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Acta  4 / 2015 
ACTA DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE 

CIUTAT VELLA 
 
 

A la Sala de Plens Ernest Lluch, de la seu del Districte de Ciutat Vella, 3ª planta de la plaça 
Bonsuccés núm. 3, de l’Ajuntament de la Ciutat de Barcelona, el dia VUIT D’OCTUBRE DE DOS 
MIL QUINZE, s’hi reuneix en sessió ordinària, sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament 
de Barcelona Ima. Sra. Mercè Homs i Molist. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
Sra. Huma Jamshed Bashir (BComú-E) 
Sr. Santiago Ibarra Oriol (BComú-E) 
Sra. Eva Alfama i Guillén (BComú-E) 
Sra. Natalia Martínez Rodríguez (BComú-E) 
Sra. Llum Ventura Gil (BComú-E) 
Sr. Albert Sancho Doldan (BComú-E) 
Sr. Jordi Rabassa i Massons (BComú-E) 
 
Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) 
Sr. Roger Puigví Fernández (CiU) 
Sr. Josep M. Julià Martínez (CiU) 
 
Sra. Julia Barea Sánchez (C’s) 
 
Sr. Marc Borrás i Batalla (ERC-AM) 
Sr. Jordi Bordas i Villalba (ERC-AM) 
 
Sra. Mª José Arteaga i Muñoz  (PSC-CP) 
Sr. Daniel Pío i Gutiérrez (PSC-CP) 
 
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) 
 
Sra. Paula Mansilla Rodríguez (CUP-PA) 
 
assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Nativitat Román Páez que certifica. 
 
Hi concorren també la regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima. Sra. Gala Pin Ferrando i el 
regidor adscrit Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado, que s’incorpora en el punt d) part d’impuls i 
control. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió del Consell del Districte a 
les 19’00 hores, donant la benvinguda als assistents al Plenari de Ciutat Vella, quart de l’any 
2015 amb el següent, 
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ORDRE DEL DIA 

 

A) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL 29 DE JULIOL DE 2015 

B) PART INFORMATIVA  

1.  Despatx d’ofici. 

2.  Informe de la Regidora. Balanç del mandat 2011 - 2015 

C) PART DECISÒRIA 

1. Informar sobre el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a l’ampliació de la 

Botiga Raima, situada al carrer Comtal núm. 27, promogut per “La Carpeta i el Paper S.A”  

D)  PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal C’s per a què no només 

es mantingui la il·luminació nadalenca durant el període de temps sinó que s’ampliï la 

decoració a tot el districte. 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP per a què s’acordi 

presentar en el proper Ple un cronograma del projecte de construcció de l’escola 

bressol del carrer Aurora, 24.  

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC-AM per tal que el 

Consell Plenari de Districte acordi instar a l’Ajuntament de Barcelona a posar en marxa 

un servei d’autocar  entre l’Hospital del Mar i l’Hospital de l’Esperança, per tal que les 

persones de la tercera edat puguin arribar a l’Hospital de l’Esperança i accedir als 

serveis necessaris.  

4. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC  per a instar al 

govern del Districte de Ciutat Vella a què impulsi la redacció i tramitació del pla 

urbanístic que ha de regular la volumetria de la parcel·la del passatge Sant Benet amb 

carrer Rec Comtal, per tal que es pugui executar  la promoció d’habitatge públic 

prevista en la mateixa.  

5. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CiU per a què el Consell 

de Districte de Ciutat Vella iniciï el procés de licitació i  construcció de la plaça Folch i 

Torres tal com estava prevista i dotada en el pressupost de l’Ajuntament de Barcelona, 

i que respecti els procés de participació que es va fer amb els veïns i veïnes de la plaça 

i es construeixi el projecte acordat amb ells.  

 

b) Precs 

6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal C’s per a què l’equip de 

govern encapçalat per la regidora Sra. Gala Pin, tingui en compte a tots els grups 

municipals que formen part del Districte. 
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7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP per a què es presenti al 

Ple un informe complet amb les incidències ocorregudes a la Barceloneta aquest estiu, 

les manifestacions veïnals i queixes, les reunions que aquest govern ha mantingut amb 

els veïns, actes, acords, informes de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra i les mesures 

a aplicar.  

8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC-   AM per tal que el 

Districte de Ciutat Vella realitzi els treballs necessaris per a què les obres sol·licitades 

de modificació de la mobilitat a l’entorn de Magdalenes, siguin incloses en el 

pressupost del 2016 i es puguin realitzar en el primer trimestre del 2016. 

9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC- AM per tal que el 

Districte de Ciutat Vella insti a l’Ajuntament de Barcelona a destinar part del superàvit 

resultant d’aquest i d’anys anteriors a realitzar compres i negociacions amb d’altres 

administracions per aprofundir en la re-industrialització del barri i projectes socials i 

culturals.  

10. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC per a què el govern del 

Districte de Ciutat Vella presenti el proper plenari el document de bases per 

l’elaboració del PAD de Ciutat Vella 2015-2019, i un procés de participació ciutadana 

consensuat que vetlli per garantir la qualitat en la informació, la deliberació i la 

negociació, i la participació de tota la ciutadania, entitats, col·lectius i forces polítiques, 

l’avaluació i el seguiment així com la transparència. 

11. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de CiU per a què el govern 

del Districte convoqui les taules de seguretat dels quatre barris i que aquestes es 

celebrin en els propers 30 dies. 

 

c) Preguntes 

12. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal C’s sobre en quina 

situació es troba la nova localització del CAS Baluard i si es pensa dur a terme la 

reubicació a Pere Camps.  

13. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP sobre quines mesures 

prendrà el Districte per frenar la venda ambulant il·legal o top manta i quines mesures 

per potenciar i dinamitzar el comerç legal. 

14. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC sobre quina és la 

postura del govern municipal respecte antes al projecte de trasllat del Centre 

d’Atenció Sociosanitària - Sala Baluard i quines accions té previst realitzar.  

15. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CiU quines accions ha 

dut a terme el govern per evitar la construcció de l’Hotel Rec Comtal tal com va 

prometre en campanya electoral.  

 

E) DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

1. Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal  CiU en el sentit que s’acordi: 

“Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la 

consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur 

polític de Catalunya el 9 de novembre de 2014, denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un 
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Estat que fa ús partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants 

electes per impulsar processos democràtics, refermar el compromís del Districte amb el dret 

democràtic del poble de Catalunya per decidir lliurement el seu futur i enviar aquesta moció al 

president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de 

Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya i fer-la pública pels mitjans municipals.” 

 2. Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal  BComú-E en el sentit que:  

“El 5 d’octubre ha fet 2 anys de la mort de Juan Andrés Benítez sense que se n’hagin aclarit les 

causes. El Consell Plenari de Ciutat Vella transmet el condol a la família i als seus amics i 

amigues, i declara que treballarà per dignificar i mantenir la seva memòria.”  

________ 

 

La Ima. Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 

intervé saludant i donant la benvinguda als assistents i inicia el Consell Plenari del Districte de 

Ciutat Vella, la primera sessió ordinària posterior a la Sessió Constitutiva de la nova legislatura.  

Celebra l’assistència dels veïns i veïnes, a més dels consellers municipals i dels grups 

municipals, desitjant que les sessions es celebrin amb total respecte davant totes les opinions, 

doncs és un espai obert on tothom ha de poder expressar lliurement el que pensa respecte al 

districte.  

A continuació informa dels acords adoptats en la Junta de Portaveus anterior al Consell de 

districte. Pel que fa als temps d’intervenció dels grups anuncia que serà molt estricta, ja que hi 

ha molts temes i comunica que avisarà quan resti poc temps per acabar el temps de les 

intervencions. 

Pel que fa a la intervenció dels veïns i veïnes informa que la Junta de Portaveus acordà que fins 

l’inici de la sessió del Consell de districte es podrà sol·licitar intervenir en algun punt concret de 

l’ordre del dia, una vegada tancat el debat i votació, si s’escau, per part dels consellers dels 

diferents grups polítics. amb un registre que se situarà a l’entrada de l’edifici. Es disposarà d’un 

minut per realitzar la intervenció. Tanmateix, al finalitzar el Consell de Districte, podran 

intervenir les persones que s’hagin inscrit prèviament, per parlar dels assumptes que afectin al 

districte de Ciutat Vella.  

Manifesta que per part del Govern no s’ha fet arribar la previsió semestral del calendari dels 

òrgans de participació del districte.  

Finalment informa que, com a potestat de la presidència, tots aquells assumptes aprovats en la 

part d’impuls i control, es faran arribar a qui correspongui. 
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A) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL 29 DE JULIOL DE 2015 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió constitutiva del Consell de Districte de 29 de juliol 
de 2015. 
 
 
B) PART INFORMATIVA  

 
1. Despatx d’ofici 

S’informa favorablement el despatx d’ofici.  
 
 

2. Informe de la Regidora. 

La Ima. Sra. Gala Pin Ferrando, regidora del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella inicia 
el seu informe després de saludar tothom i donar la benvinguda. Remarca el fet que la sala 
està molt concorreguda, se n’alegra i es proposa el repte que continuï l’interès i que així sigui 
durant tots els plenaris del mandat. Avança que aquest és el primer informe i que esper anar 
millorant conforme vagin avançant els plenaris. 
 
L’informe de la regidora bàsicament és donar comptes de què s’ha fet des de la Regidoria. Des 
que vam arribar nosaltres el que vam començar a fer és submergir-nos en els temes que hi 
havia oberts i respondre a les urgències habituals del districte, jo crec que tothom sap que és 
un districte en el que passen no pas poques coses.  
 
Volíem destacar que vam tenir una grata sorpresa veient una cosa que no es veu des de fora i 
és que hi ha molts treballadors municipals que es creuen la funció pública i això ens va servir, 
per aquells que veníem de fora de la Institució, per aprendre més ràpidament el funcionament 
de la Institució i des d’aquí agraïts per la tasca. Estem segurs també que aquest contagi que  
ens han transmès a nosaltres també els hi hauran transmès a d’altres governs.  
 
D’aquest informe de la regidora, els diferents grups i partits de l’oposició haurien de 
puntualitzar sobre l’informe, encara que suposo que la tradició és parlar de molts temes que no 
surten a l’informe i sí que anirem aprofundint. 
 
Només anunciar-vos, com hem dit abans, el compromís que aquest mandat sigui el mandat de 
la transparència, aquest plenari no només s’està gravant sinó que també s’està retransmetent 
per streaming. 
 
Començo pel punt de Festes Majors o Festivitats: Des que vam arribar ha tingut lloc la Festa 
Major de Casc Antic, que es venia organitzant des de feia mesos i jo crec que cal destacar les 
activitats organitzades pels joves. 
 
També la festa de Sant Roc, on cal destacar que ha fet 426 anys. 
 
Les festes de la Barceloneta, i des d’aquí també manifestar la voluntat des de la Regidoria de 
treballar junts amb la comissió de Festes per potenciar les Comissions de Festes al carrer.  
 
També han tingut lloc les festes del Roser i en totes elles hem anat col·laborant, hem anat 
participant. 
 



 

6 
 

Sí que hi haurà una voluntat des d’aquesta Regidoria de treballar perquè les festes majors dels 
barris creixin en un moment de crisis, on pensem que és un element per generar comunitat i per 
posar generositat veïnal al carrer perquè tothom gaudeixi de manera lúdica de l’espai públic.  
 
En l’apartat de Participació: Bàsicament,  el que queda és molta feina per fer, sí que hem fet 
una part que havíem anunciat de participació interna. Estem fent una enquesta amb els 
treballadors del districte i després a finals de juliol des de la Regidoria es va fer un acte a la 
Rambla, sobre tot per donar resposta a moltes sol·licituds de reunions que havíem tingut i que 
no havíem pogut atendre i que volíem atendre abans que acabés l’estiu.  
 
Pel que fa als drets socials: Ja ho hem dit, i com que hi ha una pregunta després, no m’allargaré 
massa. Vam intentar amb la problemàtica del top manta, que ha sigut força sonada aquest 
estiu, donar-li un enfocament no només policial, sinó també des d’una perspectiva de drets 
socials i poder treballar sortides a mig / llarg termini, per persones que pensem que es troben 
en una situació de precarietat vital. 
 
I  també com a dret social, a l’educació que ara comença el curs escolar, vam participar en la 
Jornada “Un Futur Junts, integració socioeducativa dels joves immigrants del barri del Raval”.  
 
Aquí pensem que cal treballar sobre tot en sensibilitzar als joves, als fills dels immigrants del 
barri del Raval que són el futur d’un dels barris més importants del districte i que a més hem de 
treure pit de tenir aquesta riquesa i aquesta pluralitat humana en aquest barri.  
 
Pel que fa a l’habitatge: Aquí el que vam fer des d’un primer moment és demanar que el 
districte s’assabentés dels desnonaments que es produïen cada setmana i intentar buscar 
solucions, abans que es produeixi el desnonament. 
 
Estem participant de la Taula de Desnonaments, constituïda a nivell de ciutat. 
 
I hem donat continuïtat al Pla Dintres, que s’havia endegat a l’anterior mandat, el qual 
consisteix bàsicament, en promoure la rehabilitació de l’interior d’edificis.  
 
A nivell de Salut: Hem donat continuïtat a la reubicació dels equipaments de salut del Raval Sud 
i hem fet una visita amb els veïns de la zona, que estaven preocupats per aquesta reubicació, 
perquè coneguessin els equipaments.  
 
Oci Nocturn: La part que ens va sorprendre en arribar és la problemàtica que suposa l’oci 
nocturn, que com a veïns del districte ja n’érem conscients però ho hem vist de manera molt 
més flagrant. Aquí estem intentant impulsar amb els empresaris del Front Marítim la 
contractació per parcel·la d’agents cívics per pacificar les conseqüències d’una zona que té 
molta activitat per la nit, com és la de Front Marítim. També hem incentivat diverses 
inspeccions en locals d’oci nocturn.  
 
Pel que fa a les entitats i els actors socials del districte: Primer demanar disculpes perquè no 
ens hem pogut reunir amb tothom que voldríem, però també el temps és el que és i aquí sí dir-
vos que la meva agenda és pública i la podeu consultar quan vulgueu al web de l’Ajuntament.  
 
El primer que vam fer, com que hi havia la problemàtica de Can Seixanta, reunir-nos amb ells i 
estem impulsant que aquesta casa – fàbrica Can Seixanta que sigui catalogada i hem endegat 
un procés de mediació amb la propietat per tal de poder mantenir les activitats.  
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També ens vàrem reunir amb el Pla Comunitari de la Barceloneta per tal que el PIOL (Punt 
d’Inserció i Orientació Laboral) depèn directament del Pla Comunitari i en la mesura en la que 
volem fer que aquests projectes gestionats de manera més autònoma des dels veïns, agafin 
embranzida. 
 
També amb la Plataforma del Segle XX, sobre tot per aclarir els dubtes del calendari i el procés 
de participació i el procés d’expropiació. 
 
Amb el col·lectiu de Diàlegs de Dona, per tal de facilitar-los un local que era un compromís que 
venia també del mandat anterior.  
 
Amb l’Ateneu Enciclopèdic Popular amb qui hi ha la voluntat de garantir un local al territori. 
 
Amb la Fundació Tot Raval pel seguiment del seu conveni.  
 
L’associació de veïns del Casc Antic, la Ravala, etc. Això, com ho tindreu al web, no cal que les 
digui totes.  
 
També vam participar a la Festa Filipina, a la Festa Popular, a la processó xiïta, etc.  
 
Pel que fa al comerç i l’activitat econòmica, que no és un tema menor: Al districte ens ha 
semblat molt necessari conèixer tant els Eixos Comercials, els gremis, però també els comerços  
no associats. De les problemàtiques que hem tractat, és  la del Club del Pati de Vela, que és un 
Club que està a l’espigó al final del passeig Marítim i que va obtenir una concessió al mandat 
anterior sense passar per concurs públic i se li va generar l’expectativa de poder fer un 
restaurant més gran que el que s’ajusta a normativa, i aquí hem estat treballant per garantir 
que hi hagi l’activitat de Pati de Vela, però no tenir un nou restaurant de grans dimensions en 
aquella zona.  
 
Hem continuat amb la mediació per la permanència del Bar Pastís. 
 
Estem treballant en la problemàtica de càrrega i descàrrega  que ens va transmetre l’associació 
de veïns i comerciants del voltant de Santa Caterina. 
 
Ens vam reunir amb els comerciants de la Rambla del Raval per tal de parlar de l’ordenació 
singular de terrasses. De fet les terrasses també ens han suposat bastant feina. En aquest 
sentit estem intentant posar ordre a les expectatives generades als comerciants dels Pòrtics de 
la Boqueria, ja he dit que això després, també ho tractarem. 
 
Ens vam reunir amb aquells comerciants de botigues de conveniència que pensaven que era 
convenient que tanquessin a les 12 de la nit, en lloc d’obrir 24 hores.  
 
Ens vam reunir amb el comissionat de Comerç i tots els Eixos Comercials del districte, per tal de 
traslladar-los quines són les línies de govern per aquest mandat i rebre les seves propostes.  
 
Ens hem reunit amb totes les Institucions del Districte que hem pogut: Museu Marítim, CCCB, 
MACBA i amb diversos actors a nivell cultural i,  
 
En l’àmbit del turisme : Ens semblava que era un mandat ciutadà entrar i començar a treballar 
de manera accelerada, a banda de continuar amb el Pla d’Inspeccions que s’havia determinat 
per l’anterior mandat, vam endegar les mesures que ja coneixeu que son: 
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- la proposta d’aquells propietaris d’apartaments turístics il·legals que tenen un 
expedient sancionador, que puguin condonar el 80% de la multa si cedeixen 
l’habitatge per ser destinat a habitatge social o una  

- carta que hem dirigit també a les Plataformes que afecten a nivell de ciutat, però que 
està liderat per Ciutat Vella,  

- una carta a les Plataformes digitals per tal que retirin els apartaments turístics que no 
tenen número de registre de la Generalitat avisant-los que si no es procediria a multar-
los,  

- una campanya de comunicació als turistes,  
- estem treballant en la col·locació de plaques a la porta dels pisos turístics legals, de 

manera que es conegui la llicència i el número de telèfon que han de tenir disponible 
24 hores,  

- estem treballant també amb Hisenda per tal de poder fer un seguiment més curós dels 
apartaments turístics il·legals i  

- vam instal·lar urinaris a la via pública durant l’estiu, donada la quantitat de gent que 
visita el districte durant l’època estival i també donat els diferents grups de sense 
sostre que tenim al districte que també manifestaven la necessitat de poder fer 
miccions en algun lloc. 

 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
agraeix el torn d’intervenció de la regidora  i li fa avinent que ha exhaurit deu minuts del seu 
temps i que li resten vuit minuts.  
 
Atorga la paraula als grup municipals. En primer lloc a la portaveu del grup municipal C’s. 
 
Intervenció de la consellera Sra. Julia Barea Sánchez (C’s): 
 
Primer donar la benvinguda a tots. Nosaltres estem molt contents que hi hagi tanta gent i em 
sap molt greu per la gent que està dreta, que això intentarem solucionar-ho pel següent ple, si 
estan d’acord.  
 
El primer és que no és una crítica, és només un comentari, hem rebut l’informe de la regidora 
aquest matí a les dotze menys quart i no ens ha donat gaire temps per revisar-ho. Jo entenc 
que l’equip és nou i que tothom tarda una mica a acostumar-se. Només era esmentar això, que 
m’agradaria poder tenir 24 hores per revisar i  concretar. 
 
Després donar les gràcies als tècnics que estan a l’Ajuntament, és quedar-nos curts, si no fos 
per ells molts dels que comencem ara seria impossible treballar aquí, però crec que no podem 
parar de donar les gràcies als tècnics que són realment els que treballen a l’Ajuntament.  
 
Dir que les Festes Majors han sigut molt grans. Ens hem de sentir orgullosos de les Festes 
Majors de Ciutat Vella, perquè gairebé totes aquelles festes són amb moltíssima gent, veïns i 
veïnes intenten participar en tot el que poden i això jo crec que us heu de donar l’enhorabona 
que tot funcioni bé i que funcioni sense cap problema. És veritat que a vegades poden sortir 
alguns problemes, però es poden solucionar ràpid.  
 
Respecte a la participació, el dia després de la constitució del Ple, la regidora  va presentar 
l’equip de govern i als tècnics, jo considero que l’Ajuntament el formem també els partits que 
estem aquí asseguts avui i m’hagués agradat veure una invitació per formar part d’això, entenc 
que l’equip de govern és quin és, però a nosaltres també ens agradaria haver participat en 
aquesta trobada amb els veïns i les diferents associacions.  
 



 

9 
 

Jo crec que els temes dels drets socials al districte són molt importants i tornem al mateix, crec 
que hem de ser tots els partits, bé tots els grups municipals els que hem d’intervenir una mica 
perquè creiem que si... jo entenc que l’equip del govern és quin és (tornem al mateix), però a 
nosaltres també ens agradaria aportar la nostre perspectiva. 
 
L’habitatge, Jo demano que aquest Pla Dintres es vagi tractant a la Comissió Consultiva de 
caràcter permanent que tenim al districte i així podrem esbrinar quins són aquests edificis, com 
es duen a terme i totes les especificacions necessàries.  
 
Respecte a la Salut, jo crec, a mi m’agradaria i ja ho parlarem més endavant ,perquè és una 
pregunta que fem tant nosaltres com el PSC, ja m’agradaria parlar una  mica més del CAS 
Baluard, que és un tema que varis veïns i veïnes ens han mostrat una mica la preocupació. 
 
Respecte a les entitats, jo crec que la feina que està fent l’equip de govern és molt bona i jo crec 
que hem d’aconseguir que totes les associacions tinguin o se sentin escoltades.  
 
Respecte al turisme, jo crec que és un problema que ens afecta a tots, a totes les persones que 
estem a Ciutat Vella i crec que hauríem de tenir una Taula Rodona, al menys entre tots, tant les 
persones com els grups municipals, per posar una mica de coherència i de coses concretes 
respecte al turisme. 
 
 
A continuació, la presidenta del Consell Plenari atorga la paraula a la portaveu del grup 
municipal PP, consellera Sra. Elisabeth Jiménez  Cara, que inicia la seva intervenció donant la 
benvinguda a tots els assistents.  
 
Señora regidora le agradecemos mucho el informe que acaba de presentarnos aunque también 
le reprochamos el que nos lo haya hecho llegar a los grupos de la oposición hace tan sólo unas 
horas, más aún cuando hace unos pocos días también nos hizo saber que de lo que hablaría en 
el informe de la regidora sería de su agenda y a modo de esquema un poco telegráfico.  
 
Es cierto que no tiene usted experiencia de gobierno, ni de funcionamiento de distrito, ni 
Institucional, de hecho se ha prodigado siempre, al menos desde que yo la conozco que hace 
unos cuantos años, más bien como antisistema, ya sabe ese tipo de persona que en la inmensa 
mayoría de los casos, por no decir en todos,  muerde la mano que le da de comer.  
 
Es muy posible que no tarde mucho en descubrir que es más fácil vivir contra el sistema que ser 
parte de él. Mucho más cómodo, dónde va a parar. Es más fácil lanzar mil quejas que encontrar 
una solución, hacer preguntas que responderlas, ocupar edificios que construirlos, comprarlos o 
alquilarlos. 
 
Imagino que el hecho de estar al otro lado, como está ahora, le habrá hecho reflexionar sobre 
todo esto, lo imagino por lo obvio y por lo que me han contado los vecinos, comerciantes y 
asociaciones de sus reuniones, algunas extremadamente fugaces, las que han mantenido con 
usted.  
 
El informe que nos presenta hoy, es también un reflejo de la nueva situación que está viviendo 
como regidora. No tiene usted un plan para Ciutat Vella, no tiene un proyecto para este distrito 
señora Pin, intenta dar una apariencia de control sobre Ciutat Vella que sabe que no tiene y eso 
es falta de transparencia.  
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Los principales problemas que tiene nuestro distrito se le escapan de las manos. Tiene usted 
enemigos muy fuertes que propician que esto sea así. No está usted preparada ni predispuesta 
para abordarlos, es decir no puede y no quiere.  
 
En aquest moment de la intervenció  es produeixen crits per part del públic. La Sra. Mercè 
Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella demana ordre a la 
sala, perquè pugui continuar la senyora Jiménez.  
 
La Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) prossegueix,  
 
Nos habla usted en su informe de fiestas, de participación de puertas para adentro, incluso del 
top manta como un derecho social. ¿De verdad cree usted señora regidora que un informe suyo 
en Ciutat Vella y más después del verano puede obviar el tema de la seguridad? 
 
La seguridad este verano señora regidora, ha sido un fracaso. El top manta se ha adueñado del 
distrito y la Barceloneta ha vuelto a vivir un infierno, ha creado usted un efecto llamada para el 
top manta y les ha dado alas, provocando situaciones de violencia que han convertido nuestras 
calles en campos de batalla y han acabado con guardias urbanos heridos y vecinos también 
heridos. Dónde estaba por ejemplo el aumento de dotaciones policiales para paliar los efectos 
del incivismo en la Barceloneta por las noches? ¿Cuándo piensa por ejemplo, acabar la 
comisaria que conseguimos para el barrio de la Barceloneta? 
 
Estamos a inicio de mandato, es el inicio de su mandato, pero no es el inicio de Ciutat Vella, 
aquí tenemos problemas reales, de verdad, complicados,  que llevan años esperando soluciones 
y que requieren alguien al frente que para empezar sepa dejarse de demagogia y sectarismo y 
que no se crea que esta casa es una escuela de hacer política, porque no es una escuela de 
política. 
 
¿Saben ustedes lo que es el día de la marmota? El día de la marmota es un día que se vive, 
unos para dormir, se levanta y es el mismo día, se levanta y es el mismo día… Pues nosotros 
creemos que Ciutat Vella no merece vivir en el mandato de la marmota eternamente y  menos 
en versión antisistema.  
 
Esperamos de todas formas que en el siguiente pleno, se nos facilite el informe de la regidora 
con la suficiente antelación como para podernos centrar en los puntos que usted refleje.  
 
Muchas gracias.   
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la consellera Sra. Paula Mansilla Rodríguez del  grup municipal de la CUP. 
 
Intervenció de la Sra. Paula Mansilla Rodríguez (CUP-PA)  
 
Como todos quiero festejar que hay mucha participación ciudadana de los vecinos y las vecinas, 
que también esto se está difundiendo por streaming y esto quiero festejarlo. 
 
Y segundo también decir que el informe  me llegó con muy poco tiempo y que me gustaría que 
la próxima vez  llegase con más antelación para poder leerlo mejor.  
 
Con respecto a la participación que han venido teniendo en los gobiernos anteriores,    una de 
las cosas que tendríamos que repensarnos es ¿con quién consultamos? ¿qué tipo de 
participación vamos a tener? Invitar y prever la forma de participación de los vecinos y las 
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vecinas, porque es evidente que hasta ahora sólo se ha consultado con intereses económicos 
capitalistas y no se ha tenido en consideración a los vecinos y las vecinas reales de aquí, sino 
sólo a los empresarios.   
 
Por otra parte, con la cuestión de los derechos sociales, yo creo que no se puede castigar que 
están sobreviviendo en la calle y que no tienen otra alternativa más que vender cosas en la 
calle o ejercer la prostitución, que es más o menos el mismo caso y que no se puede actuar de 
una forma represiva, que no se puede ir en contra de estas personas, castigándolas, porque lo 
que se está castigando es la pobreza, una vez más y por supuesto en esto estamos en contra.  
 
A nivel general, hablando del turismo, también ver que con lo que se consiga del dinero del 
turismo, tiene que ser beneficioso para los vecinos y las vecinas, que no tiene que ser molesto 
para los vecinos y las vecinas pero que también la economía que se logre, tiene que verse en 
Ciutat Vella, tiene que ser palpable en los vecinos y en las vecinas.  
 
Que haya más viviendas sociales, viviendas que sean de fácil acceso, que no sea complejo, que 
se faciliten todos los derechos sociales a las personas de una manera más simple, no tan 
compleja, no tan burocrática. 
 
En principio que se tengan en cuenta todas estas cosas. Gracias. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al portaveu del grup municipal ERC-AM Catalunya, conseller Jordi Bordas.  
 
El Sr. Jordi Bordas i Villalba (ERC-AM) inicia la seva intervenció referent a l’informe de la 
regidora, després d’agrair el torn a la senyora presidenta i saludar al públic assistent,  
 
Referent al tema de Festes Majors, la veritat és que primer de tot volíem felicitar al districte, als 
tècnics, a les associacions veïnals i eixos comercials per les festes i tots els actes que han hagut 
en el districte durant aquests mesos, tots recordem per exemple les festes de Sant Roc, festes 
del Raval, les festes de la Barceloneta, etc. 
 
La senyora regidora deia que hi ha partits que aprofiten l’informe per parlar d’altres coses, 
nosaltres som un d’ells i llavors nosaltres el que sí que volem és parlar d’algunes 
problemàtiques que nosaltres creiem que hi ha al districte, per exemple 

- creiem que és urgent un nou Pla d’Usos aquí a Ciutat Vella que reguli de forma 
concreta, que no puguin haver-hi més hotels, ni més pisos turístics a Ciutat Vella,  

- creiem que és urgent abordar el tema Rambla, vostè un dia ens vam despertar amb 
una entrevista amb vostè al Periódico, on deia que s’aturava el Pla Especial de la 
Rambla, volíem saber que passarà amb la Rambla i agilitzar perquè sigui ja. Nosaltres 
estem d’acord amb vostè que hi ha coses a millorar, però hi ha coses que es poden 
aprofitar i podríem tenir problemes en aquest sentit,  

- crec que ja és hora de començar a afrontar què passarà amb Via Laietana, 
- creiem que ja és hora que el districte estableixi polítiques socials no assistencials, 
- creiem que també, tal com deia la companya de la CUP, cal revisar l’ordenança del 

civisme, per tal que les prostitutes i els indigents deixin d’estar perseguits a Ciutat 
Vella,  

- creiem, no tant en l’oci nocturn, sinó que és important crear una cultura de base al 
districte de Ciutat Vella i que serveixi com a industria i com a possible cultura 
emergent, 

 



 

12 
 

- creiem que hem d’aprofundir en un turisme sostenible, un turisme que reverteixi en els 
veïns. Nosaltres en el mandat passat, ja vam demanar que el que es tregui de la mal 
anomenada taxa turística, siguin els veïns en els Consells de Barri els qui decideixin a 
quines partides van destinades, els hi demanem que això ho apliquin perquè creiem 
que a més a més serviria pels Consells de Barri dotar-los de contingut i donar-los una 
utilitat, 

- jo crec que els que estem aquí hem d’aconseguir  una cosa molt important que és que 
les Victòries Molins, els Pitos Conelleres, els Enrics Canets, les Pepes, les Picazos o les 
Maries Masas, estiguin orgullosos de nosaltres, estiguin orgullosos de fer una política 
adreçada als veïns i pels veïns més febles, creiem que una de les nostres funciones és 
pensar en els més febles, en els veïns, en la gent gran,  en els infants, el comerç de 
proximitat, que són els que estan patint més la crisi. 

 
Sé que li he posat una mica de deures, espero que no m’ho tingui en compte per ser el primer, 
però nosaltres estarem al seu costat, no només ens limitarem a dir-li el què fa malament, 
perquè com tots, i nosaltres els primers, cometem errors, i nosaltres hem comès errors però sí li 
demanem de fer-ho junts, amb tot.  
 
Moltes gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al grup municipal socialista.  
 
La consellera Sra. Mª José Arteaga i Muñoz  (PSC-CP) comença el seu torn d’intervenció 
saludant a tots els presents.  
 
Començaré també per felicitar les festes a tots, a tècnics, veïns i comerciants, gràcies perquè 
crec que han estat unes festes de tots els barris que és per felicitar-vos . 
 
Començaré parlant que com aquest és el primer plenari ordinari del districte d’aquest nou 
mandat municipal, un plenari que arriba cent dies després de la presa de possessió del nou 
govern, cent dies on esperàvem que el govern marqués les línies d’actuació de forma clara, 
esperàvem conèixer propostes i projectes i poder debatre en aquest plenari sobre aquests. 
Malauradament, només podem dir d’aquests cent dies que per Ciutat Vella s’ han obert més 
incògnites que no debats,  ha significat més paralització que no impuls. 
 
Regidora, no li demanem, ningú no li demana miracles en cent dies, però sí govern, sí iniciatives 
que es puguin debatre en aquest Consell Plenari i en els òrgans i espais de participació del 
districte.  
 
En aquests cent dies de govern del districte, no ens ha reunit per presentar-nos cap projecte, 
per explicar-nos cap proposta.  
 
En aquests cent dies de govern del districte, no ha estat capaç d’elaborar per portar a aquest 
plenari alguna mesura o informe de govern.  
 
Sí sabem, però més per la premsa, que per la Institució, que el govern ha paralitzat el Pla 
Especial de la Rambla, per exemple. Que ha intentat també parar els ajuts a les llums de Nadal. 
Sí sabem pels veïns i veïnes i no pel govern, que el govern no té  respostes a preguntes com què 
vol fer amb el trasllat de la Sala Baluard? Per això portem aquesta pregunta en qüestió 
nosaltres al Plenari.  
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O que s’han substituït els òrgans de participació oberts a tothom, per assemblees al carrer on 
només participa la regidora o que per abordar les queixes dels veïns, la regidora va de 
manifestacions com les referents als patinets elèctrics i no de les solucions. 
 
Regidora, la realitat de Barcelona, la de Ciutat Vella és molt complexa, la feina que li espera a 
vostè i a tots nosaltres és molta, i moltes vegades és molt difícil.  
 
El primer que cal recordar al govern del districte és que ens cal diàleg, sou un govern amb 
minoria que ha de parlar i consensuar per tirar endavant els projectes, per això el primer que 
demanem és conèixer els projectes, poder parlar-ne i construir-los conjuntament. 
 
El segon que cal recordar, és que el govern ha de tenir prioritats, ha d’explicar que vol fer, 
prioritzar i poder ser avaluat. 
 
Quines són les prioritats en el tema turístic del govern a Ciutat Vella? 
 
Aquest estiu la regidora, es pot dir, ha tingut marxa perquè és el primer. No ha baixat la pressió 
a la Barceloneta, s’han multiplicat les festes a la platja, tot això ha estat una realitat. 
 

- Quina és la valoració que fa la regidora?  
- Quines les propostes de futur? 
- Què volem per la Rambla?  
- Què proposen pels comerços emblemàtics?  
- Què proposen pels comerços de proximitat?  
- Han detectat l’increment de nens i nenes en situació de risc als nostres carrers?  
- Tenen algun projecte que presentar en aquest sentit? 

 
En aquests darrers cent dies, el govern del districte no ens ha presentat als grups polítics, ni als 
veïns cap projecte per debatre. 
 
Regidora, necessitarà prioritats, diàleg i acord per poder abordar els problemes i els reptes que 
té Ciutat Vella, no li bastarà amb bones paraules si no gestos, hores d’ara Ciutat Vella només 
ha estat objecte de debat a l’Ajuntament per parlar de la venda ambulant i de Nomenclàtor, 
amb això no s’aborden els problemes de Ciutat Vella ens hem de posar mans a l’obra ja. 
 
Reiterem com a grup municipal la nostra predisposició al diàleg i el treball en conjunt, però ho 
farem amb l’esperit constructiu i crític, no d’un altra forma. 
 
Regidora, ja sabem pels seus tuïts que no li dóna temps a rebre a tothom per parlar, 
benvinguda a la feina del que significa el servei i el govern públic, nosaltres estem també a la 
cua per parlar amb vostès, però no s’oblidi que ho ha de fer si vol amb diàleg constructiu pel bé 
dels ciutadans i ciutadanes d’aquest districte.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al grup de Convergència i Unió. 
 
El  Sr. Roger Puigví i Fernández (CiU) inicia la seva intervenció després de saludar a tots els 
assistents. 
 
Festes Majors. Afegir-me d’entrada a les felicitacions a les entitats que organitzen les Festes 
Majors, perquè crec que com cada any són un èxit. 
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En primer lloc, regidora dir-li que em sorprèn que en deu minuts hagi pogut explicar els cent–
vint dies a Ciutat Vella, més que res perquè és un districte on tots sabem que passen moltes 
coses i crec que és difícil resumir que ha passat en aquests quatre mesos. 
 
En deu minuts també és difícil dir que pretén fer per aquests anys i amb els temes importants 
del districte, no esperem que avui ens desenvolupi tota l’obra de govern, però sí que saber 
algunes coses ens hagués anat bé.  
 
Espai públic. Sembla ser que ha fet algunes reunions, el que sí sabem és sobre tot el que no ha 
fet. Veiem un desinterès clar per l’espai públic i ens sorprèn perquè se n’havia parlat molt al 
mandat passat, les terrasses eren malvades i  sobre ocupaven sempre l’espai públic, i aquest 
mandat es veu que no. 
 
També es veu que no és tan greu l’ocupació per part dels top manta, que això estem d’acord 
amb vostè que no s’ha d’abordar només des de la perspectiva policial, ja s’abordava des de la 
perspectiva social en el mandat social, però creiem que s’han de donar ordres i s’han de donar 
ordres concretes, si no potser els hauran de dir als bars que posin les terrasses sobre mantes i 
així estaran menys mal vistes.  
 
Seguretat, neteja i manteniment. I avui hi ha una mancança en aquests tres temes i no ho diem 
nosaltres sinó que només cal parlar amb veïns i comerciants per veure que aquest tema està 
fallant.  
 
A més de no fer, no ens ha tingut en compte a l’oposició, no li diem només nosaltres, la gent de 
Convergència i Unió, sinó que li han dit tots els grups, esperàvem més diàleg per part seva i que 
ens tingués en compte i  ens expliqués coses.  
 
Ens explica coses, com per exemple, aquest acte de participació que va fer, que al menys en el 
nostre grup no ens va convocar, entenc que als altres tampoc i voldríem haver participat com 
un òrgan del districte. Sobre això li vam fer dues preguntes com a oposició, ens n’ha respos una 
amb una frase i amb un tuït, però a més ens va dir que no hi havia inscripcions, però ens consta 
que sí que hi havia un registre, llavors  voldríem saber com funcionava aquest acte, ja sabem 
que va ser per substituir reunions, però entenem que la transparència no és fer reunions al 
carrer sinó que és abordar els temes correctament. 
 
O el ple d’avui, que mes enllà d’aquesta mesura  del Pla urbanístic que votarem després, no ens 
porta cap mesura, ni cap informe, ens agradaria saber per exemple com ha anat l’estiu a Ciutat 
Vella, algú ho reclamava també, o les inspeccions, quantes n’han fet? 
 
Li agraeixo que hagi reconegut el Pla d’Inspecció que es va impulsar en el mandat passat, 
perquè de vegades en campanya  s’havia menystingut o s’havia posat en dubte. 
 
I si la conclusió a la que ha arribat, és que hem de perdonar el 80% de les multes, jo crec que és 
erroni, és a dir, em sembla molt bé la mesura del lloguer social, però crec que és a més a més, o 
sigui una gent que s’ha lucrat a costa del descans dels veïns, ara perdonar-los 80.000,-€ a 
cadascun, em sembla una barbaritat, perquè algú podria preguntar si ho haguessin fet 
nosaltres algú diria que hi ha tractes de favor, certes relacions amb màfies, lobbies i aquestes 
coses, però simplement volem que ens ho expliqui.  
 
També els urinaris públics, ens ha dit “prova pilot”, llavors  

- quins són els resultats de la prova pilot?  
- han sigut efectius?  



 

15 
 

- no han sigut efectius? 
- on hi ha hagut problema? 
- on no n’hi ha hagut? 

 
Això ens agradaria saber-ho 
 
Els tops manta. Ja ho he dit, però crec que no estaria de més convocar a l’oposició, i després 
demanem en un prec les Taules de Seguretat, un lloc on parlar amb veïns i comerciants. Crec 
que és un tema que més que jo i vostè, tots els veïns i comerciants que porten anys i anys aquí  
ho han vist.  
 
Ens ha dit que ha traslladat el tema a una Taula de ciutat, però volem saber  
 

- quines ordres ha donat a la guàrdia urbana? 
- és veritat que ha donat ordres de no actuar?  

 
Perquè no han actuat. És anar contra la llei i és greu  
 
El Pla de la Rambla, Què li han reclamat.  
 
El “Canviat d’habitatge”. És un pla que vàrem crear en el mandat passat perquè la gent gran 
amb problemes de mobilitat a la Barceloneta tinguessin pisos on la mobilitat fos més accessible 
i ens consta que encara no se’ls ha trucat. Ens agradaria saber si se’ls hi dirà alguna cosa més 
que res per saber si ha hagut problema, sempre és millor que  sàpiguen l’endarreriment.  
 
Parla d’un Pla de Xoc pels nens que passen gana al Raval i Santa Caterina. Ens agradaria saber 
si realment ha trobat molts nens desatesos en aquests dos barris. A veure, els professionals de 
l’Ajuntament garantien sempre que tothom estès atès. Ens agradaria saber també la situació 
aquella catastròfica que semblava fa tres mesos, si realment ara que l’ha vist des de dins era 
tot greu com ho pintaven. 
 
Els 200 desnonaments a l’any, que va dir l’altre dia en una Comissió, volem saber d’on surten 
aquestes dades. Una mica perquè es faci la idea del que volíem, li explicaré què vàrem fer 
nosaltres els tres primers mesos: 
 

- Vam impulsar la construcció de l’escola Mediterrània 
- Vam convocar les Taules de Seguretat 
- Vam definir, per exemple, el model organitzatiu de Ciutat Vella, que s’haurà fixat   que 

l’organització és diferent que a la resta dels districtes 
Esperàvem que ens parlés  

- del Bar Pastís en detall,  
- de la Cooperativa del segle XX, a part de signar l’expropiació que ja estava en tràmit el 

mandat passat, què vol fer amb l’edifici del carrer de l’Om,  
- l’operació urbanística d’Arc del Teatre,  
- l’entorn de Salvador Seguí, hi ha una taula ciutadana, si s’ha reunit? quan es pensa 

reunir?  
- què pensa fer amb l’escola de músics?, on hi havia tot un Pla per posar-los en un local i 

que poguessin desenvolupar les seves activitats,  
- Diàlegs de Dona,  
- del PAM i del PAD i tampoc s’ha parlat i es va parlar molt durant la campanya, que 

seria un procés modèlic, que a nivell de participació, però ens acostem ja a final d’any i 
no n’hem parlat 
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En definitiva, què ha fet i què pensa fer?  
Moltes gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la regidora per respondre a aquest primer torn dels grups municipals. 
 
La Sra. Gala Pin Ferrando, regidora del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  intervé, 
 
En aquells temes que es tractaran en proposicions, precs o preguntes, com és el CAS Baluard, 
les Taules de Seguretat, el PAD o el PAM, no entraré ara mateix. Llavors aniré per llista. 
 
El que comentava la consellera de C’s, jo crec que no hi ha cap problema en què el Pla Dintres 
entri en la propera Comissió.  
Baluard es tractarà després.  
El debat sobre Turisme l’hem de tenir al districte, però també l’hem de tenir en el Consell del 
Turisme i en les diferents Taules que hi haurà entre el PAM i el PAD per parlar-ne.  
Sobre l’informe, que m’heu dit varis que ha arribat tard, estic d’acord. De fet va haver una 
confusió perquè el vaig enviar ahir al matí i com que a l`anterior mandat es donava 
directament, al plenari, doncs no es va enviar a temps, per això intentarem tenir-ho abans de 
temps. 
 
Pel que comentava la consellera de PP, Dir-li  vàries coses, una és que evidentment, no hem 
acabat una comissaria, que han començat les obres fa tres mesos, perquè seria fins i tot perillós 
que s’acabés una obra en tan poc temps.  
 
També li recomanaria quan parla de “campo de batalla” que s’ajustés una mica a la seva 
realitat, perquè no ha visitat mai cap territori en guerra. 
 
I el dia de la marmota és una mica el que ens passa amb vostè, amb aquells que hem estat 
seguint la política municipal tot i no ocupar càrrecs a les institucions. 
 
Tema de la participació, que heu comentat bastants també, és cert que no us vam convidar a 
l’acte que vam fer a la Rambla, jo crec que això ho hem d’esmenar, la voluntat és continuar 
fent-los i per tant, no només us convidaran a les properes, sinó que també us farem arribar un 
recull de totes les queixes i propostes que van sortir en aquest acte. No hem substituït cap espai 
de participació sinó que els Consells de Barri es convocaran al novembre i l’Audiència Pública al 
desembre, com diu el decret que pensava que coneixíeu perquè es va signar fa vàries setmanes 
i es va aprovar per Comissió de Govern.  
 
Amb el que comentava la CUP, Sobre l’accés a l’habitatge i el que s’ha anat comentat dels drets 
socials, i també el que comentava el conseller Puigví, evidentment, hem o continuem pensant 
que hi ha una situació d’emergència social, no només al districte sinó a la Ciutat, en tant que 
per una banda entenem que quan hi ha una sola família, vingui d’on vingui, que no té accés als 
drets bàsics, és ja un estat que ens hauria d’alarmar i que com a Institució el que hem de fer és 
sobre tot vetllar per la garantia dels drets fonamentals d’aquells més vulnerables.  
 
L’habitatge és una prioritat en aquest mandat, el que sí que estem intentant és treballar-ho no 
només a nivell de districte sinó a nivell de ciutat, estem treballant en adquirir nous habitatges 
per poder destinar-los a habitatge social. 
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Al conseller de CiU, I en aquesta línia això era una de les mesures  que es vol fer amb la 
condonació del deute, i no és beneficiar a ningú, sinó es respondre a una situació d’emergència, 
i a més és una mesura com moltes d’altres que venen des què són una proposta veïnal que 
pensem que hem d’escoltar amb encara més cura.  
 
Igual que els dos casos que ha esmentat el conseller Puigví de l’escola Mediterrània i el Segle 
XX, o sigui, no crec que ho hagi fet ni l’anterior govern, ni l’actual,  crec que això ha estat una 
lluita veïnal d’anys i això no ho hem d’oblidar. 
 
Pel que comentava el conseller d’esquerra Republicana sobre el Pla d’Usos, ho hem dit, que la 
voluntat és reobrir l’elaboració d’un nou Pla d’Usos recuperant l’esperit del 2010, a la 
primavera. Creiem que era una perversió el Pla d’Usos aprovat en aquest últim mandat, que 
permetia aquesta barra lliure d’hotels. 
 
I com que ha sortit vàries vegades el tema de la Rambla i aquí jo crec que ens trobaran 
reconeixent errors i també reconeixent feina feta prèviament. Ho hem dit vàries vegades, 
creiem que a la Rambla s’ha fet una feina molt bona, que no és qüestió d’ara menysprear 
aquesta feina, sinó d’incloure-la, però s’ha d’ampliar, s’ha d’ampliar la visió de la Rambla de 
dia i de nit, hem de saber a qui pertany la Rambla perquè si volem intervenir en el passeig hem 
de saber qui intervé, qui  opera a la façana de la Rambla i és per això que hem començat a 
treballar en aquest mapa històric de la propietat immobiliària del districte, que crec que és una 
eina que ens servirà a tots per poder pensar polítiques públiques preventives en un districte en 
el que les males pràctiques es poden intuir, però encara no tenim dades i per això hem 
començat a fer aquest mapa. 
 
Al conseller d’Esquerra no li he entès el concepte de la cultura de base respecte a l’oci nocturn, 
si després m’ho pot explicar. 
 
És cert també que la taxa turística s’ha reclamat a la Generalitat, però aquí hi ha un problema 
bàsicament amb la Generalitat perquè hem reclamat el 100% de la taxa turística per la ciutat, 
se’ns ha denegat, i en tot cas la voluntat sí que és del 50% que es recapta i que es retorna a la 
ciutat, que es pugui invertir en qüestions del districte.  
 
Pel que deia la consellera del PSC de les festes a les platges i demés, només recordar que 
aquest any el turisme ha crescut un 5%. Nosaltres pensem que és un actiu de la ciutat que s’ha 
de cuidar però que respon a un model que estava fora de control, i això en realitat no ens ho 
hem inventat nosaltres, sinó que ve de mandats anteriors i no només de l’últim mandat, llavors 
assumir d’alguna manera la responsabilitat que té el seu partit també en aquest model de 
turisme. 
 
I el que diu de què estan fent cua per parlar, jo vaig dinar fa tres setmanes amb el regidor 
adscrit del seu partit, amb el senyor Jaume Collboni, no sé si m’he de reunir amb tot el partit o 
si m’he de reunir només amb aquells que em demanen reunió, de fet només sabia aquesta del 
senyor Collboni.  
 
 
Pel que deia el conseller Puigví sobre les terrasses, efectivament tenim problemes de terrasses 
perquè ha de ser compatibles amb la vida i amb la qualitat de l’espai públic. El que hem fet és 
començar una revisió de l’ordenança de terrasses a nivell de ciutat i això em sembla que ha 
d’anar coordinat amb el que es faci al districte.  
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Estem intentant també veure de quina manera intervenim en espais com ara els Pòrtics de la 
Boqueria, on vostès van generar una expectativa de poder posar terrasses a canvi d’arreglar la 
façana que és una operació que encara no hem acabat d’entendre, o sigui hi ha molts indrets 
del districte en els que hem d’anar entrant poc a poc i fer-ho de manera consensuada amb els 
comerciants i amb els veïns.  
 
Pel que deia de la neteja i el manteniment, no hem fet cap canvi en el cas de la neteja, llavors si 
la neteja ha anat malament aquest any segurament, és per la mala planificació d’anys 
anteriors. 
 
I pel que preguntava dels urinaris, tot i que ja han  fet alguna pregunta com a oposició, hem 
rebut només sis queixes per l’urinari instal·lat al carrer Fusina, que suposo també que ve derivat 
de la polèmica que va generar el ex-regidor de cultura Jaume Ciurana.  
 
I pel que respecte al carrer Arc del Teatre i el carrer Om, jo crec que ens podem comprometre a 
portar al proper plenari una proposta de quina continuïtat li donarem a aquests espais.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
pas al següent torn d’intervenció dels grups municipals.  
 
La Sra. Julia Barea Sánchez (C’s) intervé: 
 
Primer de tot m’agradaria dir que estem en una legislatura nova, que no podem estar pensant 
tota l’estona en lo que es va fer i deixar de fer, crec que hem d’actuar ja perquè és un nou 
Ajuntament, hem de proposar coses i no dir el que es va fer o el que es va deixar de fer.  
 
Respecte al turisme, jo crec que el districte de Ciutat Vella pateix tot el problema del turisme i 
està molt bé que es tracti a la ciutat de Barcelona i des de la Casa Gran, però crec que hem de 
ser pioners per proposar idees i coses per veure com es pot conviure amb el turisme i els veïns.  
 
Referent a la participació, nosaltres estarem oberts a la participació que sigui necessària 
perquè creiem que els veïns són els que més ens poden dir quins problemes tenen o deixen de 
tenir, perquè són ells els que viuen dia a dia, encara que nosaltres vivim i treballem aquí, però 
crec que són ells els que realment pateixen més els problemes. 
 
Respecte a l’habitatge, ja ho parlarem més endavant perquè hi ha una pregunta, però crec que 
ha de ser una idea que l’Ajuntament del districte ha de comprometre’s amb l’habitatge social i 
el públic. 
 
I en el tema dels urinaris, jo crec que el turisme no és només a l’estiu. És veritat que a l’estiu 
tenim una pujada de turisme superior als altres mesos, però hem de crear mesures i propostes 
per evitar que aquests problemes generin altres problemes que afectin als veïns i crec que hem 
de ser conscients que el turisme dura 365 dies o 366 quan són d’això.  
 
Jo crec que una altra vegada, sento repetir-me constantment, però crec que hem de deixar 
enrere el que es va fer i deixar de fer i actuar amb les propostes noves. Tenim nous partits 
polítics que volem col·laborar, els que ja hi eren volen col·laborar encara més amb el districte i 
crec que hem de ser suficientment capaços de coordinar-nos entre nosaltres perquè si no ens 
coordinem entre els diferents grups municipals això se’n va a norris.  
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I hem de ser conscients que els problemes ens afecten a tots, alguns problemes afectaran més 
a algunes persones que algunes altres, però són els problemes de tots i són una població que el 
districte viuen, al 2014 eren 104.000 habitants que són moltíssim per la poca superfície que 
tenim i hem  de preocupar-nos per cadascú,n i a sobre li afegim el turisme. Jo crec que hem de 
ser conscients que som molta gent i que les propostes han de ser clares, concretes i extenses 
perquè sense les propostes no podrem ni governar, ni fer res.  
 
Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al partit popular. 
 
La Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) comença el seu segon torn: 
 
Muchas gracias señora presidenta. Es verdad que a lo mejor mi tono no ha sido tan suave como 
el del resto de partidos, pero creo que en el fondo señora regidora todos más o menos le hemos 
dicho lo mismo. No es un secreto que el partido popular vemos un problema de comunicación 
estamos en ello y solucionándolo. 
 
Quería comentarle que el día de la marmota que comenta usted, yo me refería a todos los 
gobiernos que ha habido porque llevo ocho años aquí y en ocho años por ejemplo, yo la Rambla 
la conozco igual en los ocho años nadie ha cambiado nada, ni socialistas, ni convergentes, la 
cosa sigue más o menos igual. 
 
Hay problemas que siguen estando. A eso me refería yo con los mandatos de la marmota. Lo 
que pedía es que este mandato no fuese o intentásemos que no fuese otro mandato de la 
marmota.  
 
Nosotros ya que hablaba de mi, Elisabeth Jiménez, consellera del partido popular, pues le voy a 
decir que los últimos cuatro años, hemos intentado romper un poco el tema éste de la 
marmota y hemos conseguido cosas como bien sabe usted que es de la Barceloneta, como el 
tema del CEIP Mediterrània, que era un  tema que el AMPA del CEIP Mediterrània y los 
alumnos y los profesores y los vecinos de la Barceloneta lucharon por ese tema, pero hacía 
falta un partido, un partido que les ayudase y que desde el tema político se llevase al 
Parlament, se sacase y se consiguiese que se construyera y es lo que hicimos.  
 
También hemos desatascado las obras del Hospital de Mar.  
 
Hemos conseguido la Comisaria, que yo no le digo que la haga ahora mismo, yo le preguntaba 
que cuándo la va a acabar. Sé que había un plan para acabarla en no demasiado tiempo y 
creemos que es importante como reivindicación histórica de la Barceloneta. 
 
También conseguimos la Plataforma Única de la calle Sant Pere més Baix, una reivindicación 
histórica de hacía años.  
 
El triángulo de la calle Magdalenas, tenemos por aquí personas interesadas en la movilidad de 
esta calle. 
 
Muchas otras cosas que han ayudado a cambiar el distrito en esos cuatro años. Por no hablar 
de que a pesar de mi tono, quizá a veces un poco duro, hemos conseguido en esos cuatro años 
consensuar 20 propuestas en este distrito con todos los partidos.  
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Así que yo le pediría esto, que no fuese otro mandato en el que de aquí a cuatro años volvamos 
a tener los problemas o aún más grave, por la forma que vemos que actúa este gobierno 
ahora.  
 
Muchas gracias.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal de la CUP. 
 
La Sra. Paula Mansilla Rodríguez (CUP-PA) comença: 
 
Desde la CUP también nos abrimos a participar, pero no pensamos que queremos participar y 
como se dice gobernar para todos, sino para la gente que realmente hasta ahora no ha tenido 
voz, no ha tenido palabra, que es para la gente de a pie, para la gente que tiene menos 
recursos o con menos información.  
 
También me gustaría destacar que no se ha hablado aquí de las actuaciones de la policía. Y que 
tengamos que tener en cuenta que la policía no se gobierna sola sino que se tiene que gobernar 
desde el distrito, desde el Ayuntamiento y desde los ciudadanos y las ciudadanas.  Ha habido 
muchos casos de abuso de poder, de violencia, de muertes en manos de la policía y esto es una 
cosa que hay que ir hasta el fondo para pararlo y saber quiénes han sido, y  tampoco premiar a 
estos policías que hoy en día, todavía muchos de estos policías que han sido encausados siguen 
trabajando. 
 
Y otra cosa que me gustaría destacar, es que todas las ciudadanas que vivimos aquí no somos 
emigrantes sino que somos ciudadanas de aquí, por lo tanto somos ciudadanos y ciudadanas 
de primera y hay que tratarlos de la misma manera, y en eso también queremos trabajar.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga el torn a Esquerra Republicana de Catalunya i comunica que li queden cinc minuts del 
temps d’intervenció. 
 
El Sr. Jordi Bordas i Villalba (ERC-AM) inicia el seu segon torn d’intervenció.  
 
Jo el que per exemple li deia abans quan parlava d’habitatge, és la promoció que hi ha al costat 
de l’Estació de França, és una promoció que es va aprovar en el mandat anterior, però l gent 
encara està esperant que s’agilitzi tot el tema i que se’ls hi donin les claus, etc.  Nosaltres el que 
demanem, està molt bé tot el que vostè ens ha explicat d’habitatge, però accelerin tot el que ja 
hi havia perquè hi ha molta gent que està depenent d’això.  
 
El que vostè ens comenta de la Rambla, estic d’acord, o sigui jo ja li he dit al principi, hi ha 
problemes a la Rambla, el Pla Especial tots sabíem que tenia mancances, ara bé, hi ha coses del 
Pla Especial que jo crec que són aprofitables i que s’haurien d’estar aplicant ja, sobre tot 
perquè sinó arrosseguem els problemes d’abans i no solucionem res, si podem anar solucionant 
temes, molt millor.  
 
Amb la cultura de base, al que jo em refereixo és que hi ha una “cultura menysteam”, que ja hi 
ha locals al districte que funcionen, però també és veritat que hi ha petits locals al districte que 
intenten fer accessible la cultura a tothom.  Esquerra recorda que l’accés a la cultura és un dret, 
no és oci, i que per tant, el que hem de potenciar com a districte és que la gent tingui accés a 
aquest dret.  
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La taxa turística, el 100%, el 50% perfecte, ara el que ja tinguem, per nosaltres no és tant 
important on s’inverteix, que estic d’acord amb vostè que s’ha d’invertir al districte, sinó com 
s’articula i com es decideix on s’inverteix. Per nosaltres és important el com. 
 
I pel que fa a la participació, una mica el que li he dit abans, que no sé si m’he acabat 
d’expressar bé. Nosaltres el que volem sobre tot és que ens tingui en compte, no només als 
partits, sinó als petits comerciants, als veïns, a les associacions, etc i per això crec que una de 
les primeres coses que cal fer és regular de nou tots els òrgans participatius. 
 
I una cosa que a nosaltres ens agradaria, és que pensem que les decisions que es prenen en el 
districte fossin vinculants, perquè no ens torni a passar el que va passar en el mandat anterior, 
que el districte de Ciutat Vella va refusar el Pla d’Usos i després a Casa Gran es va aprovar.  
 
Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  torn 
ara pel grup municipal del PSC. 
  
La Sra. Mª José Arteaga i Muñoz  (PSC-CP) intervé:  
 
Seré molt breu perquè em sembla que ja he esgotat bastant el meu temps. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  li fa 
avinent que li resten quasi quatre minuts de temps.   
 
La Sra. Mª José Arteaga i Muñoz  (PSC-CP) prossegueix, 
 
Només dir-li al govern que presumeixen de transparència. Per nosaltres la transparència també 
és sobre tot que parlin amb l’oposició i espero i desitjo que a partir d’ara ens convoquin a tots 
els temes que siguin d’importància i rellevància a Ciutat Vella.  
 
Com em deia la regidora, que  els temes de platges eren responsabilitat de l’època socialista, jo 
li contestaria que la responsabilitat es paga a les urnes i em sembla que nosaltres ja vàrem 
pagar, però ara és el moment de governar vostès i vostès són els responsables de tot el que 
passa a les platges de la Barceloneta, entre d’altres temes.  
 
Aquesta és l’essència de la democràcia, diàleg, diàleg i diàleg.  
 
Gràcies.   
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
pas al grup de Convergència i Unió.  
 
El  Sr. Roger Puigví Fernández (CiU) respon al que ha dit la regidora en el seu torn de rèplica.  
 
Només aclarir quatre coses que ha dit.  
 
U, l’informe de la regidora el lliuràvem a la Junta de Portaveus, no el donàvem aquí en mà. 
 
Respecte al Segle XX, tot ple reconeixement crec que li hem fet, i tots els tràmits que hem fet 
amb el moviment veïnal. L’únic que li deia és que avui hi ha unes parts que el moviment veïnal 
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no pot fer perquè la responsabilitat és de l’Ajuntament, com és l’expropiació, com és el possible 
pla de  participació, és a dir, jo li preguntava com ho gestionarien, només això.  
 
Respecte a la neteja, és veritat que hi ha una planificació, però comerciants i veïns saben que 
requereix molt del dia a dia i d’estar pendents perquè de vegades un carrer el reguen d’una 
manera, els comerciants d’una altra, més enllà de la planificació cal molt una tasca del dia a 
dia.  
 
Finalment, tornant als urinaris. Jo no li demanava per l’urinari del Born, jo li demanava ja que 
van fer una prova pilot, saber quin és el resultat, si creuen que ha estat positiu, més enllà de si 
han hagut queixes o no, si realment, s’han fet ervir o no s’han fet servir, si els tornaran a fer, 
quan els retiraran perquè fins fa poc, al menys per la Mercè, pensàvem que ja els retirarien. 
Una mica era saber tot això.  
 
Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la regidora per tancar aquest punt de l’ordre del dia.  
 
La Sra. Gala Pin Ferrando, regidora del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella respon dins 
el segon torn d’intervenció dels diferents grups municipals. 
 
Molt ràpid, prenem nota de tot el que heu anat comentant.  
 
Sí que lamentem que el magma aquest de què el govern no dialoga amb els grups del districte, 
crec que en realitat i en el Ple, en realitat ha estat bastant dialogant, una altra cosa és que no 
s’arribin a les conclusions que es desitgen per les diferents parts. però en qualsevol cas, molt 
oberts a qualsevol proposta de trobades periòdiques amb els consellers per tractar els diferents 
temes, més enllà de la Junta de Portaveus i segur que trobarem l’espai entre tots.  
 

 

C) PART DECISÒRIA 

1. Informar sobre el Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a l’ampliació de la 

Botiga Raima, situada al carrer Comtal núm. 27, promogut per “La Carpeta i el Paper S.A”  

La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al Sr. Sr. Santiago Ibarra Oriol (BComú-E) 
 
Tal com ha explicat la presidenta, sotmetem a consideració del plenari de Ciutat Vella per 
poder portar a Casa Gran aquest “Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a l’ampliació de 
la Botiga Raima, situada al carrer Comtal núm. 27, promogut per “La Carpeta i el Paper S.A”.  
 
Aquest és un pla d’iniciativa privada heretat de l’anterior legislatura i que té com a objecte 
concretar els paràmetres volumètrics i la composició de les façanes i mitgeres de l’ampliació de 
l’actual botiga Raima. 
 
Aquesta operació es conforma mitjançant una remunta de dues plantes en façana i una a 
l’interior sobre l’actual edifici. L’ús previst de la remunta és l’ampliació de la botiga Raima i 
entenem que consolida així aquest comerç molt arrelat al barri.  
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Volem comentar sobre aquest punt que el pla compleix amb la normativa vigent que permet 
l’ampliació de l’ús comercial en alçada, si aquest ús omple tot l’edifici. 
 
També volem remarcar que la solució de façana treballada amb els serveis tècnics, entenent 
que la remunta es retira sobre l’edifici existent i ajuda a interpretar la singularitat de l’edifici 
històric.   
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula als grups municipals: 
 
Intervé en primer lloc la Sra. Julia Barea Sánchez (C’s) 
 
Nosaltres no hem tingut temps suficient com per acabar de descobrir tots els punts d’aquesta 
part, d’aquest projecte. 
 
En una primera vista del projecte creiem que està bé, que compleix les normes, que això és 
important, però hem de tenir en compte que és un edifici del segle XV i crec que hem de ser més 
exhaustius en el moment d’afirmar tan categòricament que compleix les normes. Jo crec que 
les compleixen perquè ha passat uns informes, però en aquests moments nosaltres ens 
abstindrem perquè considerem que el temps que ens han donat no és suficient perquè els 
nostres assessors, no sé com dir-ho de Casa Gran, ens ajudin a comprendre molt millor quin és 
aquest projecte.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula a la Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) 
 
Por parte nuestra votamos a favor y hacemos constar nuestro deseo que este distrito 
mantenga y promueva las mejores relaciones con los comerciantes de Ciutat Vella, para poder 
tener cada vez barrios más vivos y con ofertas comerciales más variadas, fiables, legales y de 
calidad. Estamos contentos que se ayude al comercio a crear más riqueza. Gracias. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la Sra. Paula Mansilla Rodríguez (CUP-PA) explicita, 
 
Nosotras nos abstenemos justamente por no tener tiempo, no haber tenido el tiempo suficiente 
para valorar en profundidad el proyecto porque creemos que es importante valorarlo más en 
profundidad.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula al Sr. Jordi Bordas i Villalba (ERC-AM) 
 
El nostre vot també serà d’abstenció una mica pel que han comentat els companys. Nosaltres 
vam rebre la informació i tota la documentació el dilluns i per tant i per tal de condicionar el 
vot de Casa Gran, el que farem serà abstenir-nos.  
 
Sí dir com deia la senyora Jiménez, que en principi estem d’acord en què es doni suport al petit 
comerç i més quan no són grans superfícies, ni franquícies. Estem d’acord en què els 
arquitectes que porten l’obra són coneguts per respectar bastant el Patrimoni.  Sí és veritat que 
és un Palau del segle XV, però també és veritat que quan et mires tot l’expedient i et mires 
totes les obres que s’han fet i allà s’ha fet de tot durant segles, per tot plegat el nostre vot és 
abstenció. Gràcies.  
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La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la Sra. Mª José Arteaga i Muñoz  (PSC-CP) 
 
Nosaltres, en la línia dels nostres companys, pensem que en una primera lectura el valorem 
com un projecte tècnicament correcte, volem estudiar més en detall la documentació i abans 
de la tramitació del Plenari de l’Ajuntament, o sigui, ens abstenim.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
el torn de paraula al Sr. Roger Puigví Fernández (CiU) 
 
Nosaltres votarem a favor. Ens sembla un bon projecte,  a més la botiga Raima ens consta que 
porta molts anys aquí al Gòtic i per tant, no hi veiem problema.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al govern. Intervé el Sr. Santiago Ibarra Oriol (BComú-E)  
 
Respecte a la tramitació, o sigui respecte a arribar la informació,  nosaltres també hem rebut la 
informació amb molt poc temps, suposo que en properes sessions millorarem tot el tema de la 
informació amb antelació i insistir en què els Serveis Tècnics han treballat molt amb les 
propostes, amb als arquitectes,  com s’ha dit, que tenen molta mà amb el Patrimoni i creiem 
que la proposta de respecte i de valorització del Patrimoni és bona i és correcte.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
procedeix al recompte dels vots expressats pels grups municipals després dels posicionaments, 
amb 11 vots a favor i sis abstencions s’informa favorablement sobre aquest punt.  
 
 

Queda aprovat el punt Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a l’ampliació de la Botiga 
Raima, situada al carrer Comtal núm. 27, promogut per “La Carpeta i el Paper S.A”  

 
 
A continuació la Presidenta del Consell de Districte dóna la paraula a les persones del públic 
que han sol·licitat intervenir en aquest punt. Els hi recorda que disposen d’un minut. 
 
El Sr. Jaume Muntaner, titular de la botiga Raima expressa,  
 
Només els hi volia dir que nosaltres portem molts anys lluitant amb aquest projecte. Tenim un 
edifici que estem molt contents de tenir-lo, respectar-lo i millorar-lo, i amb aquest projecte el 
que intentem és ampliar el servei que donem, sobre tot a nivell de paper, a nivell de coses 
artístiques per la ciutat de Barcelona. Volem fer un pas per millorar en aquest tema, 
necessitem més espai i crec que és bo pel barri i per Barcelona, tenir un comerç d’aquest estil.  
 
La idea és, si no heu tingut temps em sap molt greu perquè jo porto uns quants anys lluitant 
amb aquest projecte i al·lucino que els que hagin de votar no estiguin, no se n’hagin pogut 
assabentar amb temps. Jo els hi puc dir que nosaltres, la idea ha estat respectar l’edifici al 
màxim, a la part superior serà completament diferent, però es veurà l’anterior i es protegirà 
exactament el que hi havia, En definitiva, els agrairia que els que s’abstinguin puguin votar que 
sí perquè és bo per tots. Gràcies.  
 
La Sra. Núria Raja, directora de Raima diu, 
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Gràcies per poder estar aquí amb vosaltres. Sóc qui dirigeix Raima. Evidentment estem aquí per 
explicar que és un projecte graciós, fa més de cinc anys que estem lluitant per aquest projecte, 
estem treballant amb els tècnics dia a dia, volem respectar, volem que sigui un comerç per 
Barcelona i estem a Ciutat Vella on penso  que fa molta falta, estem al carrer Comtal. El carrer 
Comtal s’està deteriorant, s’estan tancant botigues i nosaltres volem intentar refer i donar vida 
a la ciutat de Barcelona. Simplement, dir-vos això que estem lluitant per Barcelona, estem 
lluitant per un comerç familiar, som en una empresa familiar, no som multinacional, vol dir que 
l’esforç és brutal. Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
agraeix les intervencions i recorda que queda tancat aquest informe favorablement.  
 
D)  PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions 

 

La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
recorda que el temps que disposen els grups és de cinc minuts pel grup que presenta les 
proposicions i tres minuts per a la resta de grups.  
 
 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal C’s per a què no només es 
mantingui la il·luminació nadalenca durant el període de temps sinó que s’ampliï la 
decoració a tot el districte. 
 
Intervé la Sra. Julia Barea Sánchez (C’s) 
 
La nostra proposta és clara, no ens volem estendre gaire, preferim que les aportacions que ens 
facin els altres grups que siguin importants per nosaltres i per millorar la proposta. 
 
El primer, definir que la proposta és clara, el que volem i proposem és que es mantinguin les 
llums a l’època de Nadal, no només que es mantinguin sinó que s’ampliï perquè considerem 
que és un element que engalana la ciutat, creiem que és important amb els problemes que 
estem tenint al districte i amb els problemes que hi ha, econòmics i socials, creiem que és una 
manera d’incentivar i de promoure els negocis i la ciutat sempre sota paràmetres i tot. 
 
Nosaltres creiem que no és cap motiu religiós decorar els carrers amb llums, creiem que és 
maco. Hem de recordar que és una il·luminació temporal, que dura uns quants dies, 
normalment l’any passat va ser des del 21 de novembre fins acabar Reis, que és un període 
suficientment concret i específic com per que es pugui dur a terme i també coneixem que hi ha 
diferents motius. Ens hem reunit amb diferents associacions, amb veïns i hem considerat que hi 
ha molts motius per continuar i mantenir aquesta tradició de decorar la ciutat amb llums. 
 

- La primera és engalanar la ciutat que és molt important, creiem que hem de fer maca 
la nostra ciutat, que és molt maca però l’hem de millorar dia a dia.  

- També fomenta el comerç ja que els petits comerços, com ja hem anat parlant, creiem 
que són la base d’aquesta ciutat i sobre tot d’aquest districte, hem de fomentar que els 
comerços segueixin endavant. 

- Proporcionen i generen ingressos a molts comerciants, que molts d’ells sobreviuen 
gràcies als ingressos que tenen en aquesta època i 
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- El més important és que és una tradició i les tradicions, si són bones, no s’han de 
canviar, considerem que s’han d’ampliar inclús. 

 
Des de Ciutadans el que volem és que el govern, tant de l’Ajuntament de la Casa Gran com 
aquí, es posicionin, no podem rebre notícies, ni declaracions a través de la premsa, crec que 
s’han de reunir amb els comerciants per planificar, per crear i per mantenir aquesta tradició i 
sobre tot que ens han arribat veus que estan preocupats pels llums de Nadal, perquè és una 
cosa que a ells els hi fa il·lusió, hi ha molts comerços que financen aquests llums i que les 
declaracions del grup del govern siguin per premsa és una mica perjudicial.   
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) 
 
Antes que nada decirle a la señora Barea que se ponen luces porque es Navidad, no porque es 
el solsticio de invierno, por lo cual ahí hay un punto de religión que es importante.  
 
En el partido popular somos muy conscientes que la decoración navideña de nuestras calles 
ayuda a dinamizar el comercio, a hacer más acogedores nuestros barrios, más vivos y más 
humanos. Nosotros siempre la hemos defendido y nos hemos puesto a disposición de las 
asociaciones de comerciantes para ayudarles a pedir luces para sus calles, como lo hicimos en 
la calle Princesa y cualquiera que nos lo pida.  
 
De hecho muchas asociaciones de comerciantes nacieron precisamente con la finalidad de 
alumbrar sus calles en las fiestas de Navidad y ahí se mantiene el tejido asociativo comercial, 
mucho debido a esto.  
 
En cuanto a la duración de la temporada pensamos que si el comercio considera que el período 
actual de encendido de luces navideñas es el idóneo, desde el partido popular les vamos a 
ayudar y no les vamos a poner palos en las ruedas, conscientes que muchísimos comercios 
cuentan con la facturación de estas fechas para cuadrar el año y de esta manera mantienen, 
incluso crean puestos de trabajo.  
 
Además muchas ciudades importantes en el mundo como Nueva York o Madrid también las 
encienden a finales de noviembre. 
 
Dicho esto la segunda parte de su proposición que lo que se vota aquí es: proponer no sólo que 
se mantenga la iluminación navideña durante un período de tiempo, que me parece muy 
correcto, sino que además se amplíe la decoración en todo el distrito, yo creo que eso es un 
brindis al Sol, como una catedral o espero que así sea al menos, porque yo no recuerdo o le 
hago saber por primera vez que la decoración navideña de las zonas comerciales no es gratis, 
un 50% la pagan los comercios, así que la asociación de comerciantes si quiere luces para su 
calle lo pide voluntariamente porque supone un coste para ellos imagino que no querrá usted 
ponerles una pistola en la cabeza para que paguen las luces quieran o no, porque se ha 
aprobado la proposición de ciudadanos en este sentido en el Pleno de Ciutat Vella.  
 
Tampoco creo que quiera usted iluminar todas las calles del distrito haya comercios o no, haya 
vida humana o no y menos subirnos a todos los impuestos para pagar el “Viva las Vegas” de 
Ciutat Vella o financiarlos restando recursos a políticas sociales por ejemplo.  
 
Así que entendiendo la bondad, que la entendemos, de la propuesta y entendiendo que la 
segunda parte de la misma ha sido un venirse arriba más que fruto de una reflexión seria, le 
votamos a favor. Gracias.  
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La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga el torn de paraula a la Sra. Paula Mansilla Rodríguez (CUP-PA) 
 
Votamos en contra porque creemos que el dinero se puede invertir en viviendas sociales.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula al conseller Sr. Jordi Bordas i Villalba (ERC-AM) : 
 
A veure, miri senyora Barea, nosaltres ens abstindrem per quatre motius principalment. 
El primer perquè ja en el mandat anterior el grup de Convergència i Unió, ja va si no vaig errat, 
publicar el nombre d’hores que podien estar encesos els llums de Nadal.  
 
Hem de recordar també que els llums de Nadal per aquest any ja estan garantides per tant, no 
entenem l’urgència de la proposta. 
 
Hem de recordar també que hi ha un programa d’Agenda 21, que no és un mandat que hem fet 
entre quatre amics, sinó que és un mandat mundial per racionalitzar el consum energètic i 
reduir la contaminació lumínica. 
 
Finalment, també hem de recordar que hi ha negociacions obertes si no ho he entès malament 
per la premsa, entre el govern i els comerciants,per veure com es gestiona aquest punt a partir 
de l’any vinent. 
 
Per tot plegat, nosaltres el que entenem és que el que es correcte, que aquest any es 
mantinguin les llums, el nostre punt de vista és que s’hauria de racionalitzar el consum, però  
entenem que el que hem d’esperar es que les negociacions entre el govern i els Eixos 
Comercials fructifiquin, perquè com molt bé li ha dit la senyora Jiménez, els comerciants han de 
sufragar una part del cost, i per tant, no és tan fàcil per això si es fixa en molts eixos comercials 
i en molts carrers, hi ha problemàtiques perquè és típic, quatre botigues paguen els llums i es 
beneficien tots els comerciants. Per tot plegat el nostre vot és d’abstenció. Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la Sra. Mª José Arteaga i Muñoz  (PSC-CP)  
 
Creiem que la il·luminació del Nadal és un bon suport a la promoció comercial, sobre tot a 
Barcelona l’enllumenat de Nadal de les vies públiques és contracta en la seva majoria per les 
associacions de comerciants que reben el suport de l’Ajuntament amb una fórmula de 
col·laboració pública – privada mitjançant subvencions a l’enllumenat nadalenc. 
 
La nostre posició és la de defensar el major suport social i ajut possible a l’ampliació de llums 
de Nadal al màxim de zones comercials del districte. Donar suport en aquesta iniciativa 
d’il·luminació dels carrers, ens sembla especialment important en moments de crisi perquè 
contribueix al comerç de proximitat, al barri i al districte.  
 
Vull recordar que el PSC dóna suport també a la continuïtat del projecte del concurs d’idees 
“Encén el Nadal”, pel disseny d’una il·luminació sostenible i moderna que enguany s’emmarca 
en l’any internacional de la llum, declarat per les Nacions Unides. Amb aquesta efemèride és 
vol reconèixer mundialment, la importància de les llums i les tecnologies basades en la llum per 
la vida dels ciutadans i ciutadanes del món, i pel desenvolupament del futur de la societat 
mundial.  
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Dóna vida i dinamisme comercial. Votem favorablement.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula al Sr. Josep M. Julià Martínez (CiU): 
 
Qualsevol iniciativa que s’endegui per dinamitzar el comerç del nostre districte i sobre tot que 
compti amb el suport dels Eixos Comercials i les diferents associacions que tenim tindrà el 
nostre suport. 
 
Dit això, li direm que és perquè és el nostre model, el nostre model de comerç és aquest, és el 
model que aposta pel petit comerç i pel comerç de proximitat.  
 
Miri sí és rellevant el fet de la il·luminació nadalenca que arreu de la ciutat, no és el cas de les 
associacions d’aquí a Ciutat Vella, però arreu de la ciutat en d’altres districtes hi ha moltes 
associacions de comerciants que la seva única raó de ser és que es posin les llums de Nadal, 
que fa dècades que es van constituir aquestes associacions amb aquesta única raó de ser, i que 
avui encara només es reuneixen per aquesta qüestió, miri si és rellevant.  
 
Si té un instant li mencionaré algunes qüestions que nosaltres vam fer en el mandat passat. 
Vam posar llums de Nadal, arbres de Nadal il·luminats a tots els barris, per primera vegada 
també a la Via Laietana es van posar llums i gràcies a l’impuls de l’associació que es va crear 
expressament constituïda a tal efecte, vam fer i promoure l’encesa de llums de Nadal a cada un 
dels barris, ho vam fer en quatre llocs concretament, un cada any a l’Arc del Teatre, a Sant Pere 
més Baix, a la Barceloneta i a la Via Laietana.  
 
I més enllà de la contaminació lumínica o més enllà que els diners es puguin fer servir per altres 
qüestions evidentment, molt més rellevants nosaltres estarem a favor i donarem suport a 
aquesta proposta de la companya de Ciutadans, perquè creiem en l’esperit de Nadal, creiem 
que la llum és vida. 
 
I deixi’m que els hi faci una petita menció a la tecnologia com comentava la companya del 
partit dels socialistes. Si us hi fixeu o teniu l’oportunitat de veure com són aquestes llums que es 
posen per Nadal, són absolutament respectuoses inclús lumínicament. La brillantor que tenen i 
el to que tenen estan testats i no són ofensius, i no es pot parlar de contaminació lumínica i 
sobre tot, aquesta tecnologia LED que és la més moderna que s’aplica a les empreses que 
guanyen cada any els contractes per aquest motiu municipal, són un tipus d’il·luminació que 
pràcticament té un consum mínim, però mínim de 20 vegades inferior al que era la llum que 
estàvem acostumats des de sempre. Només desmentir un fet que s’ha dit en un parell 
d’ocasions d’uns companys meus. 
 
Només dir que no és cert que cada associació pagui el 50% de les llums, tot això depèn del 
pacte a què s’arribi a nivell municipal. Hi ha associacions que no paguen res, hi ha associacions 
que paguen el 50% del consum, són formules a explorar depenent dels recursos. Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al conseller Sr. Albert Sancho Doldan (BComú-E) 
 
És la meva primera intervenció, jo també he hagut de preguntar i la primera contesta és 
senzilla, no depèn de districte l’enllumenat, el calendari de l’enllumenat depèn de Casa Gran, 
de la Comissió de Comerç, a més que depèn dels mateixos carrers i de les associacions de 
comerciants, però no em quedaré aquí, no m’agradaria que la meva primera intervenció fos 
tirar pilotes cap amunt. 
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Explicar què és el que passarà aquest any i quina és la posició de Barcelona en Comú en aquest 
tema.  
 
Aquest any es manté el model exactament igual, com el que estava i el Miquel Ortega del 
Comissionat de Comerç s’ha anat reunint amb tots els Eixos Comercials de cada un dels 
districtes. És cert que nosaltres volem canviar aquest model, però sempre es farà de forma 
participada i amb col·laboració amb els Eixos Comercials. 
 
És cert que nosaltres tenim l’objectiu de racionalitzar, de reduir el consum de llum nadalenc, ja 
que aquests últims quatre anys s’ha duplicat, per tant, creiem que no se li pot demanar a la 
ciutadania que estalviï consum i que per una altra banda gastem molt més, però això no vol dir 
il·luminar menys, nosaltres també creiem que són molt importants els llums de Nadal pels 
comerciants, i per tant, el que volem explorar són nous dissenys que reverteixin en millorar la 
llum i que gastin menys. Sabem que s’han anat posant els LED, he preguntat com anava això i 
tot i la utilització massiva de LED s’ha duplicat el consum lumínic. 
 
D’altra banda, també es té la intenció d’optimitzar els costos, ja que moltes associacions de 
comerciants saben que els proveïdors són molt cars i que s’han d’explorar nous camins 
intentant ajuntar carrers per negociar preus amb proveïdors, o bé pensar noves alternatives. 
 
 Volia comentar noves alternatives com la de Tot Raval, una iniciativa que es diu “Vine al Raval 
– Il·lumina el Raval”, il·luminaran tots els carrers, però es posa un projecte de ciutat al servei i 
adreçat a les persones que pateixen exclusió social i generar oportunitats de formació. Gràcies.  
 
Especifica que En la part “no volia tirar pilotes amunt i dir que això era cosa de Casa Gran”, 
volia dir que nosaltres votàvem en contra de la proposició.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella fa 
recompte de vots.  
 
 

Amb els vots expressats, set vots a favor, vuit en contra i dues abstencions, no s’aprova  
aquesta proposició. 

 
Intervé La Sra. Julia Barea Sánchez (C’s) per tancar la proposta 
 
Primer felicitar a Barcelona en Comú perquè crec ha sigut encara que sigui en contra i jo 
tampoc vull que s’acceptin totes les propostes, crec que hem de debatre entre tots i felicito 
perquè és la primera declaració que sento de veu pròpia no per premsa,  volia felicitar això. 
 
Sobre alguns comentaris, de què els llums contaminen, s’han fet estudis que els LED no 
contaminen ni la meitat, ni una quarta part, consumeixen molt poc en comparació a altres 
anys. A mi em sembla això, s’han de buscar noves alternatives, estic totalment d’acord, però 
s’ha de pactar i participar amb els eixos comercials, cosa que crec que el Miquel, no em vull 
equivocar en el nom, Miquel Ortega,  en algunes notes de premsa es contradiu a sí mateix i a 
mi m’agradaria parlar amb ell perquè m’expliqués això d’ara sí, ara no, ara potser, ara tal. 
 
Respecte al cost, hi ha eixos comercials que financen el 50% del cost i hi ha altres eixos 
comercials que són carrers emblemàtics de la ciutat que els paga l’Ajuntament i tenim un 
superàvit jo crec que és una inversió més que una despesa. 
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Estem a favor de racionalitzar l’ús de l’enllumenat, creiem que és convenient, i en un món que 
estem com estem i crec que aquestes decisions que ha pres el govern, que jo entenc que no és 
del districte, però nosaltres ho volíem proposar perquè considerem que el districte de ciutat 
Vella és emblemàtic. 
 
Dir que crec que hem de ser conscients que la gent ha participat i tant que alguns grups se’ls hi 
omple la boca dient que participen, que tinguin en compte als eixos comercials de la ciutat.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
demana si algun grup vol afegir alguna cosa.  
 
Intervenció del  Sr. Jordi Bordas i Villalba (ERC-AM) 
 
Dos puntualitzacions a C’s i dues a Barcelona en Comú, al grup de govern.  
 
A C’s fer-los dues puntualitzacions molt breus: 
 
Una, nosaltres sí que hem anat a preguntar a algunes associacions de comerciants.  
 
Segona, vostè ha dit en molts carrers emblemàtics fins i tot l’Ajuntament subvenciona la 
totalitat. Aquí està la diferència, a nosaltres el que ens agradaria és que l’Ajuntament ajudés 
als petits comerciants i a les zones que representen el comerç de proximitat que creiem que és 
el que hem de protegir nosaltres i que les grans superfícies o carrers emblemàtics i tots sabem 
de què estem parlant, que s’ho financin ells que per això guanyen molts diners. 
 
A Barcelona en Comú demanar-li que en aquestes negociacions que vostès seguiran amb els 
eixos comercials ens vagin informant aquí en el Plenari.  
 
 
 
 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP per a què s’acordi 
presentar en el proper Ple un cronograma del projecte de construcció de l’escola bressol del 
carrer Aurora, 24.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la consellera senyora Elisabeth Jiménez Cara (PP)  

 
Lo normal o lo deseable bajo nuestro punto de vista en un barrio es que haya familias que se 
empadronen en él, en su barrio, su proyecto de vida, que exista en el Raval porque vamos a 
hablar del Raval, con vistas a muy largo plazo, que se miren el barrio como su propia casa, lo 
cuiden, lo respeten y lo protejan, porque en ese barrio se hará grande su familia y sus hijos 
crecerán y querrán que quieran vivir también en el Raval. Para que esto sea una realidad hay 
que tratar que nuestros barrios sean cómodos y atractivos para las familias.  
 
Por ese motivo el partido popular hemos querido iniciar este mandato con la propuesta de la 
construcción de la tan reivindicada y necesaria guardería de la calle Aurora, en el Raval.  
 
Pedimos que se presente aquí hoy un compromiso de este distrito con el barrio del Raval, el 
presupuesto está hecho desde el 2010, un millón y medio de euros, la duración de la obra 
también está calculada, son nueve meses. Sólo falta la voluntad política de este gobierno y de 
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los grupos de la oposición de incluirlo en los presupuestos del 2016, por eso presentamos la 
siguiente proposición:  
 
“Que se presente en el próximo Pleno un cronograma del proyecto de construcción de la 
guardería de la calle Aurora, número 24 del Raval que incluya: fecha de aprobación y licitación 
del proyecto, presupuesto, fecha de inicio y finalización de obra y todo ello con el objetivo de 
que dicha guardería pueda estar en funcionamiento antes de finalizar el año 2016.”  
 
Gracias.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
el torn de paraula a la consellera Sra. Julia Barea Sánchez (C’s) 
  
Nosaltres primer de tot dir que aprovem aquesta proposta, creiem que és necessari que hi 
hagin escoles, escola bressol en aquest cas, que és on estan els nens, per ensenyar-los i 
desenvolupar-se social, intel·lectual i emocionalment.  
 
Entendre que aquesta escola bressol seria pública on totes les famílies tinguessin accés.  
 
Hem d’entendre que actualment a Barcelona, hi ha un 43% de sol·licituds que s’han quedat 
sense beca, sense plaça, considerem que és possible que potser Ciutat Vella segons les mesures 
de govern diuen que no és el barri més necessari, però que és necessari. 
 
I considerem que hauríem d’arribar a acords i conèixer el projecte exactament, que suposo que 
es el que es demana, que en el següent ple es coneguin els plans. 
 
Considerem que és una bona iniciativa i més quan les famílies necessiten on deixar els nens per 
aprendre.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
aclareix, vot favorable per part de C’s.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
el torn de paraula a la consellera Sra. Paula Mansilla Rodríguez (CUP-PA) 
 
Entendiendo desde la CUP que es una reivindicación, una larga reivindicación de los vecinos, 
aplazada durante mucho tiempo a causa de los recortes aplicados por el gobierno del Estado y 
que este mismo partido que lo solicita también ha avalado, aceptado por el gobierno también 
municipal y en contra de los intereses de las clases populares, digamos que es un poco extraño, 
pero estamos a favor de aprobar esta proposición.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
demana posicionament al Sr. Jordi Bordas i Villalba (ERC-AM 
 
El nostre vot és favorable, sí que com a partit d’esquerres sorprèn que això ho presenti el partit 
popular perquè clar, hi ha una llei que és la llei 7/2007 del 12 d’abril del Estatuto Básico del 
Empleado Público que com vostè sabrà senyora Jiménez prohibeix a les Administracions 
contractar nous funcionaris si no és per substitució o per jubilació, etc.  
 
Per tant, el que ens podríem provar si això tira endavant i si això no canvia és que ens passi 
com a Andrea Dòria, on tenim un fantàstic edifici que anava a ser una escola bressol i que 
malauradament no ha estat destinat a això, per tant una de dos, o vostè convenç als seus 
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companys de partit perquè aquesta llei canviï i la Generalitat i l’Ajuntament pugui contractar 
nous funcionari o aquí tindrem un problema, per què qui farà d’educadors? Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
el torn de paraula a la consellera Sra. Mª José Arteaga i Muñoz  (PSC-CP)  
 
Nosaltres també votarem a favor, perquè el PSC va demanar a la passada comissió de Drets 
Socials de l’Ajuntament de Barcelona una proposició perquè l’Ajuntament presentés una anàlisi 
de demandes i necessitats d’escoles, entre d’elles escoles bressol. 
 
Pel PSC, l’escola bressol és un servei bàsic, un pas imprescindible en l’educació dels infants i per 
això reclamem que cal donar resposta a la demanda existent, que a dia d’avui està desatesa en 
a prop del 40% a la nostra ciutat. Un 40% de les sol·licituds de les places d’escoles bressol 
públiques de Barcelona, no es poden cobrir. Recordar que des del 2007 a 2011 Barcelona amb 
l’ampliació del Pla d’Escoles Bressol es va doblar les place arribant a 7.402, però el dèficit 
encara existent és existent i palpable.  
 
Volem un estudi de necessitats i un nou Pla d’Escoles Bressol, però és evident que al districte i 
als nostres barris, aquest servei és deficitari i cal aprofitar les possibilitats el més aviat possible. 
 
El carrer Aurora, 24 és una d’aquestes possibilitats i per això donem suport a la proposició del 
PP, però també volem dir que volem preguntar quin és el projecte del govern de l’escola Andrea 
Dòria, que també era una escola bressol.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al conseller  Sr. Roger Puigví Fernández (CiU) 
 
Nosaltres votarem a favor, estem molt d’acord amb la necessitat de les escoles bressol, de fet 
al mandat passat se’n van construir vuit a tota la ciutat, a més a més amb Educació la regidora 
va impulsar un Pla d’Educació com tots recordeu, que va tenir el suport de la majoria dels grups 
municipals, curiosament excepte el PP que és qui avui ens porta aquesta proposició. 
 
L’única cosa que havíem proposat és que en aquell espai hi ha unes pistes que tenen un ús 
social important, i el que demanàvem tot i que no se’ns ha acceptat i que votarem igualment a 
favor, és que el projecte contemplés que les pistes continuessin d’alguna manera, perquè la 
gent pogués seguir en allà. Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  per 
part del govern, de Barcelona en Comú, té la paraula la consellera Martínez. 
 
La Sra. Natalia Martínez Rodríguez (BComú-E) exposa,  
 
El primer que volem fer és agrair la proposta que porta avui la senyora Jiménez, que ha 
presentat a aquest Ple i ara que ja sabem també la posició del tots els grups també voldríem i 
ens alegra que tots aquests grups es posicionin a favor, ja que entenem que com a resposta 
reconeixen de la mateixa manera que nosaltres que les escoles bressol, és una necessitat que 
tenim al districte, la creació de noves escoles bressol, que han de garantir una educació de 
qualitat per a la primera infància i alhora un espai de cura que permeti la conciliació de la vida 
familiar i laboral als familiars dels infants.  
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Creiem que potencia l’educació de 0 – 3 per tots els infants i és una eina clau per lluitar contra 
la desigualtat educativa i proveir de les mateixes oportunitats de desenvolupament 
socioeducatiu a tots els infants, independentment del seu origen social. 
 
Malauradament, el nostre vot és una abstenció i es deu a que no ens podem comprometre ara 
per ara, a  dur a terme un projecte que no està pressupostat. Com tots sabem el PAD i el PAM 
s’elaboraran en els propers mesos, ho decidirem entre tots i fins que el procés no finalitzi, no es 
podrà definir el Pla d’Inversions Municipals.  
 
La construcció de l’escola bressol al carrer Aurora, 24 s’emplaça com ha dit el conseller Puigví, 
si no m’equivoco a un solar que actualment, està qualificat com a equipament d’ús esportiu, i 
recordo de les actes de premsa anterior que aquest doble ús va generar controvèrsia entre la 
posició de la resta de grups, de fet molts d’ells van votar en contra de l’informe del projecte.  
 
El Pla es va presentar al 2010 i contemplava un ús combinat com deia amb l’espai de la zona 
esportiva que s’integraria dins dels usos de l’escola. Aquest projecte entenem que va quedar 
paralitzat al mandat anterior degut a la retallada de les inversions per equipaments educatius i 
municipals que va dur a terme el govern de CiU. 
 
Creiem que ara per ara el projecte s’hauria de revisar i redefinir per ajustar-nos a les 
necessitats actuals del barri i garantir que es cobreixen les necessitats de tots els futurs usuaris 
d’ambdós equipaments.  
 
Per aquestes raons emplacem a la resta de grups a plantejar aquesta proposta al debat sobre 
el proper pla d’Inversió Municipal que es portarà a terme en els propers mesos, per la nostra 
banda, valorem que la construcció d’una escola bressol al Raval i a tota Ciutat Vella, però 
també al Raval és una prioritat i treballarem durant tot el mandat perquè així sigui i es pugui 
portar a terme. Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la consellera Jiménez. 
 
La Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) expressa,  
 
A la CUP comentarle que el Estado no tiene competencia aquí de educación, que de todos 
modos sería la Generalitat, yo creo que cada uno con sus recortes y con sus responsabilidades. 
 
Al señor Bordas de Esquerra Republicana decirle que ya está bien, que ya no cuela esto de que 
todo es culpa de Madrid, o sea aquí hay un Consorcio fantástico que tiene que ayudar a las 
escuelas y ha de cumplir sus compromisos y este es un histórico.  
 
A Convergencia comentarle que ustedes nos habían propuesto que el tema de las pistas se 
buscase otro sitio para ubicarlas, nos parece muy bien que continúen, lo que pasa que lo que no 
queríamos era poner palos en las ruedas de este proyecto de la guardería, no queríamos 
juntarlo para que además se tuviese que buscar otro sitio. Guardería por un lado y pistas por 
otro, pero me parece bien que lo pidan, nosotros lo apoyaremos porque hacen una buena 
función social. 
 
A Barcelona en Comú, casi que por lo que tenía entendido les tengo que agradecer la 
abstención porque no tenía yo muy claro que esto fuese a votarse en contra o no. Nosotros lo 
que les pedimos aquí, es un tema de prioridades, prioridades muy importantes. El Raval es un 
barrio fantástico y maravilloso, pero que tiene sus complicaciones y nosotros consideramos que 
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si muchas familias vienen a vivir al Raval, el Raval será un barrio más acogedor con más futuro, 
con más estabilidad y será mucho mejor, para ello hace falta cuidar a las familias.  
 
¿Cómo cuidas a las familias? Búscales pisos donde quepan para empezar y no pisos 
unihabitacionales, dales equipamientos como guarderías, quítales otros que molesten como las 
narco-salas y conseguiremos un barrio mucho mejor.  
 
El proyecto que había es parecido al proyecto que tendría que hacerse, lo único que el proyecto 
que había situaba encima de la guardería una pista de baloncesto, que nos parecía muy duro 
que encima de una guardería donde hay niños pequeñitos se jugase a baloncesto, 
consideramos que esto no tenía que ser. Pedimos sólo la guardería, quitando la pista, con lo 
cual así incluso tal vez abaratamos el presupuesto y todo.  
 
Muchas gracias a todos los grupos por su voto a favor.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
demana a la resta de grups si volen intervenir.  
 
La Sra. Paula Mansilla Rodríguez (CUP-PA) 
 
Por supuesto que entendemos que los recortes que no son desde el Estado, pero son aceptados 
por el PP y avalados por el gobierno anterior, por supuesto.  
 
El Sr. Jordi Bordas i Villalba (ERC-AM) 
 
Primera, jo no li he dit que les retallades i la construcció sigui culpa de Madrid, li he dit que la 
llei pels nous funcionaris, és una llei estatal. 
 
Segona, jo és que estic emocionat amb la seva proposició, perquè estic per oferir-li que entri a 
Esquerra, perquè primer em diu que aposta per les escoles bressol públiques i ara em diu que el 
Raval és meravellós, per tant, entenc que vostè està en contra de la campanya que va fer el PP 
afirmant que el Raval podria arribar a ser un ghetto. Gràcies.  
 
El  Sr. Roger Puigví Fernández (CiU) 
 
Primer dir que si aquesta escola no es va fer en el mandat passat no va ser atenent a cap 
retallada perquè en aquesta qüestió no va haver retallades a l’Ajuntament, només dir-li com li 
ha explicat el conseller Bordas, que per un tema de llei espanyola, no es podia contractar més 
gent i el que es va fer és prioritzar altres escoles bressol de la resta de la ciutat, li he explicat 
que se’n va construir vuit, el que no tenia sentit era en aquell moment construir una escola, 
igual va passar a Andrea Dòria i que després no poguéssim fer-la funcionar i la dediquéssim a 
un espai infantil.  
 
Respecte a les pistes, no em vaig explicar, jo no pretenia desplaçar les pistes enlloc 
precisament, que les pistes s’incloguessin en el projecte, ningú de nosaltres vol nois jugant a 
bàsquet durant l’escola bressol, però l’escola bressol té un horari i l’ús de les pistes es pot 
compatibilitzar.  
 
La Sra. Natalia Martínez Rodríguez (BComú-E)  
 
Només de nou reiterar la gran defensa dels serveis públics que s’estan fent avui aquí per part 
de tots els grups municipals, nosaltres ho celebrem i ho compartim, però comentar que la nova 
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política també és ser transparent i ho és saber definir en quins projectes et pots comprometre. 
Ara mateix aquest projecte no té un pressupost destinat per tant, seria molt irresponsable per 
la nostra part confirmar-ho tenint en compte a més tots els dubtes que s’han expressat 
respecte a la combinació d’usos. 
 
Nosaltres reiterem que s’ha de revisar el projecte, però reiterem que ho volem fer.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
demana a la consellera Jiménez que tanqui aquesta proposició abans de passar al recompte de 
vots. 
 
La Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) expressa,  
 
A Barcelona en Comú comentarles que esto de los presupuestos se han de hacer y si, por 
ejemplo, Barcelona en Comú dejase de frenar inversiones que puedan llegar a nuestra ciudad y 
dejarnos una buena parte importante de dinero, para por ejemplo construir esta escuela o para 
hacer políticas sociales que no llueven del cielo sino que se pueden hacer gracias a que hay 
gente que paga impuestos, contribuye con su Trabajo, pues tal vez sí que podrían hacerla, es 
solo una idea para que la piensen ustedes.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella fa 
recompte de vots.  
 
 

Aquesta proposició del Partit Popular s’aprova favorablement amb deu vots a favor i set 
abstencions. 

 
Constatada pels grups municipals l’existència d’una errada material en la traducció de  
l’enunciat de la proposició, es procedeix a substituir la paraula “guarderia” per “escola 
bressol” 
 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC-AM per tal que el 
Consell Plenari de Districte acordi instar a l’Ajuntament de Barcelona a posar en marxa un 
servei d’autocar  entre l’Hospital del Mar i l’Hospital de l’Esperança, per tal que les persones 
de la tercera edat puguin arribar a l’Hospital de l’Esperança i accedir als serveis necessaris.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella, 
atorga la paraula al conseller Sr. Marc Borrás i Batalla (ERC-AM)   

 
Al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya ens és especialment gratificant iniciar 
les proposicions al Consell Plenari donant veu a una proposta d’una associació de veïns, i 
encara ens satisfà més fer que aquesta sigui per facilitar-li la vida a les persones que formen 
part dels col·lectius més vulnerables de la societat, com és la gent gran i les persones amb 
diversitat funcional, especialment, aquelles que a més necessiten de tractament mèdic. 

És per això que entendreu que ens mostrem prou satisfets perquè pressuposo que aquest punt 
serà compartit per tots els presents, si estem en política és per transformar la realitat i 
acomplir les demandes i necessitats de la ciutadania.  

Abans que res, voldríem agrair a l’associació de veïns de la Barceloneta la disposició que 
sempre ha tingut i que manté per parlar amb els diferents actes polítics, així com la feina que 
amb rigor dia rere dia fa pel barri.  
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I fer palès que aquesta proposició que presentem tot seguit és justament el fruit d’aquesta 
actitud de tenir les portes obertes, en conseqüència celebrem especialment, veure acomplerts 
un dels nostres principis rectors, com és la cooperació i el treball colze a colze entre 
l’associacionisme veïnal i la política institucional.  

També volem fer una menció especial al grup municipal de la CUP per la transacció que ha fet 
de la proposició que presentem, incorporant-ne la gratuïtat del servei també en el supòsit de la 
diversitat funcional.  

Per acabar caldria puntualitzar que això que proposem és la realització d’una prova pilot que 
un cop constatada la seva efectivitat caldrà ampliar en llurs àmbits geogràfics, supòsits i 
freqüències.  
 
Conseqüentment, manifestem que atesa la importància de l’accés a la sanitat pública per part 
de la ciutadania i ateses les obres a l’Hospital del Mar, i com aquestes afecten als diferents 
serveis de l’esmentat hospital fins que acabin les obres que realitzarà l’Hospital de l’Esperança. 
 
D’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del Reglament Orgànica 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, així com de l’acord de la Junta de Portaveus del 
districte de Ciutat Vella de l’1 d’octubre del 2015 formulem la següent proposició: 
 
“Que el Consell Plenari de l’Ajuntament del districte de Ciutat Vella acordi instar a l’Ajuntament 
de Barcelona a posar en marxa un servei d’autocar gratuït entre l’Hospital del Mar i l’Hospital 
de l’Esperança, per tal que les persones de la tercera edat o amb diversitat funcional puguin 
arribar a l’Hospital de l’Esperança per accedir als serveis necessaris.” 
 
Moltes gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la Sra. Julia Barea Sánchez (C’s)  
 
Primer dir que estem a favor d’aquesta prova pilot que comunica l’Hospital de Mar amb 
l’Hospital de l’Esperança. Crec que és una bona iniciativa i sobre tot que Esquerra Republicana 
hagi recolzat a una associació de veïns, que la veritat que tenen un problema de comunicació i 
creiem que és important recolzar aquesta iniciativa, perquè tots creiem que la Sanitat és un 
dret, és un dret que s’ha de tenir i hem de gaudir, hem d’utilitzar. 
 
Estem encantats que la gent faci propostes perquè els grups municipals puguem defensar 
aquesta proposta. Sense les associacions, sense els veïns, nosaltres no estaríem aquí debatent 
aquesta proposta.  
 
Des de C’s tornem a repetir, creiem que la Sanitat és un dret al que tothom ha de tenir accés i 
més en aquest cas que s’estan endarrerint les obres de l’Hospital del Mar i que molts d’aquests 
serveis es fan a l’Hospital de l’Esperança.  
 
M’alegra dir que recolzem aquesta proposta,  tenint en compte a l’associació i que la proposta 
sigui per part de l’Ajuntament, de l’associació que és la d’això i  veure que la Fundació la Caixa, 
subvencioni o doni els diners per fer aquesta prova pilot.  
 
Només dir que creiem que aquest servei no s’hauria de treure quan s’hagin acabat les obres, 
sinó que continuï i que sigui gratuït pequè totes les persones puguin tenir accés a aquests 
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espais per fer-se aquestes proves i aquesta rehabilitació que es fa a l’Hospital de l’Esperança, i 
sobre tot que es mantingui gratuït, que això és el que és important per nosaltres.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) 
 
En el partido popular somos muy conscientes de las necesidades de nuestros mayores sobre 
todo en la Barceloneta, por cuestión de movilidad más que nada, es que están muy mal 
conectados, eso es cierto, de hecho el partido popular conseguimos en el anterior mandato que 
se nos aprobase en este pleno una proposición para que precisamente el autobús de barrio 
ampliase el recorrido por toda la Barceloneta, facilitando la movilidad, sobre todo pensando en 
las personas mayores y en las personas con movilidad reducida. Conseguimos que se nos 
aprobase, pero que el gobierno anterior cumpliese con lo acordado en este pleno.  
 
Votamos a favor de la iniciativa por supuesto, con el deseo que se apruebe y que se ponga en 
marcha cuanto antes, ya que es una cosa que apremia y por este motivo en caso de que el 
gobierno votase a favor, lo que entenderíamos como un compromiso de ejecución por su parte, 
nos gustaría que nos indicasen: 
 

- ¿en qué plazo de tiempo prevén que pueda estar en funcionamiento?, 
- ¿esto iría por Transportes Metropolitanos de Barcelona del Ayuntamiento de 

Barcelona? O 
- ¿iría por Sanitat que sería la Generalitat?  
- ¿se trataría de un autobús adaptado? Como imagino que lo será ya que son personas 

mayores, personas con movilidad reducida o personas con intervenciones  
- ¿cuántos vehículos cubrirían la línea? y  
- ¿qué horario tendrían? 

 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la  Sra. Paula Mansilla Rodríguez (CUP-PA) diu, 
 
Nosotras creemos que este servicio tenia que haver exisitido desde el primer momento en que 
se empezaron las obras y también recomendamos hacer mucha atención, y ahora más, a que si 
hacen obras estar alertas para que los servicios a las personas que necesiten la sanidad estén 
disponibles.  
 
También queremos recomendar que eso sea llevado a cabo desde el Ayuntamiento y no desde 
la Caixa.  
 
Votamos a favor.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula al Sr. Daniel Pío i Gutiérrez (PSC) 
 
Avançar el nostre vot favorable. Tot el que siguin serveis a les persones estem d’acord, si bé 
que amb la CUP senyalem que ens hagués agradat que hagués sigut una iniciativa de 
l’Ajuntament. Vam reivindicar les obres de l’Hospital del Mar. Esperem que aquesta sigui un 
primer pas, també que no es tanquin més plantes de l’Hospital de l’Esperança i amb això 
esperem que no sigui un pla pilot sinó que es quedi per la ciutat i es pugui ampliar a la resta. 
Moltes gràcies.  
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La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al Sr. Roger Puigví Fernández (CiU) diu,  
 
El nostre vot serà favorable, vam parlar amb l’associació, ens van explicar el projecte, ens van 
resoldre alguns dubtes que teníem d’entrada, quan pensem que un projecte volia arribar aquí 
perquè es va entregar al govern i no han tingut resposta, i per tant, recorren als grups 
municipals també una mica buscant aquesta resposta, pensem que aquesta part és greu, si a 
més hi ha una entitat que estigui disposada a ajudar independentment que sigui la Caixa o un 
altre a fer aquesta prova pilot, que això vol dir que el servei es demostrés per exemple que no 
ha de ser per sempre perquè té un ús reduït, però al menys jo crec que s’ha de fer aquesta 
prova pilot per veure el nivell d’usuaris que tindrà. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  dóna 
la paraula al Sr. Jordi Rabassa i Massons (BComú-E) 
 
Celebrem que el grup municipal d’Esquerra Republicana hagi recollit la proposta de l’associació 
de veïns de la Barceloneta i la transacció de la CUP i agraïm especialment, a l’associació de 
veïns de la Barceloneta, l’esforç que ha fet, que ens consta, per aportar aquest projecte en 
benefici del bé comú. Moltes gràcies.  
 
En aquest sentit dir-vos que des del Comissionat de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, es 
valora molt positivament la iniciativa i es vol dur a terme, i per tant, el nostre vot també serà 
favorable. 
 
Com que a més a més dels veïns de la Barceloneta hi ha veïns i veïnes de Sant Martí, que també 
estan afectats per aquesta situació, el que volem fer és tractar d’incorporar-los en aquest 
projecte i que aquest autobús pugui donar cobertura als dos barris.  
 
Així mateix, caldrà analitzar, explorar i valorar la possibilitat d’un finançament públic i fins i tot 
veure si aquesta gratuïtat que comentaven es pot ampliar a més serveis, a més usuaris, més 
enllà de la tercera edat i a persones amb diversitat funcional.  
 
A totes les preguntes que ens ha fet la consellera del PP, evidentment, li respondrem tan bon 
punt el projecte sigui complert i sigui un projecte viable i que puguem presentar.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula al grup proposant. 
 
El Sr. Jordi Bordas i Villalba (ERC-AM) demana participar. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella li 
respon que no hi ha paraula.  
 
El Sr. Jordi Bordas i Villalba (ERC-AM) explica, 
 
Nosaltres havíem enviat a la secretària, aquesta tarda li havíem enviat que hi havia una 
associació de veïns que és precisament, l’associació de veïns de la Barceloneta, que havia 
demanat parlar. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
aclareix que ara ho miraran, però que en tot cas encara no s’ha acabat aquest punt per part 
dels grups municipals. 



 

39 
 

 
Recorda que és quan es tanca per part del grup proposant que es pot intervenir. Ara és el 
segon torn de tots els grups municipals i quan s’acaba el punt és quan intervé el públic. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
pregunta al conseller que havia exposat la proposta si vol parlar o no. 
 
El Sr. Marc Borrás i Batalla (ERC-AM) expresa,  
 
Tan sols donar les gràcies a tots els grups parlamentaris que han votat a favor i dir que 
esperem que la incorporació del districte de Sant Martí no faci retardar l’aplicació de la 
proposta, que seria important certa celeritat.  
 
Ja està. Moltes gràcies a tots.   
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  
demana si algun grup vol intervenir. No es produeix cap intervenció.   
 
 

Queda aprovada per unanimitat la proposició presentada per Esquerra Republicana de 
Catalunya amb 17 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

 
 
A continuació la Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de 
Ciutat Vella dóna la paraula a la Presidenta de l’Associació de veïns de la Barceloneta, 
recordant que tenen un minut per fer la seva intervenció.  
 
Intervenció de la Presidenta de l’Associació de veïns de la Barceloneta: 

 
Gràcies per aprovar aquesta proposta que va sortir de l’associació de veïns. Volia dir o puntuar 
dues coses que no sé si han quedat molt clares.  

 
Nosaltres quan vam anar a parlar amb la Fundació Caixa, va ser senzillament, perquè moltes 
vegades amb propostes de governs anteriors sempre se’ns deia que l’Ajuntament no tenia 
diners, llavors com per dir que sí havien uns diners al darrere que l’Ajuntament no volia o no 
podia en aquest cas fer la prova pilot, teníem la Fundació Caixa al darrera que si podia fe-la, 
però estem encantadíssims que l’Ajuntament si vol agafar ell la responsabilitat i fer ell la prova 
pilot, evidentment encantats. 

 
Si que volíem donar quatre dades que ens vam trobar i per això vam fer la proposta, i és que 
entre el districte de Ciutat Vella i el districte de Sant Martí, hi ha 600 persones diàries que es 
desplacen fins l’Hospital de l’Esperança.  

 
I que quan les obres es finalitzaran, quan acabin tot l’Hospital, llavors es quan l’Hospital de 
l’Esperança ja desapareix.  
 
 

4. “Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC  per a instar al govern 
del Districte de Ciutat Vella a què impulsi la redacció i tramitació del pla urbanístic que ha de 
regular la volumetria de la parcel·la del passatge Sant Benet amb carrer Rec Comtal, per tal 
que es pugui executar  la promoció d’habitatge públic prevista en la mateixa.”  
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La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula a la Sra. Mª José Arteaga i Muñoz  (PSC-CP) 
 
La proposta que fem nosaltres a aquest Consell Plenari cerca el compromís del govern del 
districte per impulsar la redacció i tramitació del pla urbanístic que ha de fer possible la 
promoció d’habitatge públic prevista en la parcel·la del passatge Sant Benet amb el carrer Rec 
Comtal.  
 
Com vostès saben la previsió de construcció d’habitatge públic en aquesta parcel·la és deriva 
d’una modificació del PERI aprovada, definitivament, l’octubre del 2007. Posteriorment, es va 
dur a terme la reparcel·lació i altres tràmits urbanístic derivats i ens ha portat fins al 2015.  
 
Ara però, caldria tirar endavant el Pla Urbanístic que ha de regular la volumetria i les 
condicions d’edificació d’aquesta parcel·la, tràmit imprescindible per impulsar la seva 
construcció en aquest mandat.  
 
Amb aquest Pla Urbanístic faríem un pas més per fer possible la construcció prop de 2.000 
metres quadrats d’habitatge públic a Ciutat Vella. L’habitatge és un element fonamental en el 
debat actual sobre les polítiques públiques.  
 
Tots coincidim en que l’accés a l’habitatge s’ha de convertir en un dels principals factors de 
desigualtat. En el nostre programa apostem per posar al centre de la política d’habitatge el 
lloguer públic i privat a través d’ajuts i rehabilitació i també de la construcció d’habitatge públic 
de lloguer.  
 
La construcció és una eina important especialment en districtes com a Ciutat Vella i cal posar-hi 
fil a l’agulla a les possibilitats existents perquè es faci una realitat. El govern municipal ha 
anunciat la construcció de 4.000 habitatges públics, concertats, de lloguer en aquest mandat, 
entre d’ells ha d’estar el de Rec Comtal – Sant Benet, han de ser especialment.  
 
Gràcies.   
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  
atorga la paraula a la Sra. Julia Barea Sánchez (C’s) 
 
Em poso una mica “quisquillosa”, no sé si és vivenda pública o vivenda social, entenc que jo ja 
sóc molt específica en les paraules.  
 
Entenem que sigui quina sigui és necessari, a més l’altre dia en el Ple i en la Comissió de Drets 
Socials de l’Ajuntament de Barcelona, es va fer un esforç per presentar unes mesures que 
creiem que són bones encara que es podrien millorar i que necessitem millores. 
 
Considerem que aquest habitatge públic o social en aquest sentit ens és una mica indiferent 
perquè considerem que l’habitatge és un dret al que tots hem de tenir accés i no podem oblidar 
que els barris més afectats són Ciutat Vella, Nou Barris i Sants – Montjuïc, llavors seria una 
bona proposta que el govern l’acceptés per tal de dur a terme habitatge social o públic.  
 
En aquesta proposta jo crec que tots estarem a favor, però m’agradaria que ens 
comprometéssim tots els que estem aquí a què l’habitatge públic i social sigui una de les 
nostres propostes que duem a terme tota la legislatura perquè considerem que les condicions 
en les que estem en aquests moments són necessàries i molt importants.  
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Res més per la meva part. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
pas a la Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP)  
 
Nosotros votamos a favor. Recordemos de todas formas que la construcción de esta vivienda 
pública forma parte de un proyecto que incluye tres proyectos,  
 

- la construcción de un hotel,  

- la urbanización de una calle por parte del hotel y 

- la construcción de las viviendas públicas en un suelo cedido por dicho hotel  
 
Recordemos también que todos los grupos políticos incluida Iniciativa votaron a favor o al 
menos nadie votó en contra, Esquerra votó en contra? Pues todos excepto Esquerra 
Republicana, nadie se opuso, Iniciativa tampoco, y en cambio ahora los que aceptaron este 
proyecto quieren echarlo para atrás, expropiando una licencia de construcción que ellos 
mismos dieron y que dicho proceso de expropiación puede costarnos a todos los barceloneses 
23 millones de euros, el equivalente a 16 guarderías.  
 
Gracias.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la Sra. Paula Mansilla Rodríguez (CUP-PA)  
 
Haciendo referencia a lo que decía la compañera de C’s con este compromiso hacia la vivienda 
no solamente que estamos a favor y aprobamos esto, sino que también pedimos que por toda 
la crisis de las viviendas que se está viviendo, se tenga muy en cuenta a la hora de los desalojos 
de las personas que no tienen casa, de las familias, que se paren los desalojos hasta que 
existan unas viviendas sociales dignas para todas las personas.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula al Sr. Marc Borrás i Batalla (ERC-AM) 
 
Volem anunciar que el nostre vot a la proposició és favorable i l’és per l’especial preocupació 
que des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya venim demostrant per 
l’afectació de tot aquest solar.  
 
Tan és així que el passat 9 de setembre, Alfred Bosch, president del grup municipal del grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya per l’Ajuntament de Barcelona, acompanyat pels 19 
consellers republicans als districtes de la ciutat va presentar mesures per millorar la vida als 
veïns i veïnes dels diferents barris i d’entre les principals propostes presentades Alfred Bosch va 
destacar la compra del Rec Comtal.  
 
Per tant, és fàcil de comprendre que per nosaltres és cabdal garantir l’habitatge públic al barri i 
afegiríem per a la gent del barri i perquè això succeeixi és del tot necessari que es doti una 
reserva destinada als veïns de la zona. 
 
A més apostem per obrir un procés participatiu amb la ciutadania per tal de decidir quin 
equipament veïnal volem establir en el solar afectat, ja sigui la tan necessària residència per a 
la gent gran, com allò  que entre tots considerem. 
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Apuntar dues coses, vam votar en contra i segon, els 23 milions d’euros de l’expropiació és un 
preu que està calculat pels lobbies, per tant, “yo me lo guiso y yo me lo como”. 
 
Moltes gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  atorg 
la paraula a la Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) 
 
El nostre posicionament en aquesta proposta serà a favor. Efectivament, com deia la 
consellera, la modificació definitiva del PERI de l’any 2007 permeti’m aquí un petit incís que és 
important, recordem que l’any 2007 aquí governava el partit socialista i governava Iniciativa 
per Catalunya,  ara integrada en el govern actual de l’Ajuntament, com deia, aquesta 
modificació del PERI concretava el destí d’aquest sòl, l’un amb destinació hotelera de propietat 
privada i l’altre com edifici per habitatge de protecció oficial amb titularitat municipal, però 
sorpresa, tan sols es va redactar el Pla Urbanístic del sòl amb destinació hotelera, no el que 
havia d’anar destinat a habitatge de protecció oficial que justament era el que justificava 
l’interès públic d’aquest planejament.  
 
En algun moment tant el partit socialista com el grup d’Iniciativa o el grup de govern, ens 
hauran d’explicar perquè es va procedir d’aquesta manera i no es va definir el planejament dels 
dos solars en el mateix moment, que és com s’ha procedit sempre.  
 
Dit això, demanar al govern que tiri endavant la redacció del Pla Urbanístic comptant amb la 
seva redacció amb els veïns de l’entorn, per les afectacions que tenen en les finques del voltant, 
en el mandat anterior el govern de Convergència i Unió ens vam reunir amb els veïns de les 
finques afectades i així ens vam comprometre, que quan es definís aquest planejament 
urbanístic es faria amb ells, justament perquè les finques estan completament a tocar, que és el 
problema que ara s’han trobat amb el Planejament de l’hotel. 
 
Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a Barcelona en Comú, intervenint la Sra. Gala Pin Ferrando, regidora del 
Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  que diu: 
 
Només un incís. Jo crec que és difícil d’entendre que hem estat la ciutadania que hem vingut de 
fora de la Institució a l’Ajuntament, però Iniciativa forma part del nostre govern, estem molt 
orgullosos, i  entenc que és complicat entendre que hi ha una forma nova de fer política, però 
els recomano que ho vagin acceptant.  
 
Dit això, nosaltres votarem a favor, pensem que l’habitatge és una prioritat no només per les 
60 famílies que tenim pendents d’adjudicació d’habitatge a la Taula d’emergències sinó també 
per poder construir un districte que sigui de tots i on la vida veïnal, la gent vulgui projectar la 
seva vida al districte i cal que tothom tingui accés a l’habitatge.  
 
Sí que volíem fer un esment que aquest habitatge públic està en un solar que no és pas 
polèmic, de fet és el solar de l’hotel també de Núñez i Navarro.  
 
Aquest any l’associació de veïns del Casc Antic ha presentat una queixa a la Síndica de Greuges 
de Barcelona, acompanyat d’un informe jurídic sobre la vulneració de la legalitat sobre la 
modificació  del PERI, que permet la construcció de l’hotel. En aquest escrit se’ns sol·licita a 
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l’Ajuntament que acordem la revisió de la modificació del PERI i la suspensió cautelar de les 
obres de l’hotel, el qual ja compta amb llicència d’obres, activitats i està en fase de construcció.  
 
En aquest moment estem revisant l’expedient, esperem un cop acabi la revisió, decidir amb els 
veïns i les veïnes quina és la sortida que ha de tenir aquest hotel, ho dic perquè ha comentat 
també la consellera del PP, nosaltres no hem dit que comprem l’hotel ni no, sinó que estem 
revisant aquest expedient.  
 
Votarem a favor d’aquesta proposta, evidentment estem a favor de la construcció d’aquest 
habitatge públic, també lamentem que quan vostès estaven al govern els donessin molta 
pressa en concedir una llicència que la Síndica ens ha demanat també que revisem aquesta 
modificació, i ens donéssim pressa per accelerar la construcció de l’habitatge social. 
 
Dit això també, el que sí que demanaríem des del govern és que tinguem present introduir el 
que es diu “noves formes de tinença”, és a dir, que pensem en habitatge públic no només de 
compra o de lloguer sinó també en d’altres formules com potser la cessió d’ús que ens permetin 
també ampliar les vies d’accés a l’habitatge públic del districte.   
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
demana al grup proposant la seva intervenció,  
 
La Sra. Mª José Arteaga i Muñoz  (PSC-CP): 
 
En principi donar les gràcies a tots els grups pel vot favorable i sobre el tema de l’hotel només 
dir que el grup municipal socialista ja es va posicionar a principi d’any del 2015 en la Comissió 
Extraordinària d’Hàbitat Urbà. 
 
I només per tancar, que tothom té dret a un habitatge digne.  
 
Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
demana si algun grup vol afegir alguna cosa. 
 
La Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) indica,  
 
Comentar a la regidora que me ha hecho mucha gracia el comentario este que hay gente que le 
da rabia que la ciudadanía haya llegado a puestos de poder o puestos de gobierno. Yo le quiero 
decir que los demás no lo sé, pero yo no soy marciana yo también soy una ciudadana de 
Barcelona. 
 
Luego comentarle a Esquerra Republicana, que bueno “yo me lo guiso, yo me lo como”, pues el 
señor Borrás se lo guisará y se lo comerá y espero que tenga dinero para pagar la cuenta 
porque le van a venir 23 millones por parte de la licencia de expropiación, más lo que le quiera 
pedir por la compra del hotel. 
 
Gracias.  
 
El Sr. Marc Borrás i Batalla (ERC-AM) vol afegir,  
 
Celebrar que l’associació de veïns del Casc Antic estigui ficada en el tema, indicar que no tan 
sols ho està l’associació de veïns del Casc Antic sinó també la Plataforma d’Afectats de l’hotel 
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del Rec Comtal, i nosaltres des d’aquí demanaríem al govern que si us plau tinguin la bondat 
d’atendre’ls i consultar amb ells.  
 
Gràcies.  
 
La Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) intervé,  
 
Només una cosa en referència a la intervenció de la regidora.  
 
Els hi agradi o no els hi agradi vostès es van presentar en una coalició amb Iniciativa per 
Catalunya i Iniciativa per Catalunya a mi em sembla que té una experiència de més de 26 anys 
de govern en aquest ciutat, per tant, renegar d’aquells que formen part de la seva coalició i que 
per tant han format part de com s’ha anat treballant en aquesta ciutat em sembla que 
l’adjectiu me l’estalvio. 
 
Gràcies.  
 
La Sra. Gala Pin Ferrando, regidora del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella diu,  
 
No sé si Convergència i Unió és el perfil més adient per parlar de coalicions o no, però en tot 
cas evidentment, ens reunirem i ens hem reunit amb l’associació de veïns del Casc Antic i ens 
reunirem amb la Plataforma del Rec Comtal.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella fa 
recompte de vots. 
 

 
S’aprova per unanimitat la proposició del partit socialista amb 17 vots a favor.  
 

 
 
 

5. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CiU per a què el Consell de 
Districte de Ciutat Vella iniciï el procés de licitació i  construcció de la plaça Folch i Torres tal 
com estava prevista i dotada en el pressupost de l’Ajuntament de Barcelona, i que respecti 
els procés de participació que es va fer amb els veïns i veïnes de la plaça i es construeixi el 
projecte acordat amb ells. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al Sr. Roger Puigví Fernández (CiU)  
 
Nosaltres portem avui aquesta proposta d’acord una mica perquè ens ha arribat algun rumor 
que no hi havia compromís per part del govern de seguir amb aquesta obra, que ja es va fer el 
projecte en el mandat passat i que ja estava prevista la seva licitació per aquest i la dotació 
econòmica, gràcies a aquell acord amb BAMSA que alguns van criminalitza, però que al final va 
portar 132 milions d’euros a l’Ajuntament per construir habitatge públic i per construir 
projectes importants, com és aquesta plaça o com és l’Hospital del Mar. 
 
Creiem que, a més a més, és un projecte que més enllà que el vam acordar el mandat passat 
amb tots els veïns, és transcendent pel barri del Raval, és un projecte que permet la connexió 
del Raval amb Sant Antoni, que elimina a més aquella barrera visual i de connexió que tenen el 
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Raval i la Ronda Sant Pau, i per tant, creiem que amb aquest projecte oferiria a la plaça un 
espai de més qualitat i més amable.  
 
Finalment, llegeixo la proposta, demanar també que es faci un pla d’ajut al comerç durant les 
obres que ja ho veníem fent des del mandat passat, sempre que hi havia una obra de llarga 
durada, un Pla de Dinamització comercial perquè els comerços no es veiessin tan afectats, 
aquesta proposta venia per part d’Esquerra, i demanar el posicionament favorable.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la Sra. Julia Barea Sánchez (C’s) 
 
Nosaltres dir que estem a favor, considerem que si aquesta construcció estava aprovada per la 
passada legislatura i que també estava dotada d’un pressupost, s’ha de complir el que s’havia 
pactat, no podem tornar enrere i més quan ha estat un procés participatiu.  
 
Jo crec que el que podem fer en aquesta legislatura, bé podem fer moltes coses, però en aquest 
concepte hauríem d’anar controlant el tema a la Comissió Permanent que tenim sobre Medi 
Urbà, perquè considerem que qualsevol cosa o qualsevol cosa que passi en aquest projecte que 
ho puguem debatre entre tots, amb les associacions, amb el govern i nosaltres i els veïns que 
estan allà.  
 
El que si demanaria és que es compleixi el projecte, el projecte on han participat veïnes, veïns, 
associacions i trobem que l’esmena que ha fet Esquerra Republicana, no em vull equivocar, si 
l’heu fet vosaltres o no, m’agrada veure que pel que he vist en aquest Ple estan tots d’acord 
amb el comerç de proximitat i el petit comerç, i crec que és una cosa important donar un 
recolzament a aquest comerç. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula a la Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) 
 
Sí, nosotros votaremos a favor de esta propuesta. Solo queremos hacer tres pequeños apuntes, 
tres grandes apuntes,  
 

- nos gustaría que se revisasen bien los puntos negros de seguridad en esta plaza, 

- que se resolviesen dentro del proyecto el tema o problema de venta de drogas que hay  

- que la pista de baloncesto que hay ahora que cumple una función social de integración 
y cohesión muy importante, nos parece muy buena, que una vez que se remodele la 
plaza pedimos por favor que siga estando, que se haga con dimensiones adecuadas 
para que  puedan seguir los jóvenes del barrio jugando.  

 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
pas a la Sra. Paula Mansilla Rodríguez (CUP-PA) 
 
Nosotros nos abstenemos por no conocer el proceso participativo de los vecinos y en general, 
porque no estamos a favor de las plazas duras.  
 
Esperamos que si se aprobase este proyecto no se convirtiese una vez más en una plataforma 
para la colocación de terrazas y la privatización de los espacios públicos.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al Sr. Jordi Bordas i Villalba (ERC-AM) indica,  
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Primer de tot voldríem agrair al senyor Puigví i al grup de Convergència i Unió que hagi 
acceptat la nostra esmena, el nostre vot ja ho diem ara és favorable, el que entenem que hi 
hagut un procés participatiu, nosaltres hem consultat amb les entitats i els veïns de la zona i 
estan a favor d’aquest projecte.  
 
Sí que sabem que hi ha alguns punts que falten per definir, que caldria i ens agradaria saber 
que són, com per exemple, el tema de l’enllumenat, el tema de la ubicació de l’estàtua 
dissenyat pel veïnat i sobre tot el que nosaltres trobem en falta en la definició del projecte, que 
és el famós pati, entre cometes, de l’Institut perquè allò no és un pati, allò és un parquing pels 
mestres i entenem que això no pot seguir així. 
 
Després sí voldríem fer esment en què hi hagi una especial cura alhora de fer el subsòl a la 
plaça, perquè és conegut que quan hi ha ruixats com els d’ahir es produeixen autèntiques 
banyeres, autèntiques piscines en aquests carrers, i per tant, sí estaria molt bé que això es 
tingués en compte a l’hora de fer les obres.  
 
Finalment, celebrar que aquest procés participatiu segueixi endavant i esperem que sigui un de 
tants.  
 
Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la Sra. Mª José Arteaga i Muñoz  (PSC-CP)  
 
Nosaltres també votarem afirmatiu, el projecte de la plaça va ser objecte d’un procés de debat 
amb la participació de veïns i veïnes i sabem que és un espai que necessita tot això, i pel que 
coneixem, existeixen recursos per tirar endavant de sobres el projecte.  
 
Estem a favor que tiri endavant i si el govern actual no ho fa, doncs necessitarem que doni 
explicacions al proper Plenari. 
 
Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella   
atorga la paraula al  Sr. Santiago Ibarra Oriol (BComú-E) diu,  
 
Primer de tot volem tranquil·litzar als veïns perquè el govern està iniciant el procés de licitació i 
construcció de la plaça Folch i Torres. No s’ha aturat res. I abans d’actuar li demanaríem a 
Convergència que no actuï per rumors, sinó que ens pregunti per què estem en aquest procés i 
ara li explico amb més calma.  
 
Som molt conscients que les obres no s’han iniciat en els terminis que vostès van parlar en la 
passada legislatura, però això es deu principalment a què quan van arribar aquesta partida 
pressupostària que vostès diuen, no estava complerta, ara sí, ara ja disposem de tota la partida 
i podem començar a tirar endavant les obres de la plaça.  
 
El projecte executiu està lliurat i pendent d’aprovació per l’Ajuntament, l’aprovació inicial està 
prevista pel 21 d’octubre, d’aquí a dues setmanes, i la dotació pressupostària d’aquestes obres 
exigeix fer disposició pública del projecte i resoldre les al·legacions en el cas que es produeixin. 
Els terminis per resoldre aquest procediment i resoldre definitivament el projecte ens porten 
cap a finals d’any. 
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Per una altra part, la licitació encara no s’ha fet ja que manca per part del Departament 
d’Ensenyament, el Consorci d’Educació i l’Institut Milà i Fontanals, que ens autoritzin a 
intervenir en la franja d’espai lliure de la que parlava el company d’Esquerra. 
 
Estem en vies d’aconseguir aquesta autorització que és el pas previ imprescindible per poder 
iniciar les licitacions a les obres de la plaça.  
 
Els processos, l’aprovació definitiva i la licitació es faran en paral·lel i la previsió per la licitació 
és que comenci en breu i trigui dos mesos, doncs, creiem que podem dir que les obres 
s’iniciaran a començament de l’any. 
 
Respecte al procés participatiu que ens demanàvem que compleixin en la seva proposició, 
celebrem realment, que vostès demanin respecte a acords amb els veïns, esperem que 
mantinguin aquesta postura en els futurs processos participatius.  
 
Efectivament, el projecte lliurat conté les propostes treballades en el marc del procés 
participatiu, el que no treu que mantinguem l’agenda del procés, de fet el proper dimecres dia 
15, on es parlarà de tot allò que ha demanat el grup d’Esquerra, tenim una reunió de 
seguiment amb el grup de treball format, i per suposat  que seguirem amb aquestes reunions.  
 
Respecte a l’últim punt mencionat per Esquerra, de la seva proposició informem que una 
vegada adjudicades les obres, l’empresa adjudicatària ha de presentar un projecte organització 
de les obres per tal de minimitzar els impactes. Aquest projecte, es pacta amb els comerciants i 
es pacta amb els veïns, de totes maneres treballarem per millorar la dinamització del comerç 
com s’ha fet en altres obres, durant el temps que durin les obres.  
 
Per tot això votem a favor.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella grup 
de Convergència la seva intervenció. 
 
El  Sr. Roger Puigví Fernández (CiU), 
 
D’entrada, celebrar el vot a favor de tots els grups excepte la CUP, que em sap greu perquè 
vaig intentar contactar amb vostè precisament per aclarir, i entenc que pugui no conèixer 
alguns projectes, més que res que d’entrada no és una plaça dura, el que també era una 
demanda dels veïns, el no fer una plaça dura, i en el projecte, al menys fins al 13 de juny tal 
qual estava dibuixat no era una plaça dura.  
 
També incorporava la pista que demanava la senyora Elisabeth Jiménez. 
 
Els problemes de seguretat crec que en part, segurament es resoldran amb el disseny d’aquesta 
plaça. 
 
I dir-li al conseller Ibarra que no em regeixo per rumors, és una inquietud que ens han transmès 
els veïns de la plaça, per tant, no era un rumor, pot ser ara sí que ho tenen més clar que a 
principis de mandat i quan van parlar amb ells deurien generar dubtes, o no els van dir amb la 
seguretat que ara transmeten i que celebrem, i que diguem-ne que la voluntat de tot és que 
aquesta plaça es faci i millori aquella zona.  
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La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  
consulta als grups municipals per si volen afegir quelcom més en una segona ronda 
d’intervencions.  
 
El  Sr. Roger Puigví Fernández (CiU) diu, 
 
Un cop més això agrair que s’aprovi aquesta proposició i que comencin les obres quan abans 
millor.  
 
Gràcies. 
  
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella fa el 
recompte de vots expressats, amb el vots favorables, 16 vots a favor i una abstenció, s’aprova 
aquesta proposició.  
 
 

S’aprova la proposició del grup municipal de Convergència i Unió amb 16 vots a favor i una 
abstenció.  

 
 

b) Precs 

La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
recorda que els  temps dels precs estan determinats en dos minuts pel proposant i dos minuts 
per donar resposta.  
 
 
6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal C’s per a què l’equip de govern 
encapçalat per la regidora Sra. Gala Pin, tingui en compte a tots els grups municipals que 
formen part del Districte. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
Atorga la paraula a la Sra. Julia Barea Sánchez (C’s) 
 
El nostre prec una mica ja l’hem resolt abans en l’informe de la regidora on li hem dit que si us 
plau que hi hagi  més comunicació tant per part de vostès, que ens ajudi tant a nosaltres com a 
les associacions de veïns perquè moltes vegades queda aquesta comunicació una mica 
trencada sobre tot amb decisions que afecten al barri.  
 
Jo entenc que a l’Ajuntament es prenen moltes més decisions que a l’Ajuntament de districte 
però nosaltres també hem de participar en aquestes decisions, i prego, que l’equip de govern 
encapçalat per la regidora tingui en compte tots els grups municipals que formen part del 
districte, se’ls hi comuniquin les propostes i hagi diàleg entre l’equip i nosaltres, i sobre tot amb 
els veïns que són fonamentalment, els que ens ajuden i ens comenten aquestes preocupacions 
que tenen en el barri i en el districte.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al govern, a la regidora. 
 
La Sra. Gala Pin Ferrando, regidora del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella respon,  
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Nosaltres acceptem aquest prec en la mesura i la línia que hem dit abans i no ens volem 
allargar més.  
 
 
7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP per a   què es presenti al Ple 

un informe complet amb les incidències ocorregudes a la Barceloneta aquest estiu, les 
manifestacions veïnals i queixes, les reunions que aquest govern ha mantingut amb els 
veïns, actes, acords, informes de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra i les mesures a 
aplicar. 

 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) 
 
Dado que el barrio de la Barceloneta ha vuelto a vivir un verano de convulsión debido al 
incivismo que se continua generando especialmente, por las noches y que impide que sus 
vecinos puedan dormir y llevar una vida normal, i dado que eso significa que las medidas que 
este gobierno ha tomado para evitar esta terrible situación, no han funcionado.  
 
Pedimos que se presente en este Pleno un informe completo con las incidencias ocurridas en la 
Barceloneta este verano, las manifestaciones vecinales y sus quejas, las reuniones que este 
gobierno ha mantenido con los vecinos, las actas de esas reuniones con los compromisos a los 
que este gobierno ha llegado con ellos, informes de guardia urbana y mossos d’esquadra donde 
se indiquen sus actuaciones en la Barceloneta, así como sus conclusiones respecto a esta 
problemática y que incluye también las conclusiones de este gobierno sobre los motivos de un 
nuevo fracaso y las medidas que se van a tomar para evitar que el año que viene se repitan.  
 
Gracias.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al govern. 
 
El Sr. Jordi Rabassa i Massons (BComú-E) respon,  
 
Acceptem aquest prec del grup municipal del partit popular per tal de garantir la màxima 
transparència davant d’aquest Ple i dels veïns i de les veïnes.  
 
Amb tot, i per la formulació de la proposta, creiem que de nou es torna a enfocar la 
problemàtica amb la que conviuen els veïns i les veïnes de la Barceloneta des d’una òptica 
exclusivament, coercitiva o de seguretat. El que està passant a la Barceloneta és conseqüència 
d’un model de turisme que no s’ha volgut controlar, ni tampoc s’ha buscat o no s’ha volgut 
buscar l’equilibri entre el benestar dels veïns i la necessària promoció econòmica. 
 
A diferència d’altres mandats, els veïns i les veïnes de la Barceloneta s’han manifestat en 
diverses ocasions aquest estiu i nosaltres els hem escoltat.  
 
A diferència d’altres mandats, nosaltres no els volem invisibilitzar i amagar, sinó que volem ser 
al seu costat i volem ser el seu altaveu.  
 
Nosaltres els volem acompanyar i volem treballar junts, no serà fàcil, no serà ràpid, 
segurament, tindrem desacords, però aquest és el nostre objectiu.  
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Des del mes de juny d’enguany s’ha mantingut cinc trobades amb els veïns i les veïnes de la 
“Barceloneta diu Prou” i ara la periodicitat és quinzenal, s’ha obert un canal de comunicació 
entre els veïns i el districte perquè considerem que l’única manera d’afrontar el problema és 
juntament amb ells, i estem treballant amb algunes de les seves propostes que ara ens les fem 
nostres i les intentem desenvolupar com,  
 

- la identificació dels pisos turístics legals,  

- la revisió de protocols,  

- continuar amb el suport de l’oficina de denúncies de la Barceloneta  

- i d’altres.  
 
En els mesos d’estiu s’han fet més de 3.600 inspeccions a la Barceloneta i s’han verificat 46 
habitatges que es dediquen a l’activitat turística sense llicència, per tant, acceptem el prec del 
partit popular per tal d’informar degudament de la situació al Ple i als veïnes i veïnes.  
 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula a la Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) 
 
Le agradezco mucho que haya aceptado este ruego sobre todo en pro a la transparencia a la 
que aludía, pero ¿dónde está el informe?. 
 
El Sr. Jordi Rabassa i Massons (BComú-E) respon,  
 
L’informe, tan bon punt el tinguem, us el farem arribar perquè tampoc no hem tingut temps 
per tota la informació que ens esteu demanant que realment és molta i cal tenir-la 
acuradament.  
 
Lamentem no haver tingut l’informe, en tot cas, la veritat és que pretendre solucionar el que 
està passant a la Barceloneta que és una qüestió de model estructural de ciutat en dos mesos 
és difícil. Treballarem junts i intentarem treballar per mitigar aquests problemes que estan 
vivint sens dubte els veïns de la Barceloneta.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
explica que en el full d’intervencions hi ha han hagut set peticions de paraula al respecte. 
Comunica l’atorgament de la paraula a cadascuna de les persones del públic que han demanat 
intervenir i recorda que disposen d’un minut. 
 
Atorga la paraula al senyor Lucas Pereira, però no està a la sala. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
demana si el senyor Marc Serra. 
 
El senyor Marc Serra intervé,  

 
Intentaré anar ràpid. Jo soc portaveu de l’associació de la “Plataforma Pro habitatges turístics”, 
representem a gent petita, gent que en el seu moment va pensar que comprava un habitatge 
que era una bona inversió, i que ara fa anys es va decidir que per llogar-ho a turistes.  

 
Gent que no té cap denúncia, cap queixa dels veïns, cap problema, que no té res a veure ni amb 
els hotels, lògicament, ni amb els grans especuladors, i que lamenta que tots els grups que hi 
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ha aquí reunits li facin el joc als hotels, la feina bruta als hotels que és el que estan fent tots 
vostès, i que estiguin eliminant sistemàticament a aquesta gent petita a cop de multa de 
90.000,-€ que lògicament no pot pagar ningú, que  representa desnonaments. Hi ha 
desnonaments, la senyora Colau n’ha parlat molt, es veu que hi ha desnonaments en aquesta 
ciutat de primera i de segona, hi ha gent que han portat vostès a la ruïna amb aquestes multes 
de 90.000,-€, però literalment, perquè són gent que tenen  un pis. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
demana ordre i recorda que fins ara s’està fent tot molt bé. Atorga la paraula al senyor Xavier 
Barba. També li recorda el temps que té per fer el seu plantejament.  
 
El senyor Xavier Barba comença,  
 
Gràcies a tots. El primer que jo volia dir és que jo venia aquí, en teoria, a sentir-me orgullós 
d’estar-hi i lo que sento en general, és una mica de vergonya, per tots.  
 
Aquí hi ha un noi que m’està com amenaçant o intimidant o alguna cosa semblant, i llavors 
continuaré, no sé si em contarà això en el temps, però espero que no.  

 
Veig una mica l’actitud de tots vosaltres que sou representants públics i si no ho veig és que no 
m’ho crec.  

 
Per començar, per la màxima representant que tenim aquí, que no deixa de badar, d’estar amb 
el mòbil. Em sembla vergonyós l’actitud que teniu molts de vosaltres.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella li diu 
que li resten 9 segons,   
 
El senyor Xavier Barba continua, 
 
Això per començar. Bé, no tots. Després el rigorisme dels arguments que doneu molts de 
vosaltres em deixa perplex.  

 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
informa al senyor Barba que se li ha acabat el temps i que li sap greu, li comunica que hi ha 
molts moments per participar-hi. 
 
Dóna la paraula a la següent intervenció sol·licitada pel públic, a la senyora Elisabeth Casañas. 
 
La senyora Elisabeth Casañas explica,  
  
A propósito del punto número 7 donde el partido popular está solicitando los datos, yo quisiera 
que se hiciera un poco más énfasis en estos datos que todos queremos, que son muy 
importantes y que tienen que ver con realmente cuántas denuncias hay?, ¿cuántas viviendas 
hay? ¿cuántas viviendas realmente ilegales hay?  

 
Porque se ha hecho mucha política con números y cuando vamos a concretar realmente esos 
números no son reales. 

 
El otro tema que queremos saber es el número de denuncias que hay? No. 
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Pero sabemos el número de denuncias falsas que hay y el número de denuncias reiteradas que 
hay, porque desde la Plataforma nosotros recibimos en muchísimos casos a propietarios que 
están siendo visitados, semana tras semana, cuando sus alquilares son mensuales y esto es una 
especie de acoso, porque estos alquileres son mensuales. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  crida 
a l’ordre a la gent de la sala i li diu que s’ha acabat el temps.  
 
La senyora Elisabeth Casañas explica, 
 
Básicamente quería traer a colación que nosotros somos vecinos, que no nosotros también 
somos pequeños empresarios y familias.  
  
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  
atorga la paraula al senyor Gustavo Carrasco però no hi està a la sala.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  
demana a la senyora Margarita Casadesús, si hi és a la sala. Finalment s’atorga la paraula al 
senyor Oriol Muñoz. 
 
El senyor Oriol Muñoz diu, 
 
Estem en un moment, amb un 24% d’atur, o sigui que hi ha una gravetat en el tema del treball 
molt forta. Hi ha haguts molts petits empresaris que han treballat amb el tema dels 
apartaments turístics i hi ha hagut un excés d’estigmatització molt generalitzat en aquest 
sector, i és un sector que té una part positiva, o sigui el turisme tampoc cal que estigui 
concentrat tan sols en els grans hotels i en les grans plataformes d’apart-hotels, o sigui hi ha 
més modalitats, hi ha inclús el bed and breakfast, hi ha els apartaments que en molts països ja 
existeixen i també hi ha un repartiment de la riquesa, en principi hi ha uns requisits que es 
demanen, els fiscals, les taxes turístiques que reverteixen a la societat. 

 
Jo el que sí demanaria és que anéssim una mica en compte amb el tema d’estigmatitzar el 
turisme, i també està molt bé parlar dels veïns i de les veïnes, però també hem de parlar dels 
petits empresaris.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
demana ordre a la sala. Dóna per acabades les intervencions veïnals, per tant dóna per tancat 
el punt número 7. Recorda que hi ha molts òrgans de participació, com l’Audiència Pública i hi 
ha altres moments on la gent es pot expressar.  
 
 
8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC- AM per tal que el Districte 

de Ciutat Vella realitzi els treballs necessaris per a què les obres sol·licitades de 
modificació de la mobilitat a l’entorn de Magdalenes, siguin incloses en el pressupost del 
2016 i es puguin realitzar en el primer trimestre del 2016. 

 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al Sr. Jordi Bordas i Villalba (ERC-AM) 
 
He de dir que aquest prec ve de lluny. Els més vells de la plaça recordaran que fins i tot no 
d’aquest passat mandat sinó de l’anterior ja provenia la història. 
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Aquest prec ve per un treball conjunt que han fet les associacions de veïns i comerciants del 
carrer Magdalenes, Joaquim Pou, Julià Portet, Comtal, Portal de l’Àngel, l’eix comercial Barna-
Centre, etc. 
 
L’única cosa que demanen és poder viure en pau i tranquil·litat, el que ells volen i el que ells 
demanen és que s’estudiï l’ordenació de la mobilitat a la zona del Gòtic, que engloba tots 
aquests carrers que he comentat abans, per tal d’evitar les molèsties de soroll que estan patint 
a causa del subministrament de mercaderies a Portal de l’Àngel i a la zona dels voltants.  
 
He de dir que tots aquests carrers, evidentment, el que no volen és perjudicar al petit comerç i 
he de dir també que aquest prec l’hagués pogut presentar perfectament, el partit popular que 
també ens ha acompanyat a Esquerra en la lluita per dignificar la zona de Magdalenes.  
 
És per tant que nosaltres realitzem el següent prec,  
 
“Que el Districte de Ciutat Vella realitzi els treballs necessaris per a què les obres sol·licitades 
del document entrat per registre 1-2015-0235658-1 siguin inclosos en el pressupost del 2016 i 
es puguin realitzar en el primer trimestre del 2016.” 
 
Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al govern. 
 
El Sr. Santiago Ibarra Oriol (BComú-E) respon,  
 
No els acceptem el prec, per les següents raons, 
 
Primer, entenem que el canvi proposat en la mobilitat tingui un alt impacte en la zona, en la 
resta de carrers i així doncs, la inclusió de les obres en el pressupost del 2016 sense avaluar les 
seves conseqüències creiem que és precipitada.  
 
També, així ens ho han transmès els tècnics de districte, en els que la nostra confiança és 
absoluta i tal com ha dit en termes de mobilitat es van fer al passat molts estudis per la zona de 
Barna-Centre, i es va concloure que aquesta solució, com mínim era la menys dolenta potser, 
tot i que tenia una solució difícil.  
 
Tanmateix, segons els tècnics de barri ens han transmès, que les últimes actuacions fetes al 
carrer Magdalenes, la càmera de control, el Triangle Comtal , etc, sembla que estan funcionant 
bé per reduir l’impacte de tràfic de mercaderies al carrer.  
 
En tot cas, tenint en compte la feina feta durant la passada legislatura per els demandants i les 
associacions que ha esmentat, ens comprometem a obrir una Taula d’immediat amb els 
mateixos demandants i els Serveis Tècnics, per poder fer un diagnòstic més acurat i actual, més 
actualitzat diguem-ne, i prendre les decisions oportunes.  
 
En la mateixa línia, aprofitem aquest prec per expressar que és voluntat del govern aprovar 
durant la legislatura un Pla de Mobilitat del Districte complert. Entenem que per suposat a 
partir de la ingent feina que s’ha fet, sabem que s’han fet molts estudis, però la nostra voluntat 
és tenir un Pla del Districte complert.  
 
Gràcies.  
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La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al conseller d’Esquerra i li fa avinent que li resten 30 segons.  
 
El Sr. Jordi Bordas i Villalba (ERC-AM) respon,  
 
Primer dir-li al senyor Ibarra d’entrada, que vostè consideri que cinc anys és precipitat és una 
mica estrany, perquè clar aquest gent porta esperant cinc anys i ja li dic que això ve del mandat 
de l’època del partit socialista, no anterior. 
 
Després dir-li que vostès ens diuen que funcionen. Jo li recomanaria un exercici que per exemple 
he fet, que és plantar-me un dia al carrer Magdalenes i veure si funcionen o no, jo li asseguro 
que no funcionen.  
 
El que sí que li demano és que ens mantingui informats d’aquestes reunions i intentar que ja 
que a mi no em fan cas, que facin cas a les associacions de veïns i que agilitzin el procés.  
 
Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula al govern. Li recorda al conseller Ibarra que té 20 segons. 
 
El Sr. Santiago Ibarra Oriol (BComú-E) respon,  
 
Entenc que vostès són demandants. També suposo que podrien venir a aquesta Taula i veure i 
parlar amb els tècnics de districte,  entenc que no hi hauria cap problema.  
 
Vull dir, que podrien venir a aquesta primera Taula i veure i fer aquest diagnòstic, no de fa cinc 
anys, si no d’ara, de com està la situació ara.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
comunica que en aquest punt hi ha sol·licitades dues intervencions per part del públic, del 
senyor César del Pozo, que ha marxat i del senyor Pedro Amat que també ha marxat.  
 
No s’accepta el prec.  
 
 
9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC- AM per tal que el Districte 

de Ciutat Vella insti a l’Ajuntament de Barcelona a destinar part del superàvit resultant 
d’aquest i d’anys anteriors a realitzar compres i negociacions amb d’altres 
administracions per aprofundir en la re-industrialització del barri i projectes socials i 
culturals.  

 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al Sr. Jordi Bordas i Villalba (ERC-AM) 
 
Com tots sabem els nostres barris en els darrers anys han estat mancats, sota el nostre punt de 
vista, d’una inversió destinada a la re-industrialització de Ciutat Vella, l’aposta per la cultura 
popular i de base, tot i que reconeixem alguns esforços de l’anterior govern per la compra 
d’edificis per ser destinats a l’habitatge social.  
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És per això, que nosaltres el que volem és aprofitar el superàvit de l’Ajuntament de Barcelona 
per realitzar algunes inversions que no anirien en despesa corrent, amb el superàvit del 2015. 
 
Dintre d’aquest superàvit per exemple, parlaríem de la compra : 
 

- del Teatre Principal que està situat a Rambla 27. Pel nostre grup, aquest Teatre 
emblemàtic del nostre país i del món de l`òpera en general ha de ser de titularitat 
pública i ha de tenir un ús social,  

 

- l’edifici conegut com Can Seixanta, que en realitat són tres edificis, perquè són Riereta 
18, 20 i 22, que malgrat hi ha un nou propietari creiem que també ha de ser de 
titularitat pública, per donar valor precisament a tot el que és el valor industrial que 
tenim al barri del Raval, que cada cop en queda menys per les diferents intervencions 
que s’han dut a terme, i a més allà podria encabir-hi diferents associacions que estan 
demanant un espai, com per exemple la Ravala,  

 

- també demanem que, per exemple, es comprin o s’acabin de comprar els locals del 
carrer Arc del Teatre entre Lancaster i Guàrdia, perquè entenem que allà cal fer una 
forta inversió que el Raval Sud porta demanant des de fa molt de temps. Allà podríem 
encabir-hi un cluster d’empreses perquè donin vida industrial i re-industrialitzant el 
barri i l’associació de veïns de l’Arc del Teatre.  

 

- La foneria de canons de la Ramblas, 2, que pertany a la Generalitat i que per tant 
podríem negociar i 

 

- les Galeries Maldà que estan situades al barri Gòtic i que la majoria dels seus espais 
estan desocupats, 

 
Per tot plegat fem el següent prec,  
 

“Que el Districte de Ciutat Vella insti a l’Ajuntament de Barcelona a destinar part del 
superàvit resultant d’aquest i d’anys anteriors a realitzar compres i negociacions necessàries 
amb d’altres administracions per aprofundir en la re-industrialització del barri i projectes 
socials i culturals.  
 
Una primera mesura de xoc seria la compra dels edificis o solars següents: 
 

- El teatre Principal,  

- L’edifici conegut com Can Seixanta, al carrer Riereta, 18, 20, 22 

- Els solars i edificis del carrer Arc del Teatre, entre Lancaster i Guàrdia 

- L’edifici conegut com la Foneria de Canons i  

- Les galeries Maldà 
 
I sol·licitem que de cara al procés participatiu sobre PAD 2016 – 2020 que hi haurà, es tingui 
en compte  
 

- l’edifici del carrer Aurora 16,  

- l’edifici de Rambla Santa Mónica número 10,  

- la comissaria de Via Laietana,  

- l’edifici conegut com el teatre, 

- els edificis dels Jutjats del passeig  Lluís Companys 
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Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al govern. 
 
Contesta la Sra. Gala Pin Ferrando, regidora del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella. 
 
Ràpidament avancem que sí acceptarem aquest prec. 
 
Explicar per aquells que no n’estiguin al cas, que el que estem proposant des del govern de 
l’Ajuntament és que es preveu que aquest any l’Ajuntament tingui un superàvit d’uns 100 
milions, i que aquest superàvit en lloc de destinar-ho a deute i que s’ho quedin els bancs, ho 
invertim a la ciutat de Barcelona. Recordo per això que cal el suport dels diferents grups al Ple 
de l’Ajuntament. Nosaltres acceptem aquest prec. 
 
En el cas d’Arc del Teatre i molts altres que ha anomenat és evident que en el cas de la Rambla, 
és a dir, en el cas de la Foneria de Canons i del Teatre Principal, quan hem aturat o aplaçat 
l’aprovació de la Rambla, té a veure també amb que ja hem iniciat tot just després de l’estiu 
converses amb la Generalitat per poder aconseguir l’edifici de la Foneria de Canons, per donar-
li un ús ciutadà, en el sentit que la façana de la Rambla també determini el passeig. 
 
I també hem tantejat a la família Balanyà per veure si està disposada a la compra del Teatre 
Principal. Això ho havíem fet ja des de fa temps. Pensem que aquests dos edificis, tant el de la 
Foneria de Canons com el del Teatre Principal són edificis que ajudarien molt a una recuperació 
ciutadana de la Rambla.  
 
Només ràpidament, contemplar que la resta s’incloguin en el PAD, jo crec que és una bona 
notícia. 
 
I sobre tot, encoratjar que si aquesta negociació de la Foneria de Canons es porta a bon terme, 
sí que fem un debat ampli sobre el destí que hauria de tenir i estar orientat a recuperar la 
memòria de la Rambla. 
 
Gràcies.  
 
 
10.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC per a què el govern del 

Districte de Ciutat Vella presenti al proper plenari el document de bases per 
l’elaboració del PAD de Ciutat Vella 2015-2019, i un procés de participació ciutadana 
consensuat que vetlli per garantir la qualitat en la informació, la deliberació i la 
negociació, i la participació de tota la ciutadania, entitats, col·lectius i forces 
polítiques, l’avaluació i el seguiment així com la transparència. 

 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la consellera Sra. Mª José Arteaga i Muñoz  (PSC-CP)  
 
El nostre prec és perquè el govern presenti procés participatiu del PAD i bases per l’elaboració 
del mateix. Mitjançant el següent prec volem demanar al govern del districte de Ciutat vella 
que presenti en el proper Plenari el document de bases per l’elaboració del PAD de Ciutat Vella 
2015 – 2019 i un procés de participació ciutadana pel seu debat, acord i aprovació.  
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D’una banda volem el compromís del govern d’iniciar el procés per l’elaboració del programa 
d’actuació del districte el més aviat possible i amb tota la informació possible. Aquest ha de ser 
un full de ruta per tot el mandat i cal que el procés per la seva elaboració no es retardi. 
 
D’altra banda volem conèixer i valorar el procés participatiu que es contempla fer per la seva 
elaboració, amb la intenció que sigui consensuat, que vetlli per garantir la qualitat en la 
informació, la deliberació i la negociació i la participació de tota la ciutadania, entitats, 
col·lectius i forces polítiques, i sobre tot que contempli el mecanisme d’avaluació i seguiment 
necessaris.  
 
Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al govern. 
 
La Sra. Huma Jamshed Bashir (BComú-E) respon, 
 
Aprovem aquest prec presentat pel grup municipal del PSC. Estem preparant des de la regidoria 
de participació un treball amb un procés de participació ciutadana consensuat per garantir la 
qualitat en la informació i participació de tota la ciutadania, així com la transparència.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula a la consellera del PSC.  
 
La Sra. Mª José Arteaga i Muñoz  (PSC-CP) agraeix l’acceptació del prec. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella fa 
saber que hi ha dues sol·licituds de paraula del públic i recorda que disposen d’un minut de 
temps per a la seva intervenció. 
 
La senyora María Dolors Font diu,  
 
He sentit que el Raval ha de ser meravellós, ha de ser fantàstic, s’ha de cuidar a les famílies i als 
infants. Espero i prego que això ho porteu a terme i sigui veritat.  
 
Vaig amb aquest tema, la participació nostre és perquè no ha parlat que s’ha trencat el 
precinte d’un fumadero de marihuana del carrer de Notariat, quan hi ha tres escoles al voltant.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella li fa 
saber que aquest és un tema que no s’ajusta al punt de debat i que tindrà altres oportunitats 
per parlar d’això. 
 
La senyora María Dolors Font diu,  
 
No, no n’hi ha cap més. Llavors, que si us plau escoltin al ciutadans perquè s’han fet cartes, 
s’han fet moltes coses, senyora regidora escolti al poble, perquè ha de ser molt maco el Raval, 
però respirant malament. 
 
La Sra. Gala Pin Ferrando, regidora del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  contesta,  
 
Més endavant li responem. 
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La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la senyora Agnès Rodríguez, però no hi és a la sala.  
 
Comunica que s’accepta el prec número 10. 
 
 
11. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de CiU per a què el govern del 

Districte convoqui les Taules de seguretat dels quatre barris i que aquestes es celebrin 
en els propers 30 dies. 

 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  dóna 
la paraula al Sr. Josep M. Julià Martínez (CiU)  
 
Us proposarem un prec que estem convençuts que ens el votareu favorablement. Us parlarem 
de les Taules de prevenció i seguretat. Aquestes taules de prevenció i seguretat són òrgans de 
participació que ja venen de governs anteriors, venen de fa anys, ja en governs del partit dels 
socialistes van començar a funcionar.  
 
És un òrgan participatiu tant d’associacions, com eixos, com qualsevol comerciant o persona a 
títol individual que manifesti la seva voluntat de voler participar-hi. També són integrats els 
funcionaris que es cuiden de la prevenció, guàrdia urbana i mossos d’esquadra i tots els grups 
polítics de l’oposició, inclús, i això va ser introduït en el darrer mandat, volien participar i van 
poder participar tots els grups de l’oposició. 
 
És d’aquesta manera que us proposem el següent prec: 
 
“Què el govern del Districte convoqui les Taules de seguretat dels quatre barris, una taula per a 
cada barri, i que aquestes es celebrin en els propers 30 dies.” 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al govern. 
 
El Sr. Jordi Rabassa i Massons (BComú-E) contesta 
 
Lamento frustrar la seva aspiració. El que farem serà re-formular aquest prec. L’any 2014, 
l’anterior, govern municipal va convocar dues reunions de la Taula de Seguretat per cadascún 
dels barris del districte, i el 2015 se n’ha convocat una.  
 
L’actual govern de Ciutat Vella rebutja aquest prec, tot i que manifestem que volem seguir 
convocant aquestes taules, però també volem reformular-les, pensar-les bé volem, que a les 
taules es promogui el principi de coresponsabilitat en matèria de seguretat i implicar-hi la 
totalitat dels agents que treballen amb mossos, guàrdia urbana, etc, garantir i aconseguir la 
convivència als nostres barris.  
 
Per tant, convocarem les taules, convocarem les quatres taules una a cada barri quan les 
haguem treballat amb els tècnics del districte, amb la guàrdia urbana, amb els mossos 
d’esquadra, amb els treballadors municipals que calgui també per afrontar-les des de la 
perspectiva social, comunitària i de gestió dels barris. La seguretat entenem que no és només 
una qüestió policial i la volem afrontar d’una manera més amplia.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga l’ús de la paraula al conseller proposant del prec. 
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El Sr. Josep M. Julià Martínez (CiU) respon,  
 
Entenem doncs, que d’alguna manera sí que ens l’estimem pertinent, no així d’aquests trenta 
dies que els demanem per convocar-lo, tampoc  els hi parlem de periodicitat. Vostè ara ha citat 
unes dates en què va ser impulsada aquesta taula.  
 
Entendríem doncs, que sí que ho valoren positivament, no així endegar-ho abans de 30 dies. 
 
El Sr. Jordi Rabassa i Massons (BComú-E) repeteix,  
 
Insisteixo que les volem convocar i que les convocarem quan tinguem ben pensat com les volem 
afrontar.  
 
 

c) Preguntes 

 
12. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de C’s sobre en quina 
situació es troba la nova localització del CAS Baluard i si es pensa dur a terme la reubicació a 
Pere Camps.  
 
14. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC sobre quina és la 
postura del govern municipal respecte al projecte de trasllat del Centre d’Atenció 
Sociosanitària - Sala Baluard i quines accions té previst realitzar.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella fa un 
aclariment sobre el que es va acordar a la Junta de Portaveus en el sentit de què s’ajuntaven 
les preguntes 12 i 14, perquè eren el mateix tema, i que els temps s’acumulaven. Atorga la 
paraula a la Sra. Julia Barea Sánchez (C’s) 
 

La meva pregunta ja va una mica relacionada amb el que hem parlat en l’informe del CAS 

Baluard. Només saber o preguntar en quina situació es troba la reubicació. Ens han dit 

anteriorment, que ens ho explicaria aquí. Sé que a alguns del Ple no els hi fa molta gràcia 

perquè diuen que ja està tot mastegat, és veritat, però encara hi ha gent, veïns i veïnes que 

estan preocupats i que no coneixen molt bé el cas i amb aquest nou govern volien saber una 

mica més, sobre això.  

 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula al Sr. Daniel Pío i Gutiérrez (PSC)  

         
Començaré per fer la pregunta. Volem saber quina és la postura del govern respecte al tema 
del trasllat del Centre d’Atenció Sociosanitària de la Sala Baluard i quines accions té previstes 
realitzar. 
 
Com a grup socialista considerem que totes les accions relacionades amb el Pla de Drogues, 
tenen que ser o haurien de ser consensuades i treballar amb tothom.  
 
No s’ha de fer bandera, o en tot cas si es fa bandera, té que ser d’una unitat contra les drogues 
i per afrontar el problema.  
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Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula al govern.  
 
Respon la Sra. Eva Alfama i Guillén (BComú-E) 
 
Aquí tranquil·litzar també, la nostra posició és que segueixen plenament vigent els Plans que hi 
havia respecte al CAS Baluard, que això ve d’un acord entre la Generalitat – Ajuntament – 
Diputació, n’estan participant múltiples equipaments sanitaris l’Institut Català de la Salut, el 
Consorci  Salut – Mar, Sant Joan de Déu, l’Agència de Salut Pública, és una feina que porta  
molts anys i que volem defensar.  
 
Es va presentar el Pla al mes de gener, és tot un Pla de reordenació dels Serveis de Salut de 
Ciutat Vella que no podem si no valorar molt positivament, es preveu augmentar 1.500 metres 
quadrats els equipaments de salut al districte i això implica reubicar, ho recordo perquè tot i 
que no hi ha grans novetats, es pretén reubicar set equipaments sanitaris,  
 

- el centre d’urgències d’atenció primària,  

- el CAS Baluard, que és el més polèmic, però és un procés que mou moltes peces,  

- la unitat de malalties de transmissió sexual,  

- la unitat de medicina tropical i internacional, amb la qual cosa es consolida  Ciutat 
Vella com un servei de referència de ciutat i això ho considerem molt positivament,  

- la unitat de tuberculosi, 

- el centre de salut mental d’adults, i 

- el centre de salut mental de joves i nens.  
 
Per tant, és una operació que hem de valorar molt positivament, això es portarà endavant. 
 
I amb el tema d’addiccions vol dir que s’unifiquen tres centres de drogues, que és el SAP, CAS de 
Baluard i l’SPOTT de Sant Honorat amb un de sol i que s’ubiquen en un entorn sanitari millorant 
les condicions.  
 
Hem de recordar que Baluard es va obrir provisionalment al 2005 i ha sigut provisional fins ara. 
A l’octubre - novembre ha d’estar el projecte bàsic, al desembre – gener redactar el projecte 
executiu, al febrer – març aprovació tècnica, fins el juny l’aprovació administrativa i la licitació, 
inici d’obres juliol i primer trimestre del 2017 equipar i obrir a Baluard.  
 
També ens hem reunit amb l’associació de veïns i no només nosaltres sinó també l’Agència de 
Salut Pública, diferents representants, amb els veïns de l’Arc del Teatre i estem totalment 
oberts a seguir donant informació i no només nosaltres sinó també Salut. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  
demana si els consellers que preguntaven volen afegir quelcom. 
 
Pren la paraula el Sr. Daniel Pío i Gutiérrez (PSC) 
 
Agraeixo la resposta tot i que evidentment, tenim algun matís petit en algun punt, sobre tot, no 
ens ha explicat si la política d’aquest nou govern serà consensuar les polítiques de drogues com 
es feia, en el cas que parlem del trasllat de la Sala Baluard, no es va consensuar en l’anterior 
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mandat, van trencar el consens que havia sigut tradició sobre el Pla de Drogues que es venia 
estant a Barcelona com un eix bàsic i ara, la pregunta és:  vostès retornaran al consens?  
 

        13. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP sobre quines mesures 
prendrà el Districte per frenar la venda ambulant il·legal o top manta i quines mesures per 
potenciar i dinamitzar el comerç legal. 

 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula a la Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) 
 
La pregunta es muy directa. 
 

 ¿qué medidas va a tomar el distrito de Ciutat Vella para frenar la venta ambulante 
ilegal del top manta? y  

 ¿qué medidas va a tomar para potenciar y dinamizar el comercio legal de nuestro 
distrito? 

 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula govern. 
  
El Sr. Jordi Rabassa i Massons (BComú-E) respon,  
 
La presència de la venda ambulant informal als carrers de Ciutat Vella no és nova, és un 
fenomen desgraciadament habitual que té algunes puntes de més presencia coincidint amb els 
mesos de  més afluència turística i activitat comercial.  
 
Des d’un primer moment el govern municipal d’aquest districte ha encarat el problema 
entenent-ho com la conseqüència de les situacions de vulnerabilitat i precarietat vital dels 
col·lectius diversos que la duen a terme, i paral·lelament des de l’estiu ha reforçat la presència 
policial a la Rambla i als eixos comercials, perquè el comerç tradicional no se senti perjudicat.  
 
El nostre objectiu és acabar amb la precarietat que aboca a aquestes persones a buscar-se la 
vida d’aquestes maneres.  
 
Des del mes de juny, s’han dut a terme diverses reunions amb els implicats inclosos els 
comerciants que han expressat sovint la seva preocupació. 
 
L’Àrea de Drets Socials porta el lideratge de l’estratègia de la inclusió per les persones que 
exerceixen la venda ambulant a Barcelona i les mesures que es prenguin des del districte 
sempre seran coordinades amb aquesta Àrea.  
 
Així mateix la voluntat del districte és potenciar de forma activa la promoció econòmica en un 
sentit ampli, bàsicament, focalitzant la nostra acció sobre el petit comerç i el comerç de 
proximitat, incorporant aspectes d’economia cooperativa sempre buscant la complicitat del 
teixit comercial tradicional del districte.  
 
Volem tirar endavant un Pla de promoció econòmica amb visió de continuïtat que confiem que 
es vegi reflectit en el pressupost del 2016. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP)  
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Mire conseller, dejar crecer el top manta y mantener el comercio tradicional y comercial y legal 
de Ciutat Vella son incompatibles. Todo el puerto y Pla de Palau, la Rambla, la plaza de 
Catalunya, la calle Pelayo, és una gran superfície potencial ilegal, no informal, ilegal. 
 
Tenemos el problema que son mafias esclavistas, que son competencia desleal hacía el 
comercio legal, que crea empleo, que paga tasas y impuestos de donde salen políticas sociales, 
que paga alquileres, lo que venden esas personas son imitaciones fabricadas con mano de obra 
en condiciones precarias, de esclavismo en sus países de origen y ahora gracias a las alas que 
les han dado ustedes, tenemos el problema de la violencia, agreden a la guardia urbana y la 
guardia urbana se siente desprotegida por ustedes.  
 
Me van a contestar una pregunta y va dirigida a la regidora de este distrito. 
 
¿es cierto señora Pin que entre el día 8 y 9 de septiembre la guardia urbana iba a desalojar a 
top manta de Pla de Palau y estaba usted con dos personas más sentadas en un banco con una 
cámara con la intención de grabar la actuación de la guardia urbana? ¿es usted la de la foto? Y 
de las otras dos personas, una de ellas es del equipo de gobierno  y la otra es Jesús Rodríguez, 
guionista del documental Ciutat Morta? ¿qué pretendían hacer, una encerrona? 
 
Creo que necesitamos una explicación a todo esto por favor, nos la tiene que dar usted ahora.  
 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al govern, al conseller Rabassa. 
 
El Sr. Jordi Rabassa i Massons (BComú-E) respon,  
 
Lamento no haver vist les fotos i per tant, no puc contestar-li. 
 
En tot cas només dir-li que ens sap greu que la visió que sempre tenim sobre aquest problema 
és la visió de la seguretat i emprar paraules tant terribles com màfies esclavistes i parlar com 
ha parlat abans de camps de batalla, etc. presentant una Ciutat Vella, que sens dubte hi ha 
moments en els que hi ha hagut conflictes, és cert, i no els volem amagar i no els amaguem, 
però la manera de solucionar-los no és altra manera que traient aquestes persones de la 
precarietat en la que estan abocades.  
 
 
15. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CiU quines accions ha dut a 
terme el govern per evitar la construcció de l’Hotel Rec Comtal tal com va prometre en 
campanya electoral. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
la paraula a la Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) 
 
La pregunta és molt concreta, quines accions ha dut a terme el govern per evitar la construcció 
de l’Hotel Rec Comtal tal com va prometre en campanya electoral” 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula al govern.  
 
La Sra. Gala Pin Ferrando, regidora del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  respon,  
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Sí, molt ràpidament, celebrem la pregunta. També ens preguntem aquests últims quatre anys, 
quines accions va prendre el govern de Convergència i Unió per revisar la construcció, per evitar 
la construcció de l’Hotel Rec Comtal, sobre tot per garantir que la modificació del PERI havia 
estat adient per poder concedir aquesta llicència, i celebrem també la pregunta sobre tot 
després que el govern de Convergència i Unió aprovés un Pla d’Usos que permetia la barra 
lliure hotelera en tot el que és l’anell del districte. 
 
Dit això, reitero el que he comentat abans, en tant que l’associació de veïns del Casc Antic va 
presentar una queixa a la Síndica de Greuges de Barcelona i també com a voluntat de govern, 
en aquesta queixa hi havia l’informe jurídic sobre la vulneració de la legalitat per part en la 
modificació del PERI del 2007, i amb aquests escrits la Síndica ens requereix a l’Ajuntament que 
fem la revisió d’ofici de la modificació  del PERI i la suspensió cautelar de les obres de l’hotel. 
 
Estem fent aquesta revisió i per tant, aquestes són les mesures que nosaltres hem emprés 
només arribar de motus propi, però també sobre tot per la denúncia que havien fet els veïns i 
veïnes de Casc Antic a la Síndica de Greuges. 
 
Des d’aquí lamentar que la revisió d’aquest informe no va tan ràpid com crèiem quan 
començàvem, i que per una altra banda hem anat inspeccionant les obres en base a les 
denúncies dels veïns, però no hem trobat les irregularitats que ens permetessin aturar-les.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
atorga la paraula per tancar el torn a la Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) 
 
Revisió d’ofici, perfecte. Quan tinguin la resolució estarem encantats de sentir-los com ens ha 
donat les explicacions en aquest Plenari. 
 
Si hi ha hagut algun procediment, perquè recordem que aquest PERI el van aprovar, a la 
regidora no li agradarà que li digui, que vostès el van aprovar perquè Iniciativa estava en el 
govern en el 2007 amb els socialistes, per tant el van aprovar. Estarem encantats que en 
aquest Plenari ens expliquin si va haver-hi alguna irregularitat en aquest quan tinguin la 
resolució de la revisió d’ofici.  
 
Vostè em preguntava què vam fer nosaltres? 
 
Nosaltres ens trobem que aquest projecte es va aprovar al 2007 i ens el trobem sobre la taula, 
perquè té quatre anys, però tot i votar-se ens el trobem sobre la taula i què fem? 
 
El que no fem, és mentir. Nosaltres no diem que es pot aturar l’hotel, perquè l’hotel no es pot 
aturar, vostè sap que hi ha una legalitat, té una llicència donada i no es pot retirar aquesta 
llicència perquè llavors ens trobem, com per exemple amb el que ens hem trobat avui.  
 
Avui ens hem trobat que hi ha trenta recursos admesos a tràmit pel Tribunal de Justícia de 
Catalunya, contra la suspensió indiscriminada de llicències d’allotjament turístic. 
 
Al final, si aquests recursos tiren endavant, ens trobarem que haurem de pagar unes 
indemnitzacions milionàries que al final no les pagarà vostè, les pagaran els ciutadans, els veïns 
i veïnes de Ciutat Vella i de tot Barcelona.  
 
Per tant, aquestes improvitzacions quan es governa no es poden dur a terme, s’ha de tenir 
sentit de responsabilitat i és el que vam assumir nosaltres quan vam governar. 
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Gràcies. 
 
Intervé la Sra. Gala Pin Ferrando, regidora del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella  
 
Respecte a aquestes demandes que hi ha hagut al jutjat, nosaltres estem molt tranquils amb la 
suspensió de llicències, amb la suspensió cautelar, de fet pensem que era una mesura que calia 
per posar ordre a un model turístic completament fora de control.  
 
Jo no recordo en cap moment, que des del govern haguem dit o anunciat que aturarem l’hotel, 
sinó dir que revisarem justament l’expedient per comprovar la seva adequació; sí que és veritat 
que ens preocupa la construcció d’aquest hotel que no només pel procediment amb el que s’ha 
arribat fins aquí amb Núñez i Navarro, sinó també per l’impacte que pot tenir al barri.  
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
informa que hi ha una petició de paraula per part del públic, la Sra. María Mas.  
 
La senyora María Mas diu, 
 
La veritat és que el PSC que parli del passatge Sant Benet i de la qüestió de tramitació del Pla 
Urbanístic que són ells qui van donar la llicència al senyor, al senyor no, al lladre Núñez i 
Navarro, al corrupte Núñez i Navarro, em sembla que o ho assumiu o no sé que m’he pres. 

 
Ja hem direu per on passarà el passatge Sant Benet tal com està la volumetria i les dimensions 
de l’hotel que s’està construint. 

 
I després en la pregunta aquesta del grup municipal de CiU encara al·lucino més. Que ara 
vinguin a parlar de l’hotel quan vosaltres, estava caducada la llicència que tenia el Núñez i 
Navarro i ens vàreu muntar un ciri allà amb els tècnics. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella li fa 
saber que se li ha acabat el temps, que no pot continuar i que l’acord és que tenen un minut i 
que tothom ho ha complert molt bé. 
 
 

E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
recorda que les Declaracions Institucionals necessiten l’aprovació de dos terços del Plenari  
 

1. Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal  CiU. 
Es retira de l’ordre del dia, per no haver assolit el consens necessari 

 
2. Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal BComú. 

 
Llegeix la declaració institucional la Sra. Gala Pin Ferrando, regidora del Consell Plenari del 
districte de Ciutat Vella  
 
Dir que sentim que és una Declaració especialment emotiva i que arriba tard, i que és 
insuficient després de dolor causat, però que pensàvem que era necessària, és molt curta, 
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 “El 5 d’octubre ha fet 2 anys de la mort de Juan Andrés Benítez sense que se 

n’hagin aclarit les causes. El Consell Plenari de Ciutat Vella transmet el condol a 

la família i als seus amics i amigues, i declara que treballarà per dignificar i 

mantenir la seva memòria.”  

Sabem que és curta, però pensàvem que era una declaració necessària. 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
informa que per part del públic hi ha una paraula sol·licitada, el senyor Gerardo Ariza. Es torna 
a recordar que aquestes intervencions són d’un minut de durada. 
 
El senyor Gerardo Ariza diu,  
 
Quiero comenzar leyendo mensajes de Regina Benítez, la hermana de Juan Andrés Benítez: 

 
“Muchas gracias. Ya han pasado dos años de la muerte brutal de mi hermano y ellos aún  en la 
calle. No confío en que haya justicia aunque no pierdo la esperanza, es muy triste.”  

 
Se entenderá que a pesar de que los familiares y amigos de Juan Andrés agradecemos el gesto 
simbólico nos parece insuficiente, si miramos este mensaje que se puede leer paseando por 
Barcelona y teniendo que volvérselo a recordar a quienes bajo su mandato se puso esta placa:  

 
“A Sonia Rescalbo Zafra que va morir brutalment assassinada el 6 de octubre de 1991 en 
aquesta glorieta i per grups de neonazis a causa de la seva identitat de gènere.” 

 
Y más abajo se lee,  

 
“La Ciutat de Barcelona condemna aquest crim i rebutja qualsevol acció que vulneri els drets 
recollits a la Declaració Universal dels Drets Humans” 

 
El diccionari Pompeu Fabra defineix la paraula rebutja com un no acceptar les coses perquè les 
considera de mala qualitat, indignes de ser acceptades o repudiar. 

 
Es por ello que desde la campaña Justicia Juan Andrés y vinculada bajo la perspectiva de los 
Derechos Humanos que nace con la intención pacífica que se haga justicia, no podemos dejar 
de solidarizarnos con todos aquellos casos de vulneración en cuestión de Derechos Humanos y, 
concretamente, con los que afectan directamente al colectivo LGTB o a ésta del barrio del que 
Juan Andrés era vecino.  

 
El acoso policial a las prostitutas denunciado por “Putas Indignadas” con valentía y dignidad 
como contundente muestra de lucha feminista y anticapitalista. 

 
El acoso policial a inmigrantes y vendedores ambulantes defendido por el “Espai d’emigrants 
del Raval”, “Tanquem els CIES” o la “Red de Traslamanta”.  

 
Desde aquí nuestro sentido pésame a los familiares y amigos; la presión sobre los vecinos del 
turismo del sector hotelero como está siendo denunciado mediante la movilización vecinal de 
Ciutat Vella, Barceloneta, Gòtic i Casc Antic y Raval.  

 
Al mismo tiempo desde las campañas Justicia Juan Andrés, queremos recordar que este gesto 
simbólico no se ha producido tras la muerte de Juan Andrés, por parte de la regidora como 
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equipo del gobierno del distrito, por lo que exigimos la destitución de Mercè Homs como 
presidenta del Consell del Districte, por lo que os pedimos a todos que firméis la petición 
popular que hemos iniciado. 

 
Por último, tender la mano al diálogo de todos los agentes sociales implicados en la seguridad 
ciudadana para hacer posible que Juan Andrés sea el último vecino que pierda su vida y 
conseguir que en Barcelona se acabe la brutalidad y la impunidad policial, por Juan Andrés. 

 
Gracias por las condolencias, pero exigimos justicia.   
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella 
informa que amb aquesta Declaració Institucional es dóna per tancat el Consell Plenari 
Ordinari d’avui. 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

A continuació la Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de 
Ciutat Vella informa que existeix la possibilitat que els  veïns i veïnes puguin intervenir al final 
del Ple amb un minut per intervenció, per tractar temes generals del Districte. En aquesta 
ocasió s’han demanat tres intervencions.   
 
Intervenció del Sr. Francisco Calvo  
 
Divisiones, necesidades y conflictes. Gritos, aunque no creas que tu grito puede ser escuchado: 
grita.  
 
Plaça de la Gardunya, no volem habitatges privats, aquesta plaça és un espai públic. 
L’arquitecte Carme i Pinós expuso ya en el 2008 sus ideas sobre la plaza, el mercado, la escuela 
Massana y las viviendas, sus ideas son muy respetables, pero creo que se ha equivocado al 
colocar su proyecto de viviendas 64 en esta plaza, ya que ocuparan mucho volúmen, y en su 
distribución se come materialment gran parte de la plaza, además las viviendas deben ser para 
los vecinos y vecinas, a  precios asequibles.  
 
Vivienda pública, no volem habitatges privats, aquesta plaça és un espai públic, hasta 12 veces 
gritan las pancartas y seguiran gritando. 
 
Otro grito resuena en Lancaster 24, vivienda pública en Guàrdia 15 – 17, más gritos en Riereta, 
Can Seixanta.  

 
Ilusiones y necesidades de los vecinos en la finca Sant Pau, Sant Ramon, Bar Marsella, 
comprada por el Ajuntamiento en el mandato del alcalde Xavier Trias siendo la regidora  Mercè 
Homs, ilusiones perdidas en Magadalenes 15, interrogantes, Jardín Joaquim Costa, 22, la Palla 
15 – 19, Princesa, 21, que puede comprar el Ayuntamiento, Hospital 95, Ferran 34, Carme 14 i 
Cardenal Casanya 8... 
 
La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella li fa 
saber que ha esgotat el temps fa estona i que tindrà altres oportunitats. Crida a les dues 
persones que havien demanat intervenir, les senyores Silvia Torres i Montserrat Alàs, però no 
es troben a la Sala. 
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La Sra. Mercè Homs i Molist, presidenta del Consell Plenari del districte de Ciutat Vella dóna 
per finalitzada la sessió ordinària del Consell de Districte, a les 22:20 hores, agraint la seva 
presència als assistents i convidant-los a participar de la següent sessió. 
 
Barcelona, a  8 d’octubre de 2015 

 
LA PRESIDENTA DEL CONSELL PLENARI 

DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA                  LA  SECRETÀRIA 

 

 

 

Mercè Homs i Molist                               Natividad Román Páez 


