, això també és una de les coses que hem d’incloure en aquesta 
regulació d’artefactes, no pot ser perquè ens incomoda, No pot ser que en 
determinats carrers per als vianants s’hi posin aquests tipus de vehicles 
perquè hauran de sortir fins a poder arribar al seu lloc per circular. 

 
Per tant, també és una de les coses que no sé com, perquè realment el tema del 
comerç amb la Directiva Europea és complicat, però haurem de treballar-ho. En aquest 
sentit, encara no hem posat fill a l’agulla, tot el que voldríem.  
 

�  El tema de la neteja. Parlava de les burilles. Hi ha establiments que poden 
fer-ho sempre i quan respectin la façana. No és que no es pugui posar un 
cendrer a fora, sí que s’hi pot posar, però amb unes condicions, que si 
arriba una persona que va en cadira de rodes o una persona que tingui 
mobilitat reduïda, o una persona cega, que no sigui un obstacle enganxat a 
la façana però sí que es poden posar.  

 
�  Als bars es posen sancions i es fan controls, anem fent. Més d’una vegada 

gràcies a les denúncies de veïns o a les inspeccions rutinàries per control 
d’horaris, etc. 

 
� La contaminació visual, també són d’aquelles coses que estic d’acord amb 

vostè, hi ha molts missatges per totes bandes.  
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Paisatge Urbá. Tenim una normativa bastant estricte, sobre tot en façanes i aparadors, 
perquè no sigui un impacte agressiu. No es poden posar leds i tot un seguit de 
condicions. El tema de les banderoles, això sí que és així i no hi ha res que no ho 
digui.  
 
Barna – Centre considera que es volen anunciar i que vol que sapigueu  que hi són, és 
així. 
 

� El tema de la rampa de ciment d’Ataülf, ho mirarem, ens diràs si us plau, 
l’adreça exacta i enviarem algú per veure si tenia permís o quin és exactament 
el motiu pel qual ho ha fet.  

 
� El tema de les motos al carrer. Això també és una cosa estesa a Ciutat Vella. 

Es queixen els que van en moto de ser multats i ser retirats moltes vegades 
amb la grua, i es queixa la gent del carrer, perquè realment, és un lloc que 
costa cada vegada més aparcar perquè cada vegada tenim més carrers per a 
vianants. Per tant, la gent de la moto està acostumada a arribar de porta a 
porta, però és veritat que justament a Sant Pere més Alt, a l’entrada, tocant a 
Via Laietana, allà es va fer una intervenció al principi on hi ha bancs, i allà no 
n’hi ha ni una ja. Per davant està permès. Això ja ho vam aconseguir, però hi 
ha d’altres llocs que no. Intentem posar multes però no podem tenir un guàrdia 
urbà cada dia allà posant una multa perquè no tenim prou efectius per fer això, 
les terrasses i tot. Es va passant sempre que es pot.  

 
� I el tema de la comissaria, diu si es pot girar, home, lògicament no, m’imagino 

que no tenen cap permís especial la policia nacional, com no tenim ni vostè ni 
jo, per tant, suposo que si algun dia l’enganxa qui té la potestat de multar, serà 
multat, no ho sé, vull pensar això.  

 
 

� El Sr. Manel Castell del carrer del Duc 
 
 

� També parlava de les terrasses, el tema d’alcohol, molèsties, etc. D’aquí dir-li 
que hi ha menys serveis, són coses privades, no hi podem intervenir en aquest 
sentit. Els comerços decideixen quin tipus d’activitat volen fer, tot i que tenim 
els usos que podem limitar i limitem per fer segons quin tipus d’activitats.  
 

� Aprofito per dir-li que les cases que no estan equipades justament, no fa gaire, 
vam fer un recordatori als veïns de Ciutat Vella per recordar les subvencions de 
fins el 50% per aïllar-les, fer aïllament i fer dobles vidres i tancaments, 
precisament per això, pel tema de la insonorització que no s’arregla però bé a 
mínim hi ha aquesta possibilitat i també s’hi pot avenir.  
 

� El tema de la Boqueria, m’hi he referit abans, fa quinze dies hi ha aquest nou 
Decret que no permet l’entrada de grups. També el mercat, l’associació 
mateixa del mercat, i el mercat té limitada l’oferta de restauració en el propi 
mercat. El que nosaltres hem fet amb el Pla d’Usos va ser l’àrea de tractament 
específic dels porxos del mercat, justament per veure si ho podíem 
descongestionar i el mercat fos el mercat, i en tot cas el voltant fos la 
degustació. En això hem de continuar-hi treballant. 
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� El tema de la seguretat. Crec que tenim diferents modalitats, però bàsicament, 
els cossos de seguretat van de paisà o a peu, amb cotxe poden passar, però 
no és tan habitual. 
 

� El tema dels patins amb alcohol que deia, deu ser gent que en tot cas, sancions 
que algú també s’hi ha referit abans per fer necessitats al carrer, per beure 
alcohol. De tot això també es fan moltíssimes multes a via pública. Tenim una 
ordenança de civisme que ens ho permet fer i, per tant, són aquells pous sense 
fons, amb la sensació de què fas, però que hi ha molta afluència de persones 
que fa que es noti.  
 
 
� El Sr. Jesús García del carrer Hospital 104 
 
 

� De tot el que ha dit, només li volia dir que des que vam conèixer el seu cas hem 
intentat sempre fer justícia dintre del que podíem fer, esbrinant, perquè això de 
què estem parlant és de molts anys enrere, què és el que va passar i com es 
va tramitar, i això ho sap perfectament. Sempre vam intentar saber com havien 
anat les coses i davant de sentències i d’ordres judicials poca cosa hi podem 
fer, però sí que vam fer tot el treball de cerca. 
 

En tot cas, va ser així i ho vam fer justament quan vam poder fer-ho que era quan 
estàvem al govern, i per tant, teníem accés a la informació del que havia passat en 
aquest cas.  

 
Ja està.  
 
 
 

� Al Sr. Albert Lázaro  del carrer Bou de Sant Pere 
 

 
� Parlava dels agents cívics. Aquests agents cívics és un cos nou destinat a 

aquestes àrees de més afluència turística, i per ara estan aquí, però 
evidentment nosaltres com a Gòtic i com la resta de Ciutat Vella continuarem 
tenint agents cívics. Ja vam tenir agents cívics l’any passat. Recordeu la 
novetat que va ser incorporar agents cívics a la nit, fins a les cinc de la 
matinada, dos torns de dia i de nit. En són vuit durant el dia i vuit durant la nit, i 
repartits en funció de les zones que es necessiti, on hi hagi més oci nocturn. 
Em sembla que és a partir del juny que entraran ja en vigor al barri Gòtic, com 
a la resta de la ciutat.  

 
 
I res més, jo ho deixaria aquí. Moltes gràcies, una vegada més i fins a la propera.  
 
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella , recorda que es tracta de l’última Audiència Pública d’aquest mandat.  
 
Algú demana el minut de rèplica a la resposta de la regidora. 
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El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella , atorga un minut a la rèplica.  
 
 
La Sra. Irene Farré  del carrer Milans número 9, intervé: 
 
Saber si fareu alguna nota informativa als veïns, als bars i tot això, per recordar que és 
una obligació no beure als carrers. 
 
I si a les botigues els informareu que no es pot tirar burilles i que és obligatori posar 
igual que als bars els cendres. 
 
I el tema del turisme, que és així i ja està, crec que es pot ordenar, o sigui igual, no pot 
ser que acudeixi tanta gent, igual que quan baixen dels creuers tantíssima gent a 
Barcelona, és un tema que hi ha d’arrel.  
 
Llavors, parlar amb pensions, hotels, hostals, que quan la gent surti al carrer que ho 
faci d’una manera ordenada, és una xorrada, en fila índia en comptes de fer rotllanes o 
alguna cosa així perquè sinó, és que no es pot circular, llavors es parlar amb els 
professors, informar, fer notes informatives assessorant de com s’ha de circular.  
 
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella , demana si hi ha alguna altre intervenció pendent a nivell de rèplica.  
 
 
El Sr. Joan de Aro  del carrer Príncep de Viana 9, afegeix: 
 
Només era per dir-li que quan ha contestat vostè a les meves consultes, s’ha oblidat 
de nombrar el carrer Sant Antoni Abad.  
 
És l’única menció que faig.  
 
Gràcies.  
 
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella , demana que aixequin les mans les persones que tenen pendent fer ús del minut 
de rèplica. Hi ha dos paraules demanades.  
 
 
La Sra. Cristina Molina,  del carrer Ataülf, numero 13. Intervé per dir: 
 
Jo havia intervingut respecte al tema de la presència de la guàrdia urbana pel barri, 
que vostès deien que sí que n’hi havia. Jo els convido a què vinguin a la nit, a veure 
quantes vegades els veiem. Voldria saber  
 

• quantes dotacions de guàrdia urbana circulen pel barri Gòtic o per Ciutat Vella 
a la nit?  

 
perquè és que no n’hem vist fa anys que no veiem una patrulla perquè a més són 
carrers on anar amb cotxe no és operatiu, que la guàrdia urbana tampoc no ve, ni amb 
moto tampoc, o sigui, han de venir a peu.  



26 

 

 
Estem d’acord que hi ha ordenances, només faltaria. Hi ha ordenances i normatives 
que complir però els que ho han de fer complir, precisament, és la guàrdia urbana. Si 
la guàrdia urbana no fa acte de presència i les fa complir, això dels agents cívics està 
perfecte, però ja veiem amb el que es va fer l’any passat, quin ha sigut el resultat. 
Estem exactament igual que estàvem, no és operatiu. Ha de venir la urbana, s’ha de 
sancionar. 
 
En el cas de l’Ovella Negre, que és un cas molt palpable, els veïns es queixaven, la 
urbana a base de multes els hi va fer que posessin un guarda de seguretat. Els veïns 
ara no es queixen perquè els clients no surten de l’Ovella Negre a beure fora i això ha 
sigut arran de la presència policial, de multes, i és el que haurien de fer a tots els 
locals. 
 
Dèieu que necessitàveu l’adreça exacte de la rampa aquesta de ciment. És Ataülf, 19, 
i no només és la rampa sinó que a dins del local tenen llenya. És el local d’una pizzeria 
i tenen emmagatzemada llenya i això em sembla que és bastant perillós.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella, diu 
 
Ho mirarem.  
 
El Sr. Antoni Molero,  del carrer Sils diu: 
 
Prefereixo no contestar res sobre el tema del Centre de Cultura Contemporània perquè 
seria massa gros.  
 
Aleshores, voldria preguntar si  
 

• Sap que són els sobres de Bárcenas? 
 

• Han sentit parlar d’ells? 
 
Volia preguntar  
 

• aquí qui controla als inspectors? 
 

• la guàrdia urbana, què fa?  
 
Doncs el mateix que la policia nacional, agafa la Rambla de banda a banda la creua 
per entrar a la Caserna. Això sí, posen les llums. Gràcies,  és un detall, posen les 
llums, però creuen de banda a banda tant motos, com cotxes de la Rambla, per entrar 
a la Caserna. D’acord? 
 
Algun dia pot haver algun accident perquè pot passar algun despistat o un nen i se 
l’emporten.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella , agraeix les intervencions.  
 
El Sr. Antoni Molero,  del carrer Sils vol tornar a intervenir. 



27 

 

 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella , diu: 
 
No, no és que és un minut. Perdoni, potser no m’he explicat bé. Ho tornaré a explicar 
donat que són les noves normes que es van acordar per al nou funcionament de 
l’Audiència Pública. 
 
Dir que vostès tenen el torn de paraula per fer ús de la seva petició a la regidora, sigui 
un prec, sigui una pregunta, poden fer ús de cinc minuts per fer-la i després si hi ha 
hagut alguna cosa que no ha quedat clara a la seva resposta, poden voluntàriament, si 
ho demanen, fer ús d’un minut més per mirar d’aclarir aquell punt. 
 
És a dir, un punt sobre el qual vostès ja han intervingut prèviament i la regidora pot ser 
no s’ha pogut estendre en la resposta, ella ara els hi acabarà de donar resposta.  
 
Ho dic perquè és això, és un minut sobre petició, no podem obrir la paraula lliurament 
perquè saben que tenen aquí vostès unes llistes on es poden inscriure per demanar la 
paraula i també un correu electrònic on es pot demanar.  
 
Per tant, donem per tancat aquest torn d’un minut i s’atorga la paraula de nou a la 
senyora regidora.  
 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella,  
per acabar amb el torn de rèpliques: 
 
Bàsicament, ja està dit el que havíem de dir.  
 
 

� La Sra. Irene Farré  del carrer Milans número 9, 
 
 

� Només una cosa amb el tema del turisme. No he dit que és així i ja està. És 
una realitat que hi ha turistes a la ciutat de Barcelona i que hem d’endreçar-ho, 
per això s’ha fet un Pla Local de Ciutat per parlar del turisme, amb no sé si són 
35 o 50 mesures justament, que moltes d’elles ja es van aplicant des  
 

- de descentralització,  
- d’ordre,  
- d’anar endreçant,  
- etc  

 
que ens han d’ajudar a fer-ho més passable tot això.  
 
Però en qualsevol cas no és conformar-nos amb el que tenim, sinó fer molta 
gestió, que a Ciutat Vella n’hem de fer molta i en fem molta.  

 
I ja està.  
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El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella , aixeca l’última sessió ordinària de l’Audiència Pública de l’estat del Districte 
de Ciutat Vella d’aquest mandat  sense que hi hagi més punts a tractar, després de 1 
hora i 26 minuts de sessió, i agraeix l’assistència i participació de tot als qui han 
intervingut i del públic en general. 
 
 
 
 
 
 
El Vicepresident                                                                La Secretària del Dist ricte 

 

 

 

 

Joan Anton Sànchez de Juan                                  Natividad Román Páez  

  
 

 


