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Acta  1 / 2015 

ACTA DEL CONSELL DEL DISTRICTE DE 
CIUTAT VELLA 

 
 
 
A la Sala de Plens de la seu del Districte de Ciutat Vella, 3ª planta de la plaça 
Bonsuccés, 3, de l’Ajuntament de la Ciutat de Barcelona, el dia CINC DE MARÇ DE 
DOS MIL QUINZE, s’hi reuneix en sessió ordinària i sota la presidència de la regidora 
de l’Ajuntament de Barcelona Ima. Sra. Sara Jaurrieta Guarner i la vicepresidència del 
conseller senyor Joan Anton Sánchez i de Juan. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  
 
Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) 
Sra. Rafiaa Mrabet i Oumnad (CiU) 
Sr. Josep Zalacaín i Suárez (CiU) 
Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan (CiU) 
Sr. J. Pau Bruguera i Alonso (CiU) 
Sra. Mª José Arteaga i Muñoz (PSC) 
Sr. Nacho Cano i Vidal (PSC) 
Sra. Carolina Pallés i Calte (PSC) 
Sr. Daniel Pío i Gutiérrez (PSC) 
Sr. Albert Rodríguez i Roig (PSC) 
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) 
Sr. Ramon Molist  Godó (PP) 
Sr. Agustín Beneyte i Mayor (PP) 
Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua (ICV-EUiA) 
Sra. Rut Garrido i García(ICV-EUiA) 
Sr. Oriol Pastor Soria (ICV-EUiA) 
Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) 
 
i assistits per la secretària del Consell del Districte, Sra. Natividad Román que certifica. 
 
Hi concorren també la regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima. Sra. Mercè Homs 
Molist i els regidors Im. Sr. Alberto Villagrasa i Gil i l’Im. Joaquim Mestre i Garrido. 
  
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, primer de l’any 2015 i amb el següent, 
 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

A)  Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 4 de desembre de  2014. 
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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 urbanístic de l’equipament de l’antiga 

cooperativa Segle XX, situada al carrer Atlàntida , número 1 - 3. 
2. Medalles d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Ciutat 

Vella. 
3. Bases específiques per a l’adjudicació de 85 habitatges de protecció 

oficial en règim de lloguer ubicats en diferents promocions del Districte 
de Ciutat Vella. 

 
 
    D) PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions 

 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal d’UpB per 
instar a l’Ajuntament de Barcelona a fer un procés participatiu conjunt amb el 
Barri de Sant Antoni / Districte de l’Eixample per tal de definir els usos de la 
Ronda de Sant Antoni. 

 
2.   Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ICV – EUiA 

per tal que el Consell del Districte acordi desaprovar l’actuació de l’actual 
Governin del Districte i del Govern Municipal respecte a la reforma del Port 
Vell, la Modificació del Pla Especial d’Establiments de concurrència pública, 
hoteleria i altres activitats, la posició davant l’ordenança de terrasses, el 
desaprofitament de l’acord majoritari establert sobre el programa Pla 
Educació de Ciutat Vella.  

 
3.   Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal del PPC per a 

què en el termini d’un mes es presenti un Pla de Seguretat, Prevenció i 
Inspecció per al Barri de la Barceloneta als diferents grups municipals 
d’aquest Consell Plenari.  

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

instar al govern municipal a dedicar tots els esforços a recuperar els serveis 
de llarga estada sociosanitària, convalescència i rehabilitació de la Clínica 
Barceloneta, com servei d’atenció sanitari per a la població del Districte de 
Ciutat vella i la necessitat de mantenir aquest equipament sanitari al barri de 
la Barceloneta.  

 

b) Precs 

 

5.   Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ICV – EUiA per a 
què, abans del dia 21 de març “Dia Internacional de l’Eliminació de la 
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discriminació racial”, el Govern del Districte organitzi un debat en aquesta 
Sala de Plens, sobre la situació del CIE de Zona Franca garantint la pluralitat 
d’opinions a la taula.   

 
6.    Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PPC per tal que la 

regidora de Ciutat Vella valori els problemes de seguretat i incivisme del 
Raval que no s’han resolt durant aquests quatre anys.   

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

govern del Districte doni resposta i solució a les necessitats d’habitatge de 
lloguer assequible als residents del Districte de Ciutat Vella, i destini els 
habitatges del carrer Sant Ramon i el carrer Robador a  donar solucions a 
famílies de l’entorn. 

 
8.   Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC per a què la 

regidora del Districte de Ciutat Vella informi al Plenari de quines són les 
previsions de rehabilitació i dedicació dels equipaments que donen al passeig 
de Picasso situats en el Parc de la Ciutadella.  

 

c) Preguntes 

 

9.  Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal UpB sobre 
quantes inspeccions s’han realitzat als comerços de Ciutat Vella en aquest 
mandat en què s’hagin detectat que destinaven la seva activitat comercial a la 
venda de souvenirs o que superaven el 20% permès per l’ordenança  de 
comerç i quantes sancions s’han imposat. 

 
10.  Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal UpB sobre 

quants llocs de treball s’han creat a la Marina del Port Vell i quants han estat 
coberts per ciutadans i ciutadanes de la Barceloneta. 

 
11.  Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ICV – EUiA   

sobre quines accions i amb quins resultats i valoracions ha portat a terme el 
Govern del Districte durant el mandat per reforçar les iniciatives de 
sensibilització sobre els nous models familiars, la diversitat i identitats sexuals 
entre les persones grans, en particular amb aquelles que estan en Casals i 
residències de Gent Gran. 

 
12.  Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PPC sobre    

quantes inspeccions s’han dut a terme a establiments comercials des que la 
senyora Homs és Regidora de Ciutat Vella, quantes han estat a establiments 
regentats per estrangers i quin ha estat el resultat d’aquestes inspeccions en 
termes de sanció o tancament, tant en establiments regentats per nacionals 
com per estrangers.  

 
d) Seguiment de proposicions  

 

13.  Seguiment de Proposició del Grup Municipal PPC aprovada al Consell de  
Districte de 10 de desembre de 2013 on es sol·licitava que la línia d’autobús 
120 ampliï el seu recorregut a partir del passeig de Colom. 
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14.  Seguiment de Proposició del Grup Municipal del PSC presentada i aprovada 

al Consell del Districte el 10 de desembre de 2013 on s’acorda que el govern 
del Districte elabori en el termini màxim de sis mesos un Pla Integral de 
millora del Barri Gòtic Sud on s’incloguin aspectes de mobilitat, neteja, 
identificació i ús de locals buits i edificis municipals, preservació de locals 
històrics, dinamització, arranjament i millora de l’espai públic.   

 

e) Seguiment de precs  

 

15.  Seguiment de Prec del Grup Municipal d’UpB presentat al Consell Municipal 
del Districte de Ciutat Vella de març de 2013 d’instar a aquest districte que 
faci arribar a la Ponència del Nomenclàtor de Barcelona i a la Comissió de 
Govern de l’Ajuntament de la ciutat el desig que l’avinguda Joan de Borbó 
torni a anomenar-se passeig Nacional. 

 
 

E) DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

 

1.   Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal  d’UpB contra l’atac a 
la seu de Charlie Hebdo i a un supermercat kasher a París, per tal de donar 
suport als actes unitaris contra la islamofòbia, contra el feixisme i el racisme 
arreu d’Europa, i a les manifestacions que es preparen al voltant del Dia 
Internacional Contra el Feixisme i el Racisme, el proper 21 de març. 

 
2.   Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal  d’ICV – EUiA per 

instar als poders públics al reconeixement de l’equitat de gènere, garantint 
que les polítiques públiques municipals incorporin la vessant igualitària, que 
l’Ajuntament de Barcelona segueixi desplegant el Pla d’igualtat d’Oportunitats, 
fomentant la participació sociopolítica de les dones, promovent l’educació de 
la igualtat i les mesures per a una ocupació de qualitat, i continuar treballant 
contra la violència masclista.  

 
 

 

La Ima. Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat 
Vella dóna la benvinguda als assistents i inicia el primer Consell Plenari del Districte 
de Ciutat Vella de l’any, el del  mes de març i darrer Plenari del mandat.  
 
Vull donar la benvinguda a la nova secretària del districte, la senyora Natividad Román 
que ens acompanya, en substitució al senyor Andreu Martínez que ha canviat de lloc 
de feina. Ella ja coneix la casa perquè estava treballant a la Direcció de Serveis 
Jurídics i passa a encarregar-se de les funcions de secretària. Benvinguda en nom del 
membres del Plenari.  
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La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
dóna pas a l’ordre del dia, al primer punt que és l’aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària del 4 de desembre del 2014 
 
 
 

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 4 de desembre de    
2014. 

 
 
Demana si algun membre o grup del Plenari desitja fer algun comentari i/o observació 
sobre aquest punt. No hi ha cap intervenció i per tant, es dóna per aprovada l’acta de 
l’anterior sessió. 
 
Proposa passar a la Part Informativa del Plenari.  
 
 

B) PART INFORMATIVA  
 

1.   Despatx d’ofici 
2.   Informe de la Regidora. Balanç del mandat 2011 - 2015 

 
 

1. Despatx d’ofici 
 

En no haver cap intervenció per part dels grups municipals, la presidenta proposa 
passar a l’informe de la regidora, on es farà el balanç del mandat 2011 – 2015. Atorga 
la paraula a la regidora senyora Mercè Homs.   

 
 
2.  Informe de la Regidora. 
 
 

La Ima. Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte  de Ciutat Vella comença: 
 
Efectivament, avui és l’últim Ple d’aquest mandat i per tant, com vam començar en 
l’inici de mandat i en els Plens primers explicàvem els propòsits que teníem i tot el que 
volíem fer, ara ens toca explicar també  
 

o el què hem fet,  
o com ho hem fet i  
o per què ho hem fet  

 
Abans d’entrar més en el detall aniré passant diapositives que aniran reforçant el 
missatge que dono amb missatges molt clars.  
 
Voldria dir que tota la feina que hem fet, i començo com vull acabar l’informe, és que 
gràcies a tot un equip que ha treballat molt intensament al districte de Ciutat Vella. Un 
equip que ha estat constituït per gent del Govern, escollits democràticament ara fa 
gairebé quatre anys, i gent de la casa, gent del districte, gent de l’Ajuntament que 
conjuntament, hem fet realitat tot aquest seguit de coses que s’han fet en tot aquest 
districte.  
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Dit això, aniré molt ràpid perquè de tots els temes hem tingut moltes oportunitats 
d’anar parlant, però sí que no està de més fer-ne un balanç. 
 
Una dada que ens sembla interessant remarcar és la població que tenim actualment al 
districte de Ciutat Vella.  
 
Sabeu que moltes vegades se sent a dir que el districte perd població, la gent ens 
marxa, etc. Tenint en compte que la natalitat baixa any rere any, no aquí sinó en 
general,  dir que no només ens mantenim sinó que a més a més pugem, molt poc però 
pugem en nombre d’habitants al districte de Ciutat Vella.  
 
Aquests cent quatre mil i escaig d’habitants que tenim en el barri, hem mirat d’arribar a 
tots ells, segur que a tots ells no hem pogut arribar d’una manera directa, però sí que 
hem intentat arribar des de les Plataformes, des de les associacions, des de la via 
directa, ja sigui perquè ells ens han contactat, per nosaltres, per les xarxes, per totes 
les connexions digitals, etc.  
 
Alguna dada així del tema de la neteja . 
 
Per exemple d’aquestes múltiples enquestes que anem fent, hi ha una valoració de la 
neteja dels nostres carrers que és d’un 6’85 respecte a un 6’5 que veníem, per tant, 
pugem poc, perquè aquestes dècimes, en aquestes valoracions l’increment és molt 
poc, però mig punt ja és molt a l’hora de tot el què vol dir. 
 
Del tema de l’enllumenat.  
 
Per posar dos exemples molt evidents que també en aquest sentit hem millorat.  
 
Hem dedicat un esforç molt important, a totes aquelles persones que ho han 
necessitat més .  
 
Hem incrementat un 100% el pressupost. Després m’hi referiré d’una manera més 
detallada.  
 
I també una altra de les prioritats és el tema de l’atur , les persones que no treballen.  
 
A nivell del districte de Ciutat Vella hem disminuït un 14% aquesta xifra. Per tant, avui 
per avui 1.400 persones al districte de Ciutat Vella, ara tenen feina, quan al 2011 no en 
tenien. Això evidentment, no és un motiu de satisfacció, però sí com a mínim saber 
que la tendència és aquesta, que anem reduint tota aquesta lacra que fa temps que 
ens acompanya.  
 
I del tema de la seguretat . 
 
També una icona important a què després m’hi referiré. El nivell de fets delictius al 
districte de Ciutat Vella ha baixat en un 25%. Dir que la mitjana  
 

o de la ciutat és d’un 12% i  
o a Ciutat Vella estem parlant d’un 25%,  
o si parlem del Raval un 30%,   

 
Sabeu que abans de ser regidora de Govern vaig tenir l’oportunitat de treballar al 
districte des de l’oposició. Això ens va donar un bagatge i un coneixement de la gent, 
del territori, etc fent que ja des del primer any de mandat iniciéssim molts Plans 
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Estratègics  que ens havien d’ajudar a complir amb tots els mandats que se’ns 
reclamava per part del veïnat del districte de Ciutat Vella.  
 
Són Plans Estratègics, aquí estan tots dibuixats:  
 
El Pla Cor,   
 
N’hem parlat moltíssimes vegades. El Pla Cor resumeix un eix molt emblemàtic de la 
ciutat i del país que és la Rambla, que batega fort i que reclamava a crits una 
intervenció molt participativa de tothom que està implicat a la Rambla, i així ho vam fer 
a través de Rambla Viva. A part també d’una intervenció molt incisiva de 
l’Administració.  
 
Sabeu que hem endegat i encara continua  
 

� el PIR (el Pla d’Inspecció de la Rambla ) amb tot el tema de les terrasses, tot 
el tema de paisatge urbà, etc.  
 

� hem fet un Pla d’Usos específic per la Rambla , amb la limitació de bars, 
d’hotels, etc. 
 

� I hem iniciat el Pla Especial de la Rambla , que és el tema que ens ha de 
permetre pensar urbanísticament, el que volem que sigui la Rambla.  

 
I tot això, amb tota l’endreça, fer un eix de referència pels barcelonins, recuperar 
també més espai, etc.  
 
Lligat amb això, sabeu que el Pla d’Usos de la Rambla, el vam fer perquè venia del Pla 
d’Usos de Ciutat Vella . 
 
Un Pla d’Usos que tenia una continuïtat. Vam fer unes modificacions respecte a 
l’anterior, tenia l’objectiu de continuïtat del de 2010, la restricció i la limitació i no 
l’escanyament per escanyament, sinó amb l’obertura de segons quins indrets com són 
les ATE’s per dinamitzar entorns concrets, amb temes de bars i restaurants, i també 
amb unes característiques molt determinades amb el tema dels hotels.  
 
El tema del Pla Dintres ,  
 
Un altre dels Plans Estratègics molt importants a desenvolupar en aquest districte.  
 
Són bàsicament, les polítiques d’habitatge que hem fet al districte de Ciutat Vella que 
es poden emmarcar en: 
 
La conservació i la rehabilitació de tots aquells edificis de propietat privada que 
requerien fer aquesta rehabilitació, aquesta conservació. Més de 121 finques de 
propietat privada que s’han posat en solfa per rehabilitar les seves finques.  
 
Hem adquirit, a més a més, les finques que hem pogut, nou finques adquirides fent 
108 habitatges, que retornarem a la ciutat en forma de lloguer assequible. 
 
Hem incorporat programes nous a tota la ciutat com és el “Canvia’t d’Habitatge” a 
Renfe Rodalies, que és una reserva a part de la reserva territorial que té cada concurs 
o cada bloc d’habitatge o cada promoció d’habitatge, n’hem fet un reservat 
específicament, pel tema de la Barceloneta. 
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Un altre de les coses que ja vam explicar la setmana passada que no s’ha fet mai 
tampoc en tota la ciutat és la reserva per famílies monoparentals al districte de Ciutat 
Vella, una reserva molt particular abans. És veritat que aquest tipus de família tenien 
punts addicionals, però ara sí es fa una reserva concreta per un reconeixement al tipus 
diferents de famílies i concretament aquesta lligada amb el Pla Gènere  i el Pla Família  
que així ens ho demostra.   
 
El Pla Soroll , un altre pla que es va iniciar aquí i que es va escampar per tota la ciutat. 
 
Amb el Pla Soroll les reunions amb operadors d’oci, la coresponsabilitat, exigint 
l’atenció al demanant, això també ha estat una cosa que hem incorporat a través de 
tots aquells punts foscos i calents que s’havien determinat. La gent els denuncia i 
nosaltres hem de fer la feina, i a més, fem una atenció personalitzada amb aquesta 
persona que inicialment ha fet la demanda, cosa que abans no es produïa.  
 
També, hem recordat les subvencions que hi ha en termes de rehabilitació per 
insonoritzar habitatges amb el tema del soroll i això és un programa que no és 
específic de Ciutat Vella, però sí que ho hem fet. 
En el tema del soroll hem de fer molta més feina, no hem assolit tots els propòsits que 
ens havíem proposat perquè és un tema molt complex, hi ha molts elements i factors 
que conflueixen i per això és evident que hem de continuar treballant en aquesta línia i 
afegint-hi molts més elements.  
 
El Pla Argent ,  
 
És el pla de dinamització comercial. Hi ha un gran reguitzell d’activitats que s’han fet:  

o l’associacionisme comercial,  
o potenciar que la gent s’associï per treballar conjuntament,  
o dues noves associacions de comerç han aparegut al llarg d’aquest temps, 
o tot el tema del programa de Ciutat Vella pels emprenedors,  
o habilitar baixos per gent que ve de Barcelona Activa i vol implantar nous 

negocis amb uns lloguers assequibles i el projecte, mentrestant,  
o els entorns del Taller de Músics que és contactar amb propietats privades 

perquè cedeixin el seu local a gent amb caràcter emprenedor, 
o tots els temes de QR que hem fet i 
o tots els cursos de dissenys que s’han donat als mateixos comerciants perquè 

puguin adaptar els seus comerços als nous temps,  
o el comerç amic de la Gent Gran,  
o tot el programa de les persianes netes, 600 persianes netes, donant feina a 20 

joves inserits amb aquest tema, amb la formació.  
 
El Raval Cultural ,  
 
És un dels altres projectes importantíssim sobre tot per aquest territori del barri del 
Raval. Aquí dir el que ja sabem, que és una mirada del Raval que també existeix i que 
és el Raval a partir de la cultura. És a partir de la cultura que intentem millorar el 
benestar dels veïns i veïnes del barri.  
 
Amb això donar-vos una dada sorgida d’aquestes enquestes que es fan, dir que la 
nota que posen els veïns del Raval a les activitats en el seu barri és d’un 7’4, no havia 
estat mai tan alta.  
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Per tant, vol dir que la difusió i l’esforç que fem de comunicació més enllà del Raval, 
perquè la gent de fora conegui el Raval pels més de 300 equipaments culturals que 
tenim al barri. Aquesta oferta també és reconeguda, i és així com hem de treballar per 
a què l’objectiu reverteixi en una millora per als veïns i veïnes del barri.  
 
Un altre dels Plans Estratègics és el Pla d’Educació . 
 
Sabeu que el Pla d’Educació també és molt recolzat per la gran majoria dels grups que 
formen aquest Consell Plenari i per tant, entre tots, hem sigut capaços de posar els 
punts a sobre els eixos més importants sobre el Pla d’Educació.  
 
També s’han fet moltes coses: 
 

o hem vinculat qualitat i cultura amb equipaments, amb allò del Apadrina 
l’Equipament,  

o hem aconseguit la reducció de l’abandonament prematur,  
o hem creat la Comissió de Garanties d’Admissió per fer el re-equilibri de 

matriculacions, no només en l’època de preinscripció sinó durant tot l’any. Una 
altra de les coses que us hem de dir és que no hem sigut encara prou capaços 
de re-equilibrar la matrícula en els nostres centres escolars, per tant, això és 
una feina que l’hem treballat i l’estem treballant però que ens queda feina per 
fer encara.  

 
Dir aquí una dada que ens sembla molt important i que la trajectòria ens anuncia que 
anem bé, que és l’èxit escolar a Ciutat Vella. Els alumnes que acaben l’ensenyament 
obligatori han millorat amb 8 punts per sobre del que hi havia al 2011 amb un 70%. 
 
Els Plans de Barris ,  
 
Tant de la Barceloneta com del Raval, que sabeu que això ja era una cosa que ja 
venia fent-se des de feia anys. 
 
Hem continuat amb el Pla de Barri de la Barceloneta concretament, està a les seves 
acaballes, però tot i així hem pogut fer  
 

o el Parc de la Barceloneta,  
o la urbanització de Judici,  
o la Maquinista, 
o Andrea Dòria i  
o la cobertura de les pistes i l’aïllament acústic.  

 
Tot i així, a banda del Pla de Barris de la Barceloneta, a la Barceloneta durant aquests 
quatre anys s’han invertit deu milions d’euros, a part de tot el que s’ha anat fent a les 
acaballes del Pla de Barris de la Barceloneta que hi havia i hi ha engegat.  
 

o El tema Bloc de Pescadors també formaria part de tot aquest tema reguitzell 
d’actuacions.  
 

El Pla de Barris del Raval Sud, també, urbanísticament  
 

o la plaça del Padró,  
o les pistes de Drassanes, 
o millores dels centres cívics,  
o el camí escolar que es va fer,  
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A part també, sis milions d’euros invertits en el barri del Raval, amb actuacions  
 

o des de compra d’habitatges,  
o com rehabilitació,  
o com carrers,   
o un èmfasi molt important dins del marc del Pla de Barris, dins la Taula del Pla 

Salvador Seguí,  
o tots els entorns de la Filmoteca,  
o tot el treball transversal que s’ha fet, no només en habitatge, sinó en 

dinamització, etc.  
 
El tema del Pla Flors ,  
 
També és un Pla que neix al districte de Ciutat Vella i s’escampa per la ciutat, que té la 
finalitat de juntament amb les associacions i no només amb ella, omplir de verd i de 
flor i de color els espais, els carrers i les places.  
 
El tema del Pla de Turisme ,  
 
El Pla de Turisme en termes de ciutat però que ens afecta a Ciutat Vella d’una manera 
molt especial. Tota la descentralització, tots els plans de turisme que s’han fet arreu de 
la ciutat per descongestionar aquells barris més pressionats.  
 
Des d’aquest punt de vista, aquí vam fer com una de les coses més importants en 
aquest tema i va ser l’ordenació dels busos turístics de Via Laietana. Després m’hi 
referiré a d’altres temes com apartaments turístics que també afecten, perquè ara 
quan situes les coses i s’han d’explicar costa de determinar perquè tot està entrelligat 
una cosa amb altre, però dir també ho veieu que vaig fent apunts de coses que ens 
queden per fer. 
 
També l’equilibri entre la vida veïnal i la vida turística de la gent que ve de fora, i la 
gent que ens visita i la gent que vol gaudir de la nostra ciutat, que és un repte que està 
sobre la taula i que no hem de deixar de treballar, per tot això. 
 
Persones i famílies , 
 
He dit a l’inici també que són un dels pilars d’aquest Govern en general com a ciutat, 
però també com a districte de Ciutat Vella. Aquest increment de més del 100%, és a 
dir passar de 365.000’00.-€ invertits en les persones, en serveis a les persones més 
necessitades, a 793.000’00.-€. 
 

• En què s’inverteixen aquests diners? 
 
En múltiples coses,  
 

o les que van directe a la gent, que són roba i per a la higiene personal,  
o ajudes a l’habitatge i el seu manteniment,  
o hem creat l’espai EIPI amb un nou equipament i  
o l’espai familiar Raval,  
o un punt d’informació juvenil,  
o s’han construït els habitatges de gent gran de Reina Amàlia;  això ja venia de 

l’anterior,  
o el tema Temps per tu,  
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o el tema de les barreres arquitectòniques del Casc Antic i  
o tot el tema de la reordenació dels equipaments de salut del Raval Sud 

guanyant més de 1.500 metres quadrats en equipaments de salut.  
 
Això entre moltes altres coses del que s’ha fet en aquest sentit com, 
 

o les beques a famílies en pràctica esportiva,  
o les beques menjador,  
o millora de les instal·lacions esportives urbanes, les que tenim en solars cedits o 

en espais provisionals, Drassanes, Aurora, la Maquinista, Sant Rafel i l’escola 
Collaso i Gil  

o el protocol festiu de Ciutat Vella, que també s’ha treballat i  
o l’ampliació del Centre Cívic Patí Llimona i el Convent de Sant Agustí. 

 
 
El tema de les subvencions i convenis,   
 
És un tema important, perquè l’evolució ha crescut en import, és a dir en inversió. Hem 
passat a gairebé un milió d’euros per les entitats, però aquí el que és molt a destacar 
és passar de subvencions a convenis. El conveni dóna una estabilitat, dóna un 
compromís per part de l’associació i l’Administració més ajustat que la pròpia 
subvenció, per tant, fer aquest trasllat de subvenció a conveni també ens sembla molt 
interessant.  
 
El tema de l’atur ,  
 
Com deia el 14% menys. Tot això s’ha fet amb programes de ciutat de Barcelona 
Activa, amb els Fons Compromís i amb Programes d’inserció laboral i atenció 
personalitzada. Abans potser es feia una atenció més generalista i ara la intenció era 
ser molt més personalitzada per a un major èxit de les persones.  
 
Tema de seguretat , 
 
Ja he dit que al districte de Ciutat Vella hi ha un 25% menys de fets delictius, això s’ha 
fet amb la complicitat dels cossos de seguretat no només de guàrdia urbana, sinó 
també de mossos d’esquadra, de la col·laboració entre ells. Recordareu al principi de 
mandat que vam fer i vam presentar en els Consells de Barri als policies de barri que 
estaven per diferents torns i que tenien contacte amb aquelles persones i amb 
aquelles associacions d’una manera més directe.  
 
Aquí també vull destacar la feina que fan els veïns i les associacions en temes de 
seguretat, molta part de les coses que es poden resoldre és gràcies a la gent que 
denuncia fets i que ens alerten de coses que, a més a més, de vegades podem 
prevenir-les fins i tot. Una d’aquestes coses és el tema de les rutes d’alcohol, per 
exemple. Dir-vos que no es van arribar a consolidar gràcies a l’alerta per part de 
tothom en aquest sentit.  
 
La unitat de platges , també ha afectat d’una manera molt directa al nostre barri. 
 
Una de les icones de la nostra ciutat que, afortunadament ja no ho és, és la 
desaparició dels trilers  de la Rambla, això és una manera d’entendre que els trilers al 
final, per la persecució i per tota la diligència bona per part dels cossos de seguretat, 
han hagut de marxar perquè aquí no es podien quedar a  fer el que han fet.  
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Tenim més de 8.000 expedients oberts  en aquests quatre anys.  
 
Totes les intervencions des del punt de vista de les UTE’s , les inspeccions dels 
apartaments turístics , 12.545 visites a possibles apartaments turístics fent el resultat 
d’una campanya molt incisiva al barri de la Barceloneta, però que ja es venia fent, no 
només d’aquest estiu sinó amb anterioritat de manera esporàdica en diferents indrets 
que es tenien definits com a punts vermells, que en diem, a la resta de la ciutat.  
 
El tema de les cannàbiques ,  
 
És un tema que també hem treballat des del punt de vista de seguretat. És veritat que 
si haguéssim actuat amb una mica més de celeritat, segurament, no haguéssim hagut 
d’esperar tant de temps a tancar algunes activitats que no havien estat permeses 
perquè no tenien la llicència corresponent. Per tant, en això hi ha aprenentatge perquè 
en una altra ocasió no ens passi. 
 
Aquí també vull destacar una cosa que tenim pendent i que hi és pendent com a ciutat, 
però també com a Ciutat Vella. És el tema dels llauners . 
 
Els llauners i tota la venda ambulant que es produeix sobretot a les nits, amb el que 
produeix i el que genera de molèsties, és un tema que tot i que s’han decomissat 
milers i milers de llaunes és evident que és un tema que està sobre la taula i que 
encara no hem pogut combatre.  
 
El tema de la inversió .  
 
S’han fet 138 actuacions, moltes o totes escampades per diferents indrets dels barris, 
totes elles amb micro-urbanisme, allò que dèiem i altres potser més grans.  
 
Implicació ciutadana, anomenada també el tema de la participació .  
 
Tot el que s’ha fet com a òrgans de participació, ja siguin els Consells de Barri, les 
comissions de seguiment, etc, tots aquells òrgans reglats més tots aquells òrgans que 
s’han anat creant en base a obres o a conflictes, per conflictes entorns del Born, el 
menjador social de Sant Agustí o el tema dels apartaments turístics o taules molt més 
concretes referides a obres des  
 

o d’Andrea Dòria,  
o Sant Pere més Baix,  
o Maquinista, Judici,  
o Passeig Borbó,  
o Bloc de Pescadors,  
o Gardunya,  
o Salvador Seguí,  

 
és a dir, totes aquelles coses que han anat passant i que ens hem anat trobant amb el 
veïns perquè poguessin dir la seva i fer seguiment d’obres.  
 
Tot això també passa per la millora de l’organització i la gestió del districte , noves 
maneres de fer.  
 
La valoració de la gestió municipal passa a ser un 6’22 de valorada i la satisfacció per 
viure a Ciutat Vella passa a tenir un 7’11. Això no ens fa ser ni triomfalista, ni dir que 
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tot ho hem aconseguit, hem fet com us he anat dient al llarg del meu informe, he anat 
destacant també aquells punts que hi hem de posar més èmfasi.  
 
Hem sigut o hem intentat ser el màxim de transparents  possible a través de 
l’Administració.  
 
Hem complert o hem executat amb un 75% els acords d’aquest Plenari , ho tenim tot 
comptabilitzat, un 75% dels acords que s’han pres aquí han estat executats en la seva 
totalitat o parcialment.  
 
Per tant, una altra de les coses també molt important, hem desenvolupat gestió cívica  
en dos dels equipaments del barri, una modalitat diferent de participació ciutadana. 
 
I del tema del Contracte per Ciutat Vella , implicar empreses en  el benefici de coses 
de Ciutat Vella. 
 
Acabo com he començat, que tot això s’ha fet possible gràcies a un equip de gent , 
de moltes persones. En aquest equip també voldria incorporar als grups municipals 
perquè penso que és de rebut que tothom a la seva manera intenta construir, i ara 
suposo que ho sentiré amb les vostres intervencions, amb una generosa crítica per 
part dels grups lògicament, com no pot ser d’una altra manera, però també penso en 
una part constructiva que també és molt imprescindible per treballar conjuntament.  
 
Res més. Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
recorda que ara tenen el grups municipals la paraula per un total de deu minuts, 
avisarà als intervinents quan vagin pel minut vuit per si volen reservar els dos minuts 
restants. Atorga la paraula al grup municipal d’UpB, al conseller senyor Jordi Bordas.  
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) intervé: 
 
Primer de tot voldríem fer constar en acta el nostre agraïment pel secretari sortint el 
senyor Andreu Martínez i donar la benvinguda a la Natividad Román. 
 
També voldríem fer constar en acta, el nostre suport a la lluita que estan tenint els 
estibadors del Port de Barcelona i de la resta de l’Estat pel canvi de normativa estatal, 
que els hi retira drets, i creiem que és inadmissible en una societat on hi ha una 
empresa com és el Port de Barcelona i la resta de ports que tenen beneficis.  
 
Avui és el penúltim Plenari d’aquest mandat, però per nosaltres malgrat no en el 
contingut, serà un Plenari en el que continuarem fent continuisme en la nostre voluntat 
de fer una oposició constructiva, però el fet és que vostès ens han facilitat tot de 
projectes i nosaltres en gran part els hem votat a favor, com la resta de grups.  
 
Sí que li vull demostrar un desencant, perquè per desgràcia i amb això dono la raó al 
grup dels socialistes, el nombre de propostes que vostès ens ha presentat en aquets 
PlenariS ha esta baix sincerament, en un moment en quÈ l’Ajuntament tenia 
disponibilitat econòmica i nosaltres creiem que era l’hora d’invertir més, de fer més 
propostes i de ser més actius.  
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Els hi reconec la gestió. vostès ho han fet bé, han fet bons al·legats de l’Alcalde en el 
seu dia a dia, amb les dades que ens han presentat. ara els felicito, però en les grans 
coses, en les grans propostes, totes aquestes han tingut una gran controvèrsia, 
 

o el Pla d’Usos,  
o modificació de l’ordenança de terrasses i vetlladors,  
o el Pla d’Usos de la Rambla 
o la reforma de la marina del Port Vell,  
o el Contracte per Ciutat Vella,  
o etc. 

 
Sincerament, el que més lamento, és que en tots aquests casos vostès no hagin cedit 
o no hagin buscat el que sí que van aconseguir amb el Pla d’Educació de Ciutat Vella, 
on amb el seu lideratge vostès van aconseguir que tota la resta de grups ens poséssim 
d’acord, presentant esmenes, ja li dic, però que sortís una cosa consensuada entre 
tots i on tots ens sentíssim còmodes i que poguéssim defensar.  
 
Jo crec que el Pla d’Usos i tota la resta de Plans que aquí ha comentat eren una bona 
eina per fer aquest consens.  
 
També em sap greu que amb quatre anys menys continuem sense trobar respostes a 
moltes de les problemàtiques amb les que vam iniciar tots plegats el mandat:  
 

o el futur de la Rambla,  
o el futur de la Via Laietana,  
o la mobilitat pel voltant del carrer Magdalenes,  
o el solar davant de l’escola Baixeres,  
o la reforma de les normes de participació,  
o el famós hotel del Palau de la Música,  
o la defensa dels comerços emblemàtics,  
o una aposta per la creació de comerços de proximitat,  
o combatre el monocultiu comercial,  
o el local per l’Ateneu Enciclopèdic,  
o acabar amb la pressió a les prostitutes del carrer de Robador,  
o promoure una cultura popular i orientada al veïnat,  
o etc.  

 
Una de les coses que veiem és que, per exemple, amb el Pla Argent, amb els locals 
per emprenedors, vostès fan un contracte d’un any a 100’00.-€, més o menys, de 
lloguer. Nosaltres el que volem són comerços que es vinguin a establir aquí i que 
perdurin aquí, no amb un contracte per un any. Vostè comprendrà que és difícil que 
una empresa es faci una planificació així.  
 
És cert que en alguns aspectes s’ha fet coses, per exemple la Rambla on vostè ha 
establert un nou criteri per donar llicències pels pintors, però fins i tot en el seu informe 
del Pla Especial vostès afirmen que la zona dels pintors està menys saturada, però és 
la zona que vostès reformulen. En canvi, a les zones més saturades nosaltres no hem 
vist cap canvi, al menys per part nostra, excepte els trilers en què sí que els felicito. 
 
Per exemple, el Raval Cultural que per nosaltres sí seria una bona idea, per desgràcia 
acaba sent un calaix de sastre on hi cabia tot, des de grans espais fins els espais més 
petits i on sincerament, al final ningú sabia ben bé que era aquest Raval Cultural  
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També lamentem que coses que van aprovar a petició nostra no ho hem vist enlloc, 
com per exemple, que la part de l’impost turístic que percep l’Ajuntament sigui destinat 
a la funció que determini el veïnat als Consells de Barri, o que es tractés el tema dels 
apartaments en els Consells de Barri, que s’informés sobre els desnonaments que hi 
ha al districte. Per cert, aquí ens van dir que no es podia fer i, en el debat de pobresa 
que hi ha a Nou Barris s’ha informat de quants desnonaments hi haurà i hi ha hagut en 
el districte, per tant sí que es podia fer.  
 
Els mapes dels comerços emblemàtics i de proximitat per cada barri, publicitar el 
nombre de locals buits que són de propietat municipal per tal que tothom sàpiga com 
podríem combatre la manca de locals per a nous negocis.  
 
En resum senyora regidora, li reconec la proximitat amb la gent, només lamento que 
no hagi posat l’Ajuntament a invertir més en Serveis Socials, però els Serveis Socials 
han de ser més actius.  
 
Vostè ens ha posat un exemple perfecte, persianes netes. Aquí la gent trobava feina 
perquè la gent no vol que li donem un pis, menjar, roba,  la gent el que vol és trobar 
feina. 
 
També lamentem això especialment, que no hagi buscat aquest consens. Bé, els tres 
primers anys, el va trobar amb el partit popular i sembla que l’últim any el va trobar 
amb el grup socialista. Nosaltres el que lamentem és que no hagi obert el debat 
sempre a tots.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al grup d’ICV – EUiA, al seu portaveu senyor Rubén Costa. 
 
El portaveu, Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua (ICV-EU iA) intervé: 
 
En aquest sentit, ens afegim a donar la benvinguda a la nova secretària tècnica – 
jurídica, la Natividad Román. 
 
Volem recordar dues qüestions que ens sembla que són també importants, 
 

� Aquest dilluns comença el judici contra el Isma i el Dani que estan sent jutjats 
per participar en una vaga, i creiem que han de ser absolts perquè participar en 
una vaga no és cap delicte.  

 
� El dia 8 de març és el Dia Mundial de les dones i també simbolitza en aquest 

Plenari el dia per la lluita de la igualtat de gènere.  
 
És un Ple de balanç i nosaltres farem una intervenció en dos blocs,  
 

o un vinculat al seu govern i 
  

o el nostre rol com a grup municipal d’ICV – EUiA al districte de Ciutat Vella.  
 
Convergència va arribar al govern al 2011 amb una oportunitat històrica que era tenir 
el poder a les dues bandes de la plaça Sant Jaume, i també poder valorar una trentena 
d’anys de govern amb encerts i errors.  



 

 

16 

 

 
Va aprofitar una cosa i va intentar reconduir l’altre? No, tot el contrari. 
 
La primera bateria de mesures d’aquest Govern de tres anys va ser acabar el que 
venia del mandat d’abans. Les línies bàsiques han estat  
 

o el Pla d’Usos,  
o la Marina del Port de Luxe,  
o la normativa de terrasses,  
o la inspecció al districte i  
o l’impost turístic  

 
Ha donat un missatge de la mà del partit popular que ara s’amaga com qui no és 
responsable de les mesures, però tenen la seva part de participació en plantejar un 
model que té efectes negatius, com la híper-massificació turística, i això es va 
evidenciar l’any passat a la Barceloneta.  
 
Aquest missatge va ser un negatiu perquè si la gent veu que el lobby hoteler, que les 
grans superfícies, que les grans marques faran negoci, el pensament individual diu: “si 
fan negoci ells, faré negoci jo”. 
 
Té problemes de soroll? 

 
Sí, tindrà sempre problemes de soroll perquè l’efecte que genera aquestes mesures, 
aquesta bateria té aquest impacte.  
 
En el Pla Cor fa esment a què hi ha limitació hotelera del Pla d’Usos, sí, una limitació 
hotelera que a la resta del districte no hi és.  
 
Parla vostè del tema de l’educació. Va aconseguir el suport de la majoria d’aquests 
partits polítics que estan aquí representants. Necessitàvem lideratge per part de la 
regidora, quan els directors d’institut demanaven una reducció de ràtios, no per reduir-
la perquè sí, sinó per guanyar en qualitat d’educació pública.  
 
Quan parla d’inversions, després de tres anys ha continuat el que ja hi havia abans, 
les línies mestres de la híper-massificació turística, i després ha dit: “ara farem 
inversió, perquè ens hem despertat”.   
 
El Gòtic i el Casc Antic són exemples bàsics de petits detalls. Hi ha mancances de 
senyalització per exemple, al voltant de Sant Pere. Era una demanda que venia 
d’abans, això no s’ha de desconèixer, però això s’ha de fer de vegades en contra de 
les planificacions normals d’una obra. 
 
Ara, remodelació parcial de Via Laietana. Posem els autobusos allà al passeig de 
Colom però resulta que no està senyalitzat, la plaça Antonio López és un cul de sac, 
les terrasses segueixen en el mateix lloc, no hi ha espai, a la plaça Ramon Berenguer 
amb les obres han tret una estació de bicing i de vegades volen incorporar bicis 
elèctriques, per tant estan reduint espai d’ancoratge. La gent que vol utilitzar la bici de 
vegades pregunta on ha de deixar-la. 
 
Són petits detalls, són la mostra de com és el seu govern. És un govern d’aparador 
que s’oblida de la política quotidiana.  
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Ara faré esment al rol nostre dintre de Ciutat Vella, és molt en relació al que estava 
dient en el seu informe.  
 
Nosaltres crec que li vam donar un missatge o dos en principi, un full de ruta de 
propostes. Li vam dir que si el turisme ja funciona, no faci més perquè funcioni, treballi 
vostè pel teixit productiu alternatiu.  
 
Li vàrem aportar una proposició sabent que hi ha una musculatura pressupostària en 
aquest Ajuntament. Vam dir: “aquesta és una proposició i aquesta proposició és 
subvenció”, però no subvenció per fer subvenció de manera agressiva, vol dir parlar 
amb l’administrador de finques, implicar-se amb el teixit veïnal, anar de la mà amb els 
Serveis Socials per evitar el mobbing, però és més fàcil parlar amb les grans marques 
o parlar amb el lobby hoteler. li estem dient de fer un canvi per treballar un teixit 
alternatiu productiu que no sigui exactament el monocultiu turístic.  
 
També vam dir, aquí té sobre el tema del lloguer de bicis dels grups turístics que hem 
d’endreçar la via pública per un ús responsable de la bici, però sobretot d’aquests 
grups.  
 
I de vegades no entenem perquè ha fet aquesta defensa política de l’austeritat, en 
detriment de la gent que pateix. Ciutat Vella necessita molt no fer exhibició de 
superàvit pressupostari.  
 
Li vam demanar lideratge i implicació, i en aquesta línia plantejàvem implicació en 
temes que van més enllà de les seves competències, perquè de vegades no té 
competència però la seva veu és important, i nosaltres entenem d’una manera més 
global la política tot i que som conscients de la limitació.  
 
Per exemple, les redades racistes denunciades per SOS Racismo, el DNI per ocultació 
de cara.  
 
También presentamos un ruego relacionado con el CIE que sí, que no era 
competencia del distrito pero queremos que se hable del CIE, i el 21 de marzo es el 
Día Mundial contra la discriminación racial. Habrá una manifestación en Barcelona 
conjuntamente con Europa contra el fascismo, contra el racismo y contra la 
islamofobia.  
 
Le pediré que me deje leer una cosa que tiene que ver un poco con lo que hemos sido 
y somos como Iniciativa EUiA. 
 
Es una dedicatoria de un libro que me llegó el otro día y me parece que resume 
además de la lucha vecinal lo que somos nosotros y lo que seremos.  
 

“La memòria. Decía Luís Buñuel, que a medida que envejecía recordaba con 
extraña precisión las cosas lejanas y aparentemente perdidas mientras que era 
incapaz de saber lo que había hecho apenas hacía dos minutos. Los grandes 
acontecimientos, las grandes reformas penales, los discursos son parte de esa 
memoria anquilosada, escrita y documentada. Arqueología del derecho penal 
que recitamos sin dificultad y sin embargo hace dos minutos, apenas dos 
minutos de nuestra historia del castigo, desde el año 2003 aproximadamente 
700 personas, han sido encerradas en la cárcel por denuncias de venta top 
manta. Salieron, nadie se acuerda ya de ellos. Víctimas de la lògica, de la 
competencia, de los grandes intereses, de nuestras necesidades de consumo, 
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ellos a los que les quitamos el Sol que los vió crecer en tierras lejanas, se ha 
ido difuminando.  

 
¿Quiénes eran realmente? ¿Cómo sobrevivían? ¿Qué les hacía ilusión? ¿De 
qué reían con sus amigos? ¿A quién o a qué tenían miedo?  

 
No sabemos, pero algo sí sabemos, los cogió la policía, los detuvo, pasaron 
por calabozos y celdas, fueron declarados insolventes y no pudieron pagar la 
multa a la que habían sido condenados.  

 
700 puertas se abrieron y se cerraron para ellos y dentro silenciosos gruesos 
muros hormigonados retienen su desesperación y sus ganas de libertad. 
Algunos fueron expulsados y volvieron, no se sabe dónde, otros quizá todavía 
no estén entre nosotros, tal vez nos respondan si alguna vez nos atrevemos a 
preguntarles.  

 
Para los autores de este libro su vida y el anhelo truncado de mejorarlas, 
forman parte de la historia de la injusticia, por eso dedicamos la presente 
edición a todos ellos, porque no ha sido en vano para que no se olvide y para 
que nunca se repita”. 

 
Es el Manual de Ejecución Penitenciaria, año 2014 del Doctor Julián Carlos Ríos 
Martín.    
 
Los cargos pasan, la militancia queda pero vecinos son todos. No importa qué DNI 
tengan sino su historia de vida.  
 
Gràcies.      
 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al grup municipal del partit popular, la seva portaveu Elisabeth 
Jiménez. 
 
La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez Cara (PP) inicia la seva intervenció: 
 
Señora Homs, no sólo no han cumplido las decisiones que no han tomado 
democráticamente en este consejo, sino que tampoco han querido someter las suyas 
al voto de todos nosotros porqué la parte decisòria, como ya le dije, ha sido un 
desierto. El 24 de mayo, no podrán escapar de los votos.  
 
Por suerte el partido popular en este mandato ha tenido huecos para la iniciativa que 
sin duda hemos aprovechado para que el distrito y la ciudad de Barcelona no entrasen 
en un letargo letal de cuatro años. En concreto esta iniciativa del partido popular se ha 
traducido en, 
 

o 32 millones para ampliar la reactivación comercial, 
o 115 millones para inversiones de barrio, 
o más de 20 millones en equipamientos sociales, 
o 6 millones en seguridad o  
o 9 en movilidad 
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200 millones de gasolina para que el motor de nuestra Barcelona no parase por la 
desafortunada gestión de un alcalde, el señor Trias, un partido Convergencia i Unión y 
una regidora Merçè Homs que entre prórrogas de presupuesto y mociones de 
confianza ha pretendido pasar esos cuatro años de puntillas.  
Nuestra capacidad para negociar en este Consell ha sido elevada, cosa que 
agradecemos, y además agradecemos la colaboración de todos los grupos para 
negociarlas, la suya señora regidora ha sido nula, igual que su predisposición para 
hacer cumplir aquello que se aprueba aquí. 
 
La narcosala, por ejemplo, ese equipamiento tan mal ubicado que lleva años 
amargando la vida a vecinos y comerciantes, sigue donde estaba hace cuatro años y 
para colmo va a defender usted que una vez cerrado, que a ver cuándo se cierra, se 
quede en el barrio al lado de donde está ahora. Si donde está hay vecinos, donde lo 
quiere poner usted hay 10 veces más vecinos.   
 
El partido popular somos el único partido, que sin ningún tipo de complejo ni 
ambigüedad, hemos pedido siempre el cierre de la narcosala del Raval. Propusimos y 
proponemos crear un proyecto museístico para atraer turismo cultural y barcelonés, 
que ayude a dinamizar comercialmente esa zona tan sumamente castigada por los 
efectos de la narcosala.  
 
Que conste que el servicio que hace la narcosala, nadie lo pone en duda y menos 
nosotros, pero ya dijimos que no la queríamos donde está, ni la queremos donde la 
quieren colocar, así que hoy como hace más de ocho años, decimos no a la narcosala 
del Raval.  
 
El Pla Cor es otro ejemplode su gran proyecto para Ciutat Vella. Es en realidad el Pla 
Por, el Plan Miedo. Tiene usted atemorizados a floristas, pintores, paradistas y hasta 
quiosqueros. En cambio el top manta, los vendedores de xiulets voladors o los lateros, 
no parecen tenerle ningún miedo.  
 
Ha aprobado un Pla d’Usos para la Rambla que sólo tiene la aprobación de una 
asociación y en cambio tiene en contra al resto de colectivos.  
 
Quiere sacar adelante un Plan Especial para la Rambla en contra de la opinión de 
quiosqueros, pintores, floristas y paradistas, los antiguos pajareros, que de forma 
extraña han desaparecido de su plan Especial.  
 

• ¿Qué ha hecho usted señora regidora con la propuesta del partido popular 
aprobada en este Pleno para darle vida a la antigua foneria de canons con un 
museo dedicado a nuestra Rambla?  

 
No ha hecho usted nada.  
 
De hecho el pasaje de la Foneria tiene un problemón con el alcantarillado porque 
salen ratas y olores, y está denunciado. Es un pasaje privado cuya propiedad es 70% 
de la Generalitat de Catalunya que prefiere gastarse dinero en embajaditas del país de 
nunca jamás antes que arreglar ese alcantarillado porque ya le he dicho, el Museu de 
Cera y el edificio que tienen el 30% de la propiedad que no tienen dinero para pagarlo. 
Le pedimos por favor que arregle usted ese problema. 
 
Le gusta hablar de seguridad, pero eso es ahora porque parece que funciona porque 
no olvidamos su frase lapidaria de principios de mandato cuando dijo tan tranquila: “jo 
no sóc la responsable de la seguretat de Ciutat Vella”. Señora regidora, 



 

 

20 

 

 
• ¿lo es o no lo es?  
• ¿tiene usted algo qué ver con la disminución de la delincuencia de por ejemplo, 

el barrio Gótico?  
 
Nosotros como siempre, felicitamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad que trabajan 
en nuestro distrito, que son guardia urbana, mossos d’esquadra, policía nacional y 
guardia civil. 
 
No podemos olvidar que la gran parte de los problemas de seguridad que padecemos 
en Ciutat Vella están relacionados con el altísimo número de mafias que actúan en 
nuestro distrito y que actúan tanto a nivel de Barcelona, como a nivel de toda España. 
Si estos cuatro cuerpos trabajan unidos en la buena dirección, los datos de seguridad 
nos sonríen. 
 
A mejorar estas cifras ayudará sin duda alguna la comisaria de la Barceloneta, ese 
equipamiento de seguridad que llevamos pidiendo desde el partido popular desde 
hace más de 8 años y que tanto socialista como convergentes nos han respondido que 
no hace ninguna falta. Hemos tenido que esperar a que hubiese en el Ministerio del 
Interior del Gobierno de España un ministro del partido popular, además barcelonés 
para conseguir que la Barceloneta tenga su tan demandada comisaria.  
 
 
En cambio no le gusta hablar de inversiones en los distritos. El partido popular ha 
hecho obras en Ciutat Vella, de las más importantes. Ya he nombrado la comisaria de 
la Barceloneta, pero no podemos dejar de nombrar  
 

o las obras de ampliación del Hospital del Mar,  
o el CEIP Mediterránea,  
o el parquin de la Boqueria,  
o la  plaza Garduña,  
o el centro Sant Pere Apóstol,  
o la Plataforma única de Sant Pere més Baix o  
o el Triangulo de la calle Magdalenas  
o entre otras importantísimas partidas dedicadas a rehabilitar fincas o 
o sanear pavimento o dedicadas a partidas sociales y educativas.  

 
Obras que no sólo han mejorado notablemente nuestro distrito sino que además han 
contribuido a crear empleo y a crear economía en nuestra ciudad y nuestro distrito. 
Obras que demuestran la gran responsabilidad y respeto que tenemos hacía los 
vecinos y comerciantes de nuestra ciudadr.  
 
Este es el último Pleno útil con contenido de Pleno antes de las elecciones del 24 de 
mayo y nos vamos a enfrentar a tres modelos de gobierno: 
 

� Uno el de los partidos radicales como Esquerra Republicana o Podemos y aquí 
en Ciutat Vella todos nos acordamos de los movimientos ocupas y del daño 
que ha hecho a zonas como Magdalenas y otros sitios del distrito. 

 
� El segundo, es el de más de los mismos o PSC o Convergencia i  Unió, que la 

verdad ni se ha notado el cambio de gobierno hace cuatro años, tal y como por 
ejemplo ha anotado el señor Bordas. 
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� Y el tercero, es el cambio real de los que hablamos de políticas sociales y 
también de seguridad y firmeza cuando hay que ponerla encima de la mesa sin 
complejos y eso somos el partido popular.  

 
Muchas gracias señora regidora y no se tome a mal las críticas porque por encima de 
usted y de mi, está Ciutat Vella.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
dóna la paraula ara al grup municipal socialista, al conseller Nacho Cano.  
 
El Sr. Nacho Cano i Vidal (PSC) comença la seva intervenció: 
 
Bona tarda presidenta, regidora, regidors adscrits veïns, veïnes, tècnics, consellers. 
Donar la benvinguda a la nova secretària tècnica – jurídica la Natividad Roman. 
 
Avui és el darrer Plenari del districte d’aquest mandat, i per tant, com acostuma a ser 
tradició, moment de fer valoració i balanç del que ha estat aquest mandat.  
 
Tradicionalment, sempre s’agafava un document que era el Pla d’Actuació del 
Districte, el PAD, que és aquell document  que marcava els reptes i els objectius del 
Govern, i a partir d’aquí s’analitzava el grau de compliment. En aquest cas, com a 
l’inici del mandat el Govern en minoria de Convergència i Unió va ser incapaç de 
pactar aquest document, no podem utilitzar aquesta eina. 
 
Però sí que aquest Consell Plenari va votar favorablement un marc estratègic que 
marcava aquestes línies, aquestes direccions per les quals havia de transitar Ciutat 
Vella en aquests quatre anys, i bé, el grau de compliment d’aquest document senyora 
Homs, ha estat del 10%, i si aquesta era la seva alternativa de Govern crec que ha 
decebut bastant. 
 
Però deixi’m que motivi aquestes afirmacions a partir de cinc grans blocs, 
 

� El primer, Comerç. 
 
Comerç emblemàtic i tradicional. En aquest tema vostès han demostrat una vegada 
més la seva vocació de gestió de la ciutat, però ni liderar-la, ni governar-la. Davant les 
notícies de tancament de comerços emblemàtics vostès no feien res, fins i tot, 
possibilitaven mitjançant votacions el tancament de comerços emblemàtics per 
possibilitar el negoci d’un privat. Va fer que aquest tema sortís als mitjans de 
comunicació i la proposta de fer un Plenari Extraordinari per part d’aquest grup que 
vostès s’ho van començar a prendre seriosament, però van arribar tard.  
 

o el tema d’espais,  
o manca de dinamització comercial al Call i Sant Pere,  
o el Pla Argent , que sembla ser que no ha donat resultats,  
o la seva política estrella del control dels souvenirs, on per manca d’unitat política 

o per manca d’inspecció s’han obert i s’han continuant obrint,  
o igual que les terrasses,  
o la massificació i sobreocupació de l’espai públic. 

 
 

� Segon gran bloc, Polítiques Socials. 
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Nosaltres sempre li hem demanat que fes constar en aquest Consell Plenari aquelles 
dades de polítiques socials per conèixer l’afectació real de la crisi i la resposta 
municipal. No ho ha fet en cap Plenari i d’aquesta manera vostè demostra la seva 
prioritat vers aquest tema.  
 
En temes educatius vam pactar un Pla d’Educació entre les forces presents en aquest 
Consell Plenari. Encara està per desenvolupar fortament.  
 
Tema d’escoles bressol, 
 

o Andrea Dòria,  
o Aurora,  

 
El nostre grup, en pro d’aquesta proposició constructiva, va presentar proposicions per 
dur a terme el resultat pendent de complir.  
 

� Espai públic i habitatge.  
 
Han gestionat obres que venien del mandat anterior, però han estat incapaços de fer 
una aposta, una presentació de projectes que il·lusionin, motivin i engresquin a Ciutat 
Vella.  
 
Van començar el mandat deixant de banda una promesa electoral, la Via Laietana, per 
una qüestió de restricció pressupostària. Sembla ser que per passeig de Gràcia, la 
Diagonal o General Mitre, no hi havia restricció pressupostària, és curiós.  
 
La plaça del Padró la va executar perquè venia del mandat anterior, obres de recollida 
pneumàtica al carrer Riereta, Lleialtat, Jardins de Sant Pau del Camp o la plaça 
Blanquerna, no sabe, no contesta. El nostre grup va fer una proposició per enllestir 
aquest tema, el resultat ja el sap senyora Homs, pendent de complir.  
 
El Gòtic Sud. El conseller d’Unitat per Barcelona manifestava a l’anterior Plenari que la 
prioritat dels socialistes és el Gòtic Sud, i jo li dic: no, la prioritat dels socialistes és la 
cohesió i l’equilibri territorial i la diferència entre Santa Caterina, la Barceloneta o el 
Raval és que tenen instruments, tenen eines per potenciar i canviar el territori, però el 
Gòtic Sud no té aquesta eina.  
 
Per tant, vam presentar una proposta d’un Pla Integral transversal, global, que 
atengués a temes de mobilitat, de comerç, de locals buits, de qüestions que afecten al 
territori. Per cert, al desembre del 2013 el nostre grup va presentar una proposta i el 
resultat senyora Homs, ja el coneix, pendent de complir.  
 
La Rambla, el Pla Cor, ha generat confusió, crispació i malestar en tots els sectors 
implicats. Hi havia una previsió pressupostària de 10 milions d’euros, no se sap on  
estan. 
 
El carrer Magdalenes, ho arreglaven en l’oposició en quinze dies; allà està, s’han fet 
coses però encara hi ha mancances pendents de cobrir. 
 
El tema de la residència de Gent Gran del barri de Sant Pere, no sap no contesta. Vam 
presentar proposicions, també pendents de complir.  
 
Vostè treu pit del tema de l’enllumenat, paviment, neteja, vostè que assisteix a les 
Audiències Públiques i als Consells de Barri del Gòtic i les queixes per aquestes 
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qüestions són cada vegada més.. El nostre grup va presentar proposicions en pro 
d’aquesta proposició constructiva per aquestes qüestions, novembre del 2012, juliol 
del 2013. Pendents de complir.  
 
 
Tema d’aparcament. 
 
Ha eliminat zones d’estacionament per vehicles. Davant això el nostre grup crec que 
intel·ligentment, en pro dels interessos dels veïns van fer una proposta de destinar 
pàrquing de BSM a zones verdes per a ús de residents, proposat a l’octubre del 2013, 
aquest Consell Plenari ho va aprovar. El resultat ja el sap senyora Homs, pendent de 
complir.  
 
Tema d’habitatge.  
 
El tema d’habitatge, va començar amb el lliurament de les claus de Reina Amàlia, 
curiós perquè aquesta promoció es va aprovar en el mandat anterior i vostès van ser 
l’únic grup que no van donar suport. Perfecte que donin les claus, però tot s’ha de dir.  
 
Tema de l’habitatge de Príncep de Viana, que va tenir incendi. Els bombers encara 
sembla ser que no han resolt alguna queixa plantejada per algún veí a la darrera 
Audiència Pública.  
 
 
Tema rehabilitació. 
 
El 70% dels habitatges de Ciutat Vella són anteriors a 1901, aquesta dada només 
demostra que hauria de ser una prioritat per on començar el Govern. L’Àrea de 
Conservació de Sant Ramon i Robador ara sembla ser que l’han començat a tres o 
quatre mesos de les eleccions amb motiva una mica, però és que durant tres anys no 
han fet res.  
 
El Pla Dintres és un pla coercitiu sense suport econòmic ni material però que valorem 
positivament perquè ajuda, encara que no en la mesura adequada, i no és el Pla de 
rehabilitació que Ciutat Vella necessita. Al desembre del 2012 el nostre grup va 
presentar una proposta de Pla Integral potent, global, sobre rehabilitació però pendent 
d’acomplir-se. 
 

� I arribem al quart punt, el turisme.  
 
Aquí ha tingut el gran fracàs de mandat. Mantenir l’equilibri i la mixtura d’usos sabem 
que és complicat, però sempre havia hagut una línia de Govern en pro d’aquesta 
qüestió i vostè l’ha trencada amb:  
 

o el nou Pla d’Usos, que possibilita la construcció de nous hotels, 
o amb la marina de luxe del Port Vell,  
o amb la sobre ocupació de terrases,  
o la passivitat davant el control dels apartaments turístics, amb una taxa turística 

que no ha revertit sobre el veí, sinó potenciar més el turisme  
o amb la pèrdua de la Boqueria com a mercat de referència del barri,  

 
tots aquests punts tenen una qüestió en comú, el trencament de la convivència, 
l’equilibri i la mixtura d’usos a Ciutat Vella. 
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� I per últim, cinquè punt, la participació política.  
  
Vostè està enquistada en què tot funciona i no hi ha major cec que el que no vol veure, 
però sincerament, Consells de Barri amb participació de 10 persones, Audiències 
Públiques amb participació de 2 persones, això és desincentivar la participació. 
 
Al mandat anterior es va treballar en tots els Consells de Barri a partir de la participació 
d’associacions, entitats, grups polítics, documents de línies estratègiques que havien 
de marcar l’horitzó de Ciutat Vella en els propers 10 anys.  
 
Si un veí ve a un òrgan de participació i li diu: “tenim aquest problema” i vostè amb la 
seva resposta estrella: “hi estem treballant ja”, passen tres mesos, tornen i vostè: “hi 
estem treballant”, passen tres mesos més, òbviament al final no hi anirà, i així es 
desactiva la participació política.  
 
Per primera vegada en la història de Ciutat Vella no s’han complert els acords de 
districte,  
 

• és conscient que vostès a la campanya van dir que complirien tots els acords 
de districte? 
 

• no creu que el districte estaria en millor condicions si s’haguessin complert tots 
els acords de districte? 
 

• no creu que si hagués complert els acords de districte no hagués fet el Pla 
d’Usos o la sobreocupació de les terrasses i els veïns de la Barceloneta 
haguessin pogut dormir aquest estiu? 

 
No sé si vostè se n’adona però el seu model de ciutat està més a prop de la Barcelona 
i la Ciutat Vella mercantilitzadora que no de la Ciutat Vella social i ciutadana.  
 
La prioritat de privatització de BSM o l’ampliació d’horaris comercials són una realitat. 
 
I  ja finalitzo, Ciutat Vella necessita un Govern amic, un Govern sensible a les 
necessitats i realitats dels veïns i veïnes de Ciutat Vella, i un Govern que faci de la 
rehabilitació, l’habitatge, les polítiques socials en matèria d’educació i de la sanitat la 
seva única i gran bandera, i el seu no ho ha estat.  
 
Gràcies.  
 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
aclareix que tots els grups menys Unitat per Barcelona, han exhaurit el temps. Proposa 
donar un minut més a cada grup per si es vol fer alguna última observació i finalitzar 
aquest punt.  
 
Atorga la paraula a la regidora del Districte, la senyora Mercè Homs.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de C iutat Vella inicia la seva 
intervenció: 
 
Molt breument, perquè s’han dit moltes coses i agrair que tothom apunti, i jo apunto 
coses perquè també em serveixen pel futur. 
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Només tres blocs,  
 

� Dades objectives. 
 
Entenc que tot sembla la nostra lectura, però hi ha dades objectives i avui n’he dit unes 
quantes. N’hi ha moltes més per dir i són dades objectives perquè no són 
qüestionables. Després tots poden reconèixer si són suficients o no, però hi ha dades 
objectives, i jo crec que això tots, Govern i oposició, sempre hem de fer l’esforç de 
mirar-les objectivament.  
 
 

� Tema de consens. 
 
Evidentment, l’òptim és el consens. Si alguna cosa hem mostrat a aquest Govern de la 
ciutat és que podem pactar amb tothom. Hem pactat amb el partit popular, hem pactat 
amb el partit socialista, amb Unitat per Barcelona, deixeu-m’ho dir, gairebé sempre el 
Govern ha donat suport en tot, i tant de bo que ho haguéssim parlat més, però el 
problema no som nosaltres, són alguns dels partits que per definició ja no us podeu 
entendre, per tant, el consens és difícil, passa a Ciutat Vella i a la resta de la ciutat.  
 
Per nosaltres no queda el consens, per altres partits polítics sí que queda, perquè a 
priori ja no hi ha voluntats en d’altres partits. I nosaltres no només ho diem sinó que ho 
hem practicat amb escreix. A més a més tothom ens ho diu sempre, pacteu ara amb 
uns i ara amb els altres, no tenim cap mania, volem que Barcelona funcioni i que tiri 
endavant i per tant amb el suports, tants com facin falta. 
 

� Després una altra cosa, el respecte per tota la feina,  
 
Qui més qui menys, tothom sap el discurs que ha fet durant quatre anys, però sí vull 
posar de manifest que una de les coses que crec que podríem destacar d’aquest 
Govern, o si més no d’aquest districte, és el respecte per tothom i per totes les 
opinions. Penso que això sense menystenir la gent, les ganes que tenen de fer coses i 
com creuen que s’han de fer.  
 
Res més. Gràcies per tota la feina feta per part de tothom, per part de tots, veïns i 
veïnes, grups polítics, gent que hi treballa i gent que ens hi dediquem,gràcies, molt 
coratge i ànims a tots per la feina que encara ens queda per fer.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
demana si els grups municipals volen fer una segona intervenció. Atorga la paraula al 
conseller d’UpB,  senyor Jordi Bordas. 
  
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) inicia la seva intervenció: 
 
Senyora regidora, dades objectives, estic d’acord amb què les dades són objectives, el 
que passa és que jo el que li discutia no era el què sinó el com. Jo amb totes les coses 
que crec que havia dit del carrer Magdalenes, el solar de l’escola Baixeres, etc a mi 
m’hagués agradat que m’hagués donat una resposta de per què no s’ha fet i per què 
aquestes no han estat prioritats i d’altres sí, això és el que jo li demanava. 
 
Segona, ja li he dit amb la meva primera intervenció, jo li he votat a quasi tot a favor i 
el meu grup també a l’Ajuntament, el problema és que les coses grosses Pla d’Usos, 
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Marina del Port Vell, Pla d’usos de la Rambla, el Pla de terrasses i vetlladors, etc, no, i 
això és perquè vostè quan ens ha presentat el projecte ha pactat amb d’altres grups, 
tot el que es corresponia als tres primers anys amb el partit popular de Catalunya, i 
l’últim any amb el partit dels socialistes de Catalunya, i això és el que nosaltres 
lamentem, que no hagi fet l’esforç per dir, no només ho parlaré amb un grup sinó que 
ho parlare amb tots, i voler integrar a tothom. Simplement li volia dir això. 
 
Gràcies.  
 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal d’ICV – EUiA, al conseller Rubén Costa.  
 
El portaveu, Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua (ICV-EU iA) intervé.  
 
En realidad la matización que queremos hacer en este tema cuando hacíamos 
referencia a ciertos errores de otros gobiernos, y que usted estaba en un nivel 
importante a nivel histórico para la historia de esta ciudad y de este distrito, lo que se 
veía como errores a lo mejor era escuchar lo que estaba pasando, porque usted 
estuvo también como regidora adscrita, por lo cual cuando nosotros vemos que si lo 
que estaban diciendo de hiper masificación turística no iba bien, errar es humano, pero 
perseverar en el error tiene otro calificativo un poco más duro. 
 
Y lo que nosotros también pedíamos en esta batería a la que hizo referencia recién el 
conseller de Unitat per Barcelona, Marina Port de Luxe, Pla d’Usos, todo ese mensaje, 
es contradictorio a lo que le estaban pidiendo los vecinos y vecinas, que usted había 
escuchado cuando estaba en la oposición, con lo cual a veces el liderazgo tiene 
mucho de gestualidad. Usted no hizo gestos para estar cerca de esos vecinos y 
vecinas que le estaban diciendo: “tenemos este tema que es generador de riqueza, 
pero la verdad es que con esta masificación turística, la vida cotidiana se ve afectada; 
tenemos graves problemas en vía pública, ruidos, etc.  A veces la gestualidad hacia la 
empatía y entender lo que le está pasando al otro no lo vimos.  
 
Este es el resumen de la valoración de su mandato. Moltes gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal del PP, a la seva consellera senyora Elisabeth 
Jiménez.  
 
La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez Cara (PP)  intervé: 
 
Intervenimos para dar la bienvenida al cargo de secretària jurídica, a Natividad Román, 
y como la conocemos  pues sabemos que harás un buen trabajo en el distrito.  
 
Muchas gracias. 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al grup municipal socialista, al conseller Nacho Cano.  
 
El Sr. Nacho Cano i Vidal (PSC) inicia el seu torn d’intervenció: 
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Molt breu.  
 
Senyora Homs, ha seguit la mateixa metodologia que al llarg del mandat que és no 
contestar en el seu torn de rèplica pràcticament res. Jo ja entenc que la nostra 
oposició la incomoda, més que res perquè és una oposició de lideratge constructiva i 
propositiva, que no només posa de relleu que hi ha una alternativa de Govern, sinó 
que també posa de relleu que les seves polítiques no són les més encertades per 
Ciutat Vella.  
 
Gràcies.  
 
 

C) PART DECISÒRIA 
  

 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
dóna pas al següent punt de l’ordre del dia, la part decisòria. El primer punt és  
 

1. Informar sobre el Pla Especial Urbanístic de l’equipament de l’antiga 
cooperativa Segle XX, situada al carrer Atlàntida, número 1 – 3. 

 
Atorga la paraula al govern, al senyor Joan Anton Sánchez.  
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella intervé:  
 
Passem a informar el següent punt de l’ordre del dia referent al Pla Especial Urbanístic 
de la cooperativa Segle XX, amb el que es pretén determinar la titularitat pública 
d’aquest equipament situat al carrer Atlàntida 1 – 3 de la Barceloneta. Actualment, té la 
titularitat privada i es troba en desús des de l’any 2005.  
 
L’edifici va ser l’antiga seu de la cooperativa obrera popular en el segle XX. Fou 
construït l’any 1940 i té un total de 572 metres quadrats. El Pla determina l’execució de 
l’expropiació i destinar-ho a un ús cultural i recreatiu públic que permeti garantir la 
revitalització d’aquest equipament i donar cobertura a un seguit de necessitats pels 
veïns i veïnes de la Barceloneta. El termini d’execució s’està plantejant amb quatre 
anys i la posterior rehabilitació de l’edifici.  
 
Gràcies.  
 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al conseller d’UpB,  senyor Jordi Bordas. 
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) inicia la seva intervenció:  
 
Mai havia votat favorablement a un punt de manera tan dolguda i fins i tot insultat, i no 
ho dic per vostè senyor Sánchez. El nostre grup va presentar un prec a l’Ajuntament 
per tal que aquest espai fos municipal i en conseqüència que es fes la corresponent 
adquisició, però el meu dolor i el meu enuig ve definit per la situació de cinc socis, cinc 
socis que ara tindran uns ingressos per un espai que hauria de ser públic.  
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Ells se’l van traspassar a una altra entitat i això és el que nosaltres tenim i ho volem 
manifestar. Sincerament, creiem que l’Ajuntament hauria d’estar darrera del tema 
perquè aquest és un tema que a nosaltres ens preocupa molt i a la Barceloneta hi ha 
hagut molta repercussió i hi ha entitats que fins i tot sabem que estan darrera de les 
investigacions en aquest tema. 
 
I  per tant, el nostre vot és favorable. Només lamentar això, que el cost d’aquest espai 
per la ciutat de Barcelona sigui tan alt.  
 
Gràcies.  
 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal d’ICV – EUiA, a la consellera Ruth Garrido. 
 
La Sra. Rut Garrido i García(ICV-EUiA) intervé:  
 
El nostre vot serà favorable a aquesta iniciativa perquè és, diguéssim, com una justícia 
històrica o poètica, no ho sé, el fet que la Barceloneta i que l’Ajuntament i la ciutat 
recuperin aquest edifici, que sigui de titularitat pública i que, a més a més sigui destinat 
a fer activitat cultural.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal del partit popular, la senyora portaveu, la senyora 
Elisabeth Jiménez.  
 
La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP)  intervé: 
 
Nosotros votamos a favor, por lo que ha dicho la consellera Garrido, es una 
reivindicación histórica del barrio.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal del PSC, al seu conseller Daniel Pio.  
 
El Sr. Daniel Pío i Gutiérrez (PSC) inicia el seu torn: 
 
El nostre vot serà favorable. També recordar la història de Segle XX a la Barceloneta. 
És la lluita dels drets socials, dels drets que avui un altre cop estan en perill, dels drets 
dels treballadors, i forma part intrínseca de la voluntad d’un barri, però trobo a faltar 
que en el projecte que ens han presentat no digui l’ús que tindrà, no només que digui 
que és cultural sinó també que especifiqui què serà.  
 
Em sobte que consultin als veïns quan es tracta del Segle XX i no consultin als veïns 
quan es tracta de privatitzar el Port Vell, per privatitzar i treure calés no consulten, pel 
Segle XX curiosament sí, potser perquè per la part pública no tenen idees. 
 
Gràcies senyora presidenta.  
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La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al govern, al senyor Joan Anton Sánchez. 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella intervé: 
 
Agrair a tots el vot favorable per aquest punt i reconèixer una mica les seves 
aportacions. S’ha parlat de justícia poètica, s’ha parlat d’enuig, s’ha parlat de diferents 
temes, però crec que aquí ens hem de felicitar tots perquè la ciutat, i concretament el 
barri de la Barceloneta, recuperi aquest edifici, se’l faci seu, el faci públic i construïm 
entre tots un projecte cultural obert i molt necessari per aquest barri.  
 
Gràcies.  
 
 
La Ima. Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat 
Vella procedeix al recompte de vots expressats pels grups municipals, 
 
 
Queda aprovat el punt Pla Especial urbanístic  de l’equipament de l’antiga 
cooperativa Segle XX, situada al carrer Atlàntida , número 1 – 3, pel vot favorable de 
tots els grups. 
 
 
Proposa passar al següent punt de la part decisòria:  
 
 

2. Medalles d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona – Districte de Ciutat Vella. 
 
Les medalles d’honor que es presenten aquest any van dedicades  
 

o a la senyora Teresa Picazo del barri Gòtic i  
o a la Coordinadora de Corals del Raval,  

 
Obrim un torn d’intervencions per part dels diferents grups. En primer lloc el grup 
d’UpB, el senyor Jordi Bordas. 
 
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) intervé: 
 
Al maig del 2014 el meu grup va presentar un prec en aquest Plenari el qual cito a 
continuació, 
 
“per tal que promocioni les activitats de les societats corals en funcionament al districte 
de Ciutat Vella, d’acord amb aquestes, especialment en aquells indrets que són 
susceptibles de trobar nous membres, així com fomentar les seves activitats en els 
diferents actes organitzats pel districte”. 
 
Per això és un orgull poder votar a favor de la Coordinadora de Corals del Raval.  
 
En quant a la Teresa Picazo, crec que és de justícia donar una medalla d’honor a una 
persona que de manera desinteressada ha posat veu a tots aquells que volien un barri 
Gòtic pels veïns i comerciants de proximitat. Una persona, que independentment de 
quin partit votés, ha obert la porta de l’Associació de veïns del barri Gòtic a qualsevol 
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partit que volgués debatre sobre el barri. A més va ser una de les impulsores de la 
Xarxa de Ciutat Vella, entitat que si més no, ha intentat impulsar la lluita veïnal a un 
nivell que supera al barri, en un districte on la pertinença al barri és superior a la 
pertinença al districte. 
 
Per tot això, aquest cop sí, el vot d’Unitat per Barcelona i especialment el meu serà un 
sí rotund a les dues propostes.  
 
Moltes gràcies.  
 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al grup municipal d’ICV – EUiA, al conseller senyor Rubèn Costa.  
 
El portaveu, Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua (ICV-EU iA) comença la seva 
intervenció: 
 
Nosaltres creiem que reflecteixen l’opció de reivindicar la constància i la lluita veïnal 
que té, ha tingut i tindrà la Teresa Picazo, i la cultura feta al barri per part de la 
Coordinadora de Corals del Raval. Crec que és una mostra per posar en valor la gent 
dels nostres barris i inclús crec que és un encert per la proximitat del 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones, que la Teresa Picazo pugui avui, no la rebrà però si sortirà 
a les nominacions, tenir l’aprovació d’aquest reconeixement.  
 
El nostre vot és favorable per a les dues nominacions i felicitar a la Coral del Raval i a 
la Teresa Picazo.  
 
Moltes gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al grup municipal del partit popular, a la consellera senyora Elisabeth 
Jiménez.  
 
La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) inicia el seu torn: 
 
La verdad es que son muchas las entidades y personas que en este distrito tan 
luchador merecen una medalla de honor. En eso tenemos mucha suerte y reconocerlo 
es de justicia. Cada año salen un par de personas o entidades a quién se les da, y 
este año les ha tocado a Teresa Picazo y a la Coordinadora de Corales del Raval, 
felicitamos a ambas tanto a la entidad como a la ex presidenta y deseamos que 
disfruten las medalles, y que el año que viene sigamos dándolas.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al grup municipal socialista, a la consellera senyora Carolina Pallés.  
 
La Sra. Carolina Pallés i Calte (PSC) intervé: 
 
Quan es va crear la Medalla d’Honor de Barcelona es va fer per destacar a totes 
aquelles persones o entitats que han contribuït al desenvolupament d’una consciència 
ciutadana i han destacat en la defensa de Barcelona, així com per les seves virtuts i 
valors cívics. 
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Aquest any, el districte honora a la Coordinadora de Corals del Raval, mantenint la 
flama federativa impulsada per Josep Anselm Clavé amb la voluntat d’aglutinar 
esforços, unificar criteris, fidel a l’obra de Clavé i a la seva vigència. Com Clavé, han 
aconseguit apropar la música i la cultura a molts veïns i veïnes dels barris. És la 
mateixa classe treballadora i menestral que avui viu al barri del Raval, que fa del cant 
– coral i de la música, tradició i cultura, s’uneixen, i com dirien els cantaires “dóna veu 
al teu cantaire, llum als ulls i força al braç” 
 
De la Teresa Picazo realçar el seu esperit crític, convençuda, serena, dialogant, la 
bona feina d’una ciutadana compromesa que dia a dia, amb pacient lluita per un barri 
millor, per la defensa d’una ciutat més justa, més igualitària i més digne.  
 
Felicitats a totes dues medalles d’honor merescudes.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula la regidora Mercè Homs.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de C iutat Vella intervé:  
 
Sumar-nos a les felicitacions i dir que estan aquí, la Teresa i també membres de la 
Coordinadora. Crec que es mereixen un aplaudiment. 
 
Com ja han dit la resta de grups, és un honor i una satisfacció poder tenir l’oportunitat 
de premiar en forma de medalla d’honor i en un acte molt bonic que se celebra a la 
tardor a la Casa Gran, al Saló de Cent, amb l’alcalde i amb tots els altres medallistes 
de la resta de la ciutat. 
 
Ja veureu que és molt emocionant, per això, perquè és un reconeixement de cor i molt 
sincer a la feina feta i que aquest any us ha tocat a vosaltres. Ho fem amb molt 
d’honor. I ho fem a més a més, com heu vist, amb consens de tots els grups. 
 
És evident que hi ha molta gent que es mereix aquest reconeixement, és un esforç 
posar-nos d’acord en el qui i en el quan, però això denota aquest consens i aquesta 
unanimitat, que no és baladí fer-ho i que a més a més no ens hem equivocat. 
 
S’han dit moltes coses, m’afegeixo a tot el que s’ha dit i també vull afegir la veu dolça 
de la Teresa que quan parla reflecteix això, aquest tarannà de persona prudent, però 
persona que al mateix temps té aquesta capacitat de reivindicar i dir les coses tal com 
són, que això és el que hem de fer entre tots, continuar lluitant, no donant res per fet, 
ni per acabat sinó al contrari. Penso que la Teresa, tot això, ho ha fet no només en el 
barri Gòtic sinó també en el conjunt de Ciutat Vella i en el conjunt de la seva vida, per 
tant moltíssimes gràcies i que mai perdis aquest bon fer reivindicatiu però alhora 
amable.  
 
I la Coordinadora de Corals del barri del Raval, també és el colofó donar aquesta 
medalla  amb tota aquest feinada que han fet, sobre tot en aquests darrers temps i 
amb la publicació d’aquest llibre. Aquest reconeixement a la llarga trajectòria de les 
corals, el que pretén és això, el reconeixement d’aquest barri en concret, de tota la 
història però també d’aquesta mirada cap al futur, aquestes ganes i aquesta il·lusió 
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que teniu per continuar fent la feina, i per continuar-la fent tan bé, com fins ara, i 
donant prestigi, honor i autenticitat al barri amb la vostra tasca.  
 
Res més, felicitar-vos i encoratjar-vos a continuar amb la vostra tasca a uns i altres, i 
dir-vos que continuarem treballant perquè moltes de les altres entitats i persones 
puguin ser reconegudes també al llarg dels anys.  
 
Moltes gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella: 
 
Afegir-me a les felicitacions, tant a la Teresa Picazo com a les corals del Raval. S’ha 
dit abastament, però una entitat i una persona amb dedicació al barri, on tenen la seva 
activitat de reivindicació veïnal i cultural, i per tant, dues maneres de construir aquesta 
ciutat començant pels barris.  
 
Recordar que fem aquest primer pas de les medalles d’honor i llavors serà 
l’Ajuntament de Barcelona que votarà conjuntament, amb les diferents medalles 
d’honor dels diferents districtes i sectors, que hauran de fer l’aprovació definitiva i 
conjunta. El reconeixement es dóna a la tardor, per part de l’alcalde.  
 
 
Amb tots els vots favorables dels diferents grups queden aprovades per  unanimitat 
aquestes dues propostes de medalla d’honor de la ci utat  de Barcelona.  
 
 
 
La presidenta proposa passar al punt número 3 de la part decisòria que serà tractat 
conjuntament amb el prec número 7 presentat pel grup municipal socialista. Aquest 
punt tracta sobre les  
 

3. Bases específiques per a l’adjudicació de 85 habitatges de protecció oficial en 
règim de lloguer ubicats en diferents promocions del Districte de Ciutat Vella 

 
Atorga la paraula al conseller de govern Joan Anton Sánchez.  
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella comença la intervenció: 
 
Aquest punt informa de les bases d’adjudicació de 85 habitatges de protecció oficial en 
règim de lloger, ubicats en diferents promocions del districte de Ciutat Vella. Com es 
va informar a la darrera Comissió d’Urbanisme, Medi Ambient i Obres del districte, 
aquests pisos són pisos de finques que han estat adquirides recentment per part de 
l’Ajuntament i rehabilitades, i que ara es posem a disposició dels veïns 85 pisos en 
règim de lloguer.  
 
Aquestes finques es troben  
 

 a la plaça Sant Pere, 14,  
 a Sant Pere Mitjà, 65,  
 al carrer Sant Ramon, 1,  
 al carrer Sant Ramon, 6,  
 al carrer Robador, 35,  
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 al carrer Robador, 43 i  
 al carrer Reina Amàlia, 8. 

 
Les bases fixen uns contingents específics de reserva, com està estipulat a la Llei 
d’Habitatge, del 25% de les promocions.  
 
És a dir, hi ha un total de 21 habitatges a veïns que visquin en un radi de 500 metres al 
voltant de les promocions,  veïns dels  barris  
 
 

 del Raval,  
 de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera,  
 del Gòtic,  
 també del Poble Sec,  
 Sant Antoni,  
 Fort Pienc,  
 el parc i 
 també la Barceloneta.  

 
Són un seguit de barris en què queda afectat això.  
 
A més a més estem fent 
 

 una reserva d’un contingent específic per famílies monoparentals, una reserva 
de 13 habitatges, com es va explicar el dia de la Comissió i  

 una altra reserva d’un contingent especial, per a persones amb discapacitat.  
 
Els habitatges seran sortejats com es fa habitualment. Aquests habitatges responen a 
la voluntat del Govern de la ciutat de Barcelona d’ampliar el Parc Públic d’Habitatge de 
Lloguer Assequible. Els edificis, molt d’ells, no són de nova construcció però sí són de 
finques que han estat adquirides per l’Ajuntament, per diferents motius i diferents 
circumstàncies, que han estat rehabilitades i que ara un cop rehabilitades les posem 
en règim de lloguer assequible.  
 
Les famílies sol·licitants han d’estar prèviament inscrites en el Registre Oficial de 
l’Habitatge Públic de Barcelona, demostrar una residència i un empadronament 
anterior al 25 de març del 2015 i acreditar uns ingressos que es troben entre el 1’5 i el 
4’5 de l’IPREM, que és l’índex de renda que s’utilitza en aquests casos.  
 
La voluntat és que aquests habitatges que es posem en règim de lloguer no suposin 
una despesa més enllà del 30% dels ingressos familiars d’aquestes persones, per això 
diem que es tracta d’un lloguer assequible.  
 
Per tant, demanem la informació favorable dels grups en aquest punt de l’ordre del dia.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal d’UpB, al conseller Jordi Bordas. 
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) inicia el seu torn d’intervenció,  
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Primer de tot, volem deixar clar el nostre vot favorable. És favorable perquè entenem 
com ja li vam dir fa uns Plenaris que a la ciutat de Barcelona li manca un Parc de 
lloguer públic i per tant, celebrem aquestes mesures.  
 
Sí, hi ha dos punts que no ens acaben d’agradar. 
 

� El  primer és que no entenem el tema de la reserva territorial, no entenem 
perquè són diferents el barri del Raval i la Barceloneta, fa dos o tres Plenaris, 
no recordo bé, quan es  va presentar l’edifici ubicat a la Barceloneta el 25% de 
reserva territorial es corresponia a veïns de la Barceloneta i en canvi aquí al 
Raval és per Poble Sec, Sant Antoni, la Dreta de l’Eixample, Fort Pienc, el 
Poble Nou i altres barris del districte. Sincerament, nosaltres creiem que al 
Raval hi ha una demanda d’habitatge i per tant, creiem que s’havia de fer el 
mateix esforç que es va fer a la Barceloneta.  

 
� En el segon punt, és en els trams de renda. Al nostre entendre és el moment, 

les dades que ens passen de l’IPREM són dades que en el punt baix fan que 
molta gent no pugui accedir a aquest lloguer públic i després hi ha una part que 
és l’IPREM superior que nosaltres creiem que s’hauria de reduir perquè hi ha 
segons quines quantitats que per segons quines famílies sí que poden accedir 
al mercat. 

 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula ara el grup municipal d’ICV – EUiA, al seu conseller el senyor Oriol 
Pastor.  
 
El Sr. Oriol Pastor Soria (ICV-EUiA) fa la seva intervenció referent al tercer punt de la 
part decisòria.  
 
Nosaltres també votarem favorablement. Creiem, considerem que amb la situació 
d’emergència dotacional que viu la ciutat, que vivim tots plegats, l’augment 
d’habitatges públics és una bona solució per donar-hi resposta, però abans voldríem 
també matisar un seguit de coses.  
 

� En primer lloc, abans es parlava de dades objectives. Una dada objectiva és 
que el Govern municipal actual s’ha passat els tres primers anys de mandat 
sense crear habitatges públics, només cal veure les xifres d’inversió en 
construcció de nous habitatges del Patronat Municipal de l’Habitatge que són 
manifestament inferiors a les del mandat anterior. 

 
Però en tot cas dues reflexions concretes.  
 

� En primer lloc, considerem que cal un debat sobre la reserva del 15% 
d’habitatges per a famílies monoparentals. Aquesta reserva fins ara no s’ha 
establert mai en cap altre procés d’adjudicació d’habitatge a la ciutat i no està 
previst com a tal, en el Pla d’Habitatge vigent.  

 
Des del Sector d’habitatge de l’Ajuntament, ens han explicat que aquesta 
reserva era una petició expressa del districte, volem saber la seva justificació, 
ens agradaria saber si respon a alguna emergència social concreta del 
districte.  
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Des d’Iniciativa i Esquerra Unida i Alternativa, considerem que l’objectiu ha de 
ser donar una atenció especial a les famílies, per exemple amb infants, que 
pateixen problemes econòmics i dificultats d’accés a l’habitatge, però que el 
que cal garantir i donar resposta a aquest problema i ens preguntem si això no 
s’ha de fer amb indiferència del model de família.  

 
� El segon punt que els hi volien comentar, considerem que cal reservar una part 

dels habitatges per unitats familiars amb uns ingressos inferiors a l’1’5 vegades 
de l’IPREM per accedir a aquest habitatge cal tenir uns ingressos de més de 
16.500’00.-€ anuals, cal reservar habitatges per gent que té uns ingressos 
inferiors als 16.500’00.-€ anuals, és que el 65% dels inscrits al registre de 
sol·licitants d’habitatge que tenen uns ingressos inferiors a aquest 1’5%, són 
els ciutadans que més ho necessiten i els que justament, no podran accedir a 
aquests habitatges.  

 
Hi ha una franja de població que no té accés a l’habitatge protegit que fem a la 
ciutat perquè no té recursos, perquè no arriba a aquest mínim necessari, a més 
a més un altre cop parlem de dades objectives, això ho va posar de manifest la 
Síndica en el seu informe. 

 
Per tant, creiem que l’objectiu hauria de ser o ha de ser adequar l’oferta 
d’habitatge protegit que fem des de l’Ajuntament a les necessitats reals 
d’habitatge de la ciutadania, que cal ajustar l’oferta a la demanda real social. 

 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal del partit popular, a la senyora Elisabeth Jiménez 
Cara. 
 
La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) intervé: 
 
Los pisos de protección oficial desde el partido popular creemos que deberían ir 
dirigidos a las necesidades de los barrios, pensamos que tanto el Raval, como Sant 
Pere necesitan familias, familias que puedan echar raíces en el barrio y hacer barrio, 
que puedan empezar en un piso y hacer un proyecto de  vida, que ayuden a que las 
calles se pacifiquen, que atraigan equipamientos para todos, escuelas, parques 
infantiles, que ayuden a creer y sostener un tejido comercial y variado y de calidad.  
 
Si esas familias son además, para un porcentaje elevado de personas del propio 
barrio, promovemos las relaciones intergeneracionales y al final los hijos y nietos están 
en el mismo barrio, están al lado que los padres y abuelos. Nos gustaría que fuese 
más de un 50% para personas del propio barrio, nosotros consideramos que un 70% 
iría bastante bien.  
 
Si esas familias del barrio llevan además empadronadas en él más de cinco o diez 
años, lo anterior lo estamos asegurando y aseguramos la pervivencia de ese barrio 
como barrio.  
 
Ustedes han dirigido estos pisos a todo lo contrario a lo que he dicho, o sea es que 
todo lo contrario, el 70% de estos pisos son de una sola habitación, pero es que los 
pisos de una sola habitación los hay de 40, 50 incluso hay uno de 62 metros, un 
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espacio de 62 metros para una sola habitación, nosotros hubiésemos hecho de un 
piso de 62 metros cuadrados dos o tres habitaciones obviamente.  
 
Otro 20% de pisos, con lo cual ya vamos por 90, es para sólo dos habitaciones.  
 
Por otro lado, creemos que la renta que piden dada la situación en la que estamos 
viviendo, las familias que están tan necesitadas de recursos y de pisos, tendrían que 
haberla bajado para poder acceder a estos pisos. 
 
También queremos denunciar que han reservado ustedes un solo piso para personas 
con movilidad reducida y que lo que es más grave es que se trata de un piso otra vez, 
de una sola habitación, con lo cual parece que debe ser incompatible una persona con 
movilidad reducida con tener familia.  
 
Nosotros por esos motivos no podemos votar a favor de lo que consideramos que es 
un fiasco, y aún así, no vamos a votar en contra porque creemos que más vale 8 pisos 
para familias de protección oficial que ninguno, así que nos abstenemos.  
 
Gracias.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal del socialistes, al seu conseller, el senyor Nacho 
Cano. 
 
El Sr. Nacho Cano i Vidal (PSC) intervé: 
 
Es un tema que ya se presentó en la anterior Comisión Consultiva de Medi Ambient, 
Habitatge, Urbanisme i Obres. 
 
En momentos de crisis la respuesta de un Gobierno en materia social y en materia de 
vivienda es básica para garantizar la cohesión y el equilibrio social. Cualquier gobierno 
ya sea municipal, autonómico o estatal, esto vale para cualquier gobierno y en 
territorios como Ciutat Vella donde la crisis golpea más fuertemente y con más 
intensidad, aún más.  
 
Tenemos la sensación que su gobierno no ha hecho de esta cuestión su prioridad. En 
esta materia ha hecho aguas porque se han pasado 3 años y medio mirando a otro 
lado, cuando les puedo asegurar que hay situaciones verdaderamente dramáticas de 
personas que viven en Ciutat Vella y no tienen los mínimos estándares cubiertos en 
materia de vivienda y no será porque nuestro grupo no haya presentado 
proposiciones, precs o preguntas en el marco de este Consejo Plenario para tratar 
esta cuestión. Y delante de esto, ustedes oídos sordos y pasividad.  
 
Tienen pendiente la presentación del Pla d’Habitatge de Barcelona. Queríamos, y por 
eso habíamos presentado un ruego, que el tema de las viviendas de Sant Ramon y 
Robador tuviesen un tratamiento específico dada la característica territorial y la 
sensibilidad de ese territorio, por tanto no haberlo vinculado a estas adjudicaciones y 
que hubiesen sido todos esos pisos para la gente del barrio, han perdido una nueva 
oportunidad de aunar nuestras demandas que era destinar más de un 25% para 
residentes en Ciutat Vella.  
 
Ante esto obviamente nuestro grupo no puede votar favorablemente porque creo que 
se ha perdido una oportunidad pero, obviamente tampoco vamos a poner palos a las 
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ruedas para estas adjudicacions, nos alegramos, pero se podría haber hecho de una 
forma mucho más potente y beneficiosa para el vecino de aquí, de Ciutat Vella.  
 
En este sentido nos abstendremos.  
 
La regidora Homs afirmó en su día que era el momento de que la gente de Barcelona 
viniese a vivir a Ciutat Vella y le digo, correcto, pero es que las necesidades de los de 
Ciutat Vella no están cubiertas y usted que es la regidora de Ciutat Vella debe atender 
las necesidades de Ciutat Vella. El problema suyo, y en ese tema no ha sido una 
excepción, es que pensaba más en determinados intereses privados que en el día a 
día del distrito. 
 
Gracias.  
 
 
Abans de cedir la paraula, pregunta al conseller Sr. Cano si ha formulat el prec número 
7 que havia anunciat 
 
El Sr. Nacho Cano i Vidal (PSC) procedeix a la referència al prec,  
 
He hecho referencia al prec, pero sin enunciarlo.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
entén que està formulat de manera indirecta, però es transcriu perquè quedi 
constància del que diu, 
 
  “Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC per a què el 

govern del Districte doni resposta i solució a les necessitats d’habitatge de 
lloguer assequible als residents del Districte de Ciutat Vella, i destini els 
habitatges del carrer Sant Ramon i el carrer Robador a  donar solucions a 
famílies de l’entorn”. 

 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al vicepresident del consell plenari del districte, al senyor Joan Anton 
Sánchez.  
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella intervé:  
 
Primer de tot voldria agrair el posicionament favorable dels grups que han votat a favor 
i també les abstencions perquè d’alguna manera permeten que aquest informe pugui 
ser aprovat. 
 
Dir vàries coses i potser respondre a algun aspecte concret com el de la persona a la 
que feia referència el conseller Bordas. Dir que en el cas que aquests habitatges que 
vàrem adjudicar sí que estava el 25% com és preceptiu en aquest àmbit, però a més a 
més afegíem un contingent específic per a la Barceloneta, dins del programa que 
anomenàvem el “Canvia’t d’habitatge”, que és per facilitar els veïns de la Barceloneta 
poder optar a aquests pisos d’una manera més ampla. 
 
En aquests moments el contingent específic l’he fixat... crec que era el conseller 
d’Iniciativa per Catalunya – Verds, que feia referència al contingent de famílies 
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monoparentals i ha estat un requeriment que també es troba present en els Plans de 
Família i Plans de Gènere en l’Ajuntament que també determinen l’accés o facilitar 
l’accés a l’habitatge a persones que es troben en aquesta situació de famílies 
monoparentals. 
 
Més enllà de celebrar els vots favorables i que informem i donem sortida a aquest 
punt, fer palès que és la voluntat del Govern de la Ciutat, com he dit abans, d’anar 
ampliant aquest Parc Públic d’Habitatges de Lloguer. 
 
Creiem que és una aposta política molt important, és una aposta política nova que no 
s’havia fet mai en aquesta ciutat, és una aposta política per l’habitatge públic i una 
aposta política per buscar maneres alternatives de finançar la construcció, i en aquest 
cas també l’ampliació del Parc Públic de Lloguer. Són unes necessitats molt concretes, 
vostès fan referència als barris de la Barceloneta, molt concretes al Raval, molt 
concretes diria que a tota la ciutat.  
 
L’accés a l’habitatge en una gran ciutat d’alguna manera determina que s’hagin 
d’establir mecanismes per facilitar l’accés a l’habitatge a persones que no tenen molts 
recursos per optar-hi, per això des del Govern de la ciutat es va veure convenient crear 
aquesta nova empresa mixta per gestionar els aparcaments de la ciutat, que ens 
permeten obtenir uns ingressos extres d’aquesta gestió i que nosaltres estem 
destinant a habitatge, sinó aquests habitatges que posem avui en règim de lloguer no 
hi serien. 
 
S’ha fet referència a què aquest mandat no hem construït tant d’habitatge com al 
mandat anterior, potser serà així, però tampoc estem en la mateixa situació econòmica 
que ens trobàvem en el mandat anterior. 
 
Només per fer referència una mica al mandat anterior, dir-los si saben els pisos públics 
que es van adquirir per a lloguer,  
 

• Saben els pisos que es van adquirir per lloguer públic en el mandat anterior 
2007 – 2011?  

 
Zero. Aquest mandat, el que portem de mandat no sé si és aquest últim any o els 
anteriors, n’hem adquirit 274 dels quals posem a lloguer els primers 85. És una altra 
manera, per això he dit que estem canviat el model de plantejar, el model d’accés a 
l’habitatge públic a la ciutat de Barcelona i creiem que és un encert.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
demana si hi ha algun grup que vulgui intervenir en un segon torn. Atorga la paraula al 
conseller d’UpB, al senyor Jordi Bordas.  
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) intervé:  
 
Jo només demanava el contingent aquell que es va fer per la Barceloneta i també 
després pel Raval perquè entenc que les realitats eren les mateixes. Simplement.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal d’ICV – EUiA.  
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El Sr. Oriol Pastor Soria (ICV-EUiA) diu: 
 
Remarcar sobre tot aquest segon aspecte que no ens han comentat, el del 65% dels 
inscrits dels sol·licitants que tenen uns ingressos inferiors i que per tant, no podran 
accedir-hi. Demanem si us plau que se’ls tingui en compte la propera vegada que es 
faci un pla, que facin cas si us plau dels informes que fa la Síndica, per exemple, 
perquè només un 35% dels inscrits podria accedir a aquest parc. 
 
D’altra banda vostè comentava que gràcies a l’operació que es va fer amb els 
aparcaments públics s’han pogut construir aquests edificis, aquests habitatges. 
L’Ajuntament té superàvit i té recursos suficients com per haver fet això igualment, 
aquesta política d’habitatge sense arribar a la privatització o cedir durant “tropecientos” 
anys, perdó per la manera d’expressar-ho, els pàrquings públics que a més a més 
eren els que donàven més rendibilitat a l’Ajuntament. 
 
Gràcies igualment.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal del PSC, al senyor Nacho Cano. 
 
El Sr. Nacho Cano i Vidal (PSC) afegeix a la seva intervenció anterior: 
 
Remarcar un poco la línea de las intervenciones anteriores. El conseller de 
Convergencia decía, hacía mención a que la restricción presupuestaria no había 
permitido hacer del tema de la vivienda una auténtica apuesta y yo le vuelvo a 
recordar, había superávit, en el mandato anterior estando el precio de la vivienda y de 
los locales mucho más superior se hizo una apuesta y ustedes lo han hecho a base de 
privatizaciones.  
 
Gracias.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al senyor Joan Anton Sánchez.  
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella intervé:  
 
Només per donar resposta intentant no allargar aquest debat que seria apassionant 
però no ens l’acabaríem avui en aquest Plenari. 
 
Dir-li al senyor Bordas, que sí que efectivament, la Barceloneta vam fer aquest 
contingent específic per a veïns de la Barceloneta, aquí en aquestes bases fem un 
contingent específic per a les famílies monoparentals, segurament en properes 
ocasions mirarem de crear aquests contingents específics que aporten un valor més 
enllà del que està reglamentat i estipulat.  
 
Respecte al conseller d’Iniciativa, dir-li que seguim en la mateixa línia. 
 
I respondre també al senyor Nacho Cano. Insisteixo, és una qüestió també de finançar 
com es fa aquest habitatge públic. Vostès feien un habitatge públic que després venien 
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als veïns, no el llogaven, el venien i degut a la situació econòmica molts veïns no van 
poder seguir comprant els pisos que vostès estaven fent, els que es feien a Barcelona.  
 

• Nosaltres què hem fet? 
 
Hem mirat de recomprar alguns d’aquests pisos, en concret moltes operacions que es 
feien des de REGESA, com és el cas de Reina Amàlia al Raval, els hem recomprat, 
els hem comprat com Ajuntament i ara els posem en lloguer perquè els veïns no 
podien accedir amb aquest model de construcció d’habitatge públic que vostès 
proposàven. 
 
Nosaltres, com he dit, estem canviant el model, fent-ho de manera diferent i construint 
sobre la base d’una cosa que no s’havia fet a Barcelona durant molts anys. Al Plenari 
anterior vaig dir 30 anys, una cosa que no s’havia fet a Barcelona en 30 anys que era 
ampliar el Parc Públic d’Habitatge que s’oferia en lloguer.  
 
Una cosa és fer habitatge i  vendre’l que això és una cosa relativament fàcil i una altra 
cosa és que una ciutat ampliï el seu Parc Públic d’Habitatge  
 

o sigui construint,  
o sigui comprant,  
o rehabilitant o  
o sigui la cessió per part de particulars dels seus habitatges que volen que 

l’Ajuntament els hi posi a lloguer assequible.  
 
Això és un altre model i és el que estem fent nosaltres. En aquests moments 
Barcelona té 10.000 pisos d’habitatge públic de lloguer. Completament insuficients 
pels estàndards de qualsevol capital europea, però sí que li puc dir que aquests 
10.000 pisos que hi ha a la ciutat de Barcelona, són un 9% més del que hi havia l’any 
2011. 
 
Un 20% d’aquests, i aquí responc una mica les qüestions que es refereixen al nivell 
d’ingressos, estan destinats al que diem lloguer social, nosaltres estem proposant 
mesures de lloguer assequible, també hi ha mesures de lloguer social en què 
l’Ajuntament subvenciona part o la totalitat del cost del lloguer a persones que 
efectivament, tenen necessitats i no es poden permetre pagar un habitatge o han 
perdut el pis per un desnonament o també tenen, com saben, pisos d’emergències 
socials, pisos que en aquest cas la gent no pot quedar-se a dormir al carrer tenint 
pisos d’emergències socials. Hem construït centres d’allotjament temporal i tenim 
també el nou centre d’urgències socials amb 108 allotjaments puntuals. 
 
Això és una política que hem anat fent, sí pot ser no s’han construït pisos, ja hi ha en 
marxa promocions a Glòries, a Can Batlló on hi ha solars per construir i estem mirant 
de posar solars per construir. A Ciutat Vella la política en aquest cas estrella en 
matèria d’habitatge i novedosa, perquè en 30 anys no s’ha fet, ha estat aquesta 
compra i aquesta rehabilitació d’edificis. 
 
Moltes vegades sí, igual no són edificis de quatre habitacions com ens agradaria o de 
tres habitacions, en tenen una, i “X’s” metres quadrats perquè aquests edificis que 
hem comprat tenen una estructura determinada que no ens permet canviar-la perquè 
si que hi ha algunes finques que les hem comprades i que ja estaven rehabilitades, 
però no per ser de lloguer assequible, estaven rehabilitades per altres funcions, y 
nosaltres en adquirir-les les oferim en règim de lloguer assequible. Els edificis que 
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podem rehabilitar intentem que tinguin tots els estàndards i els nivells d’adequació a 
les necessitats d’una família o les necessitats per les quals està prevista. 
 
Jo ho deixaria aquí perquè és un debat apassionant perquè ens podríem allargar molt.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
tanca el torn intervencions amb aquest tercer torn per part del vicepresident i fa 
recompte dels vots, 
 
 
 
Amb el vot favorable del grup de CiU, d’Unitat per Barcelona  d’Iniciativa per 
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa i l’abstenció del grup popular i del 
grup socialista, s’informaria favorablement aquest punt . 
 
 
 
 

D) PART D’IMPULS I CONTROL 
 
 

a) Proposicions 

 
Passem al següent punt de l’odre del dia que és l’ APARTAT D’IMPULS I CONTROL. 
En primer lloc les proposicions. 
 
La primera proposició presentada pel grup d’UpB. Té la paraula el conseller Jordi 
Bordas.   
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) presenta la proposició del seu grup: 
 
Des de fa anys, més en concret, des que es donen les obres de reforma del Mercat de 
Sant Antoni, hi ha instal·lat el mercat de manera provisional a la ronda de Sant Antoni. 
Des de transports públics s’ha demostrat que ronda de Sant Antoni pot acceptar una 
reforma que inclogui el transport rodat perquè és obvi que el veïnat, el comerç i els 
serveis requereixen d’aquesta via, però també una pacificació de l’espai. 
 
Evidentment, aquí tots tindrem les nostres propostes i per exemple nosaltres, a més de 
fer una suspensió de llicències per evitar l’especulació, ens agradaria que la proposta 
inclogués el Pla de Transport Públic, millorar la qualitat urbana, espais del ciutadà i 
d’estades, espais verds i la qualitat en l’espai públic, però aquesta és la proposta 
d’Esquerra, que com hem defensat en els darrers anys, les decisions s’han de prendre 
de manera consensuada amb el veïnat i el comerç de proximitat, mitjançant processos 
participatius en els que tothom pugui dir la seva i escoltar als altres. 
 
És per això, que malgrat tenir molt clar com volem que sigui la ronda de Sant Antoni, 
fem la següent proposició, 
 
“El Consell Plenari de Ciutat Vella acorda instar a l’Ajuntament de Barcelona a fer un 
procés participatiu conjunt amb el districte de l’Eixample per tal de definir els usos de 
la ronda de Sant Antoni” 
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Gràcies.  

 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al grup municipal d’ICV – EUiA, la consellera Rut Garrido.  
 
La Sra. Rut Garrido i García(ICV-EUiA) expressa el posicionament del seu grup:  
 
El nostre vot serà favorable a la proposta que ha presentat el grup d’UpB i serà 
favorable per dos motius. 
 
En primer lloc voldria dir que al districte de l’Eixample, el nostre grup municipal va 
presentar fa uns dies una proposta en aquesta línia més definida, una mica més en la 
línia que vostè ara deia, de com hauria de ser aquell espai després, quan el mercat 
torni al seu lloc original. 
 
Però nosaltres hi votem a favor a part d’això perquè el mercat de Sant Antoni fa cinc 
anys i mig aproximadament que no està en la seva ubicació de sempre, això per 
aquella zona que jo ja sé que no és Ciutat Vella, però em serveix per explicar el que 
explicaré després, ha comportat una transformació del lloc.  
 
És a dir que un model de vida quotidiana ha mutat sense que hagi estat decisió de 
ningú, sinó que ha mutat per sí sol.  
 

• Què es important? 
 
Al nostre entendre de la proposta d’UpB que la previsió i parlar-ne i saber què farem 
d’un espai que quan el mercat torni al lloc que li correspon, què passarà amb ell? 
Perquè a l’entorn del mercat provisional avui hi ha tot d’una vida quotidiana muntada 
després de cinc anys i mig, es munta una vida quotidiana molt fàcilment, que no pot 
quedar en mans de ningú o en limb que no sabem cap on anirà i per tant, és important 
actuar amb previsió i fer-ho coordinadament entre totes les parts implicades. Es per 
això que hi votem a favor.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal del partit popular, al conseller Agustí Beneite.  
 
El Sr. Agustín Beneyte i Mayor (PP) intervé: 
 
Señor Bordas, desde el partido popular vemos con buenos ojos su propuesta, si bien 
nos tememos que a dos meses de las elecciones se quedará en agua de borraja. Aún 
así haremos tres consideraciones,  
 
La primera, si le he escuchado bien, varias propuestas que no salen en la propuesta 
pero bueno… sí que me hace gracia, es el vaticinio que hace que en unos años se 
acabarán las obras, sólo esperamos tener salud para verlo, porque lleva ya una buena 
temporada esto.  
 
La segunda es que se debería hacer especial hincapié en el repunte de la prostitución 
en la ronda de Sant Antoni por sí hay que erradicarla, pero más teniendo en cuenta los 
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colegios y guarderías que hay en la zona, con lo cual es un tema muy importante a 
debatir y que nos pongamos a ello. 
 
Por último, entendemos que se debe incluir también la ronda de Sant Pau en este 
proceso simplemente, por la convergencia que tienen las dos rondas donde está el 
mercado.  
 
Nuestro voto será favorable. 
 
Muchas gracias.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal dels socialistes, la consellera la senyora Mª José 
Arteaga. 
 
La Sra. Mª José Arteaga i Muñoz (PSC) intervé: 
 
Tot i que estem al final del mandat veiem la necessitat de la seva proposta, però 
sabem que serà el proper mandat i el proper Plenari el que haurà de definir les 
prioritats d’actuació del proper quadrienni i veurem quins seran els responsables de 
dur-ho a terme  
 
Serà necessari que el proper govern entomi aquest tema en espera que acabin les 
obres del mercat de Sant Antoni i es pugui lliurar l’espai, esperem que sigui un espai 
on es defensi sobre tot el comerç de proximitat i emblemàtic, un espai on el ciutadà 
pugui gaudir i no estigui ple de terrasses, un espai sobre tot pels ciutadans. 
 
Per això és important, que arribat el moment estigui clar quina ha de ser la 
configuració de la ronda de Sant Antoni, també esperem que es pugui treballar en Pla 
d’Usos que elimini la possibilitat d’obertura d’hotels i altres establiments de 
concurrència pública i que sigui igual per a les dues voreres de la ronda, també del seu 
entorn.  
 
S’ha d’establir un Pla de dinamització tant del Sector Ponent del Raval, com del Sector 
de l’Eixample, serà en el proper mandat quan s’haurà d’acordar la nova urbanització 
de la ronda de Sant Antoni. 
 
Per això votem a favor.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal de Convergència i Unió a la senyora Anna Lliuró.  
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU)  comença la seva intervenció: 
  
El grup  de Convergència i Unió votarem a favor de la proposta que ens presenta UpB. 
 
Quan el trasllat del mercat sigui efectiu el districte de l’Eixample, conjuntament amb el 
districte de Ciutat Vella i justament per ser barris limítrofs amb les rondes, definirem un 
procés participatiu per definir els usos que haurà de tenir.  
 
Referent a Iniciativa, que deia que ho havíeu portat al districte de l’Eixample, vosaltres 
vàreu portar un prec que no es va acceptar perquè portava una proposta tancada, una 
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proposta que venia només d’un col·lectiu i estava tancada, per això no es va acceptar 
en allà i es va debatre, i els consellers de l’Eixample ja van posar de manifest que això 
es faria en el districte de Ciutat Vella escoltant tots els col·lectius, no només un.  
 
Volia fer aquest aclariment.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
retorna la paraula al grup proposant, al senyor Jordi Bordas.  
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) afegeix:  
 
Primer agrair a tots els grups el seu posicionament.  
 
Al conseller del partit popular, simplement dir-li que quan dic les propostes que segons 
nosaltres hauria de tenir, és precisament per això, perquè sinó faríem una proposta 
tancada, nosaltres el que diem és: “per nosaltres com hauria de ser, és així” o com ara 
ha fet el grup dels socialistes. Aquí cadascú tindrà les seves propostes, però escoltem-
nos entre tots i és aquesta defensa d’aquesta proposició, un procés participatiu, es 
tracta d’això de votar i participar.  
 
 
La Ima. Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat 
Vella demana als grups si volen fer un segon torn d’intervenció. Atorga la paraula al 
grup municipal d’ICV – EUiA, a la consellera Rut Garrido.  
 
La Sra. Rut Garrido i García(ICV-EUiA) respon a la senyora Anna Lliuró: 
 
Només dues coses.  
 
Una que el prec no va ser acceptat senyora Lliuró, ho confesso davant de tothom, jo 
no en tenia ni idea, ni tan sols anava a preguntar perquè no en tenia ni idea.  
 
I després, senyor Beneyte, jo li he de dir una cosa. Les obres del mercat de Sant 
Antoni estan continuant i vostès s’han vanagloriat d’això perquè van fer un acord amb 
Convergència i Unió amb el Pla d’Inversions Municipals i això estava allà dins, per tant, 
miri, jo que cada dia que vaig a treballar al carrer Comte Borrell entre Tamarit i Manso, 
que les visc les obres, ja faré el que hagi de fer perquè s’acompleixi el calendari, però 
vostès més encara. 
 
Gràcies.  
 
 
La Ima. Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat 
Vella procedeix al recompte de vots.  
 
 
Amb els vots expressats que són favorables per part de tots els grups polítics, 
s’aprova favorablement aquesta proposició .  
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Passem a la següent proposició presentada pel grup municipal d’ICV – EUiA. Atorga la 
paraula al senyor Rubén Costa.  
 
El portaveu, Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua (ICV-EU iA) presenta la proposició 
del seu grup: 
 
Nosaltres presentem avui, atès que és final de mandat i de valoració, la següent 
proposició. 
 
“El consell de Districte de Ciutat Vella acorda desaprovar l’actuació de l’actual Govern 
del Districte i del Govern Municipal respecte a la reforma del Port Vell, sobre la 
Modificació del Pla Especial d’Establiments de concurrència pública, hoteleria i altres 
activitats, Pla d’Usos de Ciutat Vella, sobre la posició davant la Generalitat de 
Catalunya en relació a la distribució de l’impost turístic, sobre la nova ordenança de 
terrasses i el desaprofitament de l’acord majoritari establert sobre el programa Pla 
d’Educació Ciutat Vella, anomenat Ciutat Vella una escola. 
 
Segon, manifestar que ha estat un error no haver portat a terme durant aquest mandat 
les següents mesures desenvolupades en el districte,  
 

- el Pla de Turisme per crear condicions més estrictes que dificultin encara més 
l’obertura de nous hotels,  

- habitatges d’ús turístic i apartaments d’ús turístic per reduir els impactes 
negatius del turisme als nostres barris,  

- reforçament del servei d’inspecció del districte,  
- lluitar contra la sobre ocupació de la via pública davant la proliferació 

desordenada de terrasses i vetlladors,  
- més acció de suport a l’educació pública en el districte,  
- la construcció i posada en marxa de l’escola bressol Andrea Dòria en el marc 

d’un Pla d’increment de les escoles bressol municipals a tota la ciutat, per 
donar cobertura a la demanda no atesa i  

 
Tercer lamentar que les diferents propostes presentades per l’oposició i que es van 
aprovar per majoria, el Govern de districte per negligència, deixadesa o decisió política 
no ha volgut portar-les a terme”.  
 
Faré un breu esment que al darrer punt hem acceptat nosaltres una transacció que 
ens presentà Unitat per Barcelona. Nosaltres hem utilitzat dues paraules, “deixadesa i 
negligència” perquè en principi el que volíem en aquesta proposició és sacsejar al 
govern que no ha escoltat a la majoria que estava en aquest Ple, però com nosaltres 
intentem que tothom estigui còmode a l’hora de votar una proposició, hem tret les 
paraules deixadesa i negligència i hem deixat “per falta de voluntat o decisió política”.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal d’UpB, al conseller Jordi Bordas.  
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB)  planteja: 
 
Simplement, dir que el nostre vot és favorable i agrair que el grup d’ICV – EUiA hagi 
acceptat la nostra transacció. 
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Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal del partit popular, al senyor Agustín Beneyte.  
 
El Sr. Agustín Beneyte i Mayor (PP) expressa el posicionament:  
 
Señor Costa, su grupo nos presenta una declaración que no podemos apoyar, 
básicamente, por coherencia con nuestra posición en varias de las medidas que en 
ella aparecen, con lo cual queda claro, con lo que ha dicho antes, que no nos 
escondemos de nada.  
 
Desde luego que hay otras en las que estaríamos de acuerdo como por ejemplo con la 
puesta en marcha de la escuela bressol Andrea Dòria, pero en el global de esta 
miscelánea, nuestro voto no puede ser afirmativo. 
 
Nuestro voto es en contra de esta proposición. 
 
Muchas gracias.   
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal del socialistes, al conseller senyor Nacho Cano.  
 
El Sr. Nacho Cano i Vidal (PSC)  expressa el posicionament del partit socialista: 
 
La proposición que presenta hoy Iniciativa per Catalunya es un reflejo de aquellas 
políticas que, o no ha hecho el gobierno de Convergencia i Unió, o si la ha hecho ha 
sido para romper la cohesión, el equilibrio y la mixtura de usos en Ciutat Vella.  
 
En campaña dijeron que harían cumplir todos los acuerdos del distrito y no lo han 
hecho,  
 

• ¿qué legitimidad tienen si no son capaces de cumplir aquello que se decide en 
este Pleno? 

  
Tampoco son capaces de escuchar la opinión de los grupos municipales, ni a los 
vecinos. 
 
Los intereses de Ciutat Vella y de los ciudadanos de Ciutat Vella no pasan por un Plan 
de Usos que ahoga y asfixia y que es más, se han hecho sin consenso.  
 
Los intereses de los ciudadanos de Ciutat Vella no pasan por una Marina de luxe, que 
privatiza el espacio público en la Barceloneta.  
 
Los intereses de los ciudadanos de Ciutat Vella no pasan por la paralización de la 
escuela bressol de Andrea Dòria.  
 
Los intereses de los ciudadanos de Ciutat Vella no pasan por destinar el impuesto de 
la tasa turística a crear y a promocionar más el turismo.  
 
Los intereses de los ciudadanos de Ciutat Vella no pasan por dejar de invertir en Ciutat 
Vella a favor de otros barrios más privilegiados de la ciudad.  
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En definitiva, los intereses de los ciudadanos de Ciutat Vella no pasa por un gobierno 
que ha dado la espalda a sus necesidades. 
 
Y por todo esto y acorde a que la proposición pide desaprobar al Gobierno y nosotros 
lo suspendemos, nos vemos obligados lamentablemente a votar favorablemente.  
 
Gracias.   
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
dóna la paraula al grup municipal de Convergència i Unió, a la senyora Anna Lliuró.  
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU)  intervé: 
  
Sentir-los a la majoria de vostès ara, ja no en el punt d’informe de la regidora, sembla 
que no haguem fet res, res de res i el poc que haguem fet tot hagi estat nefast, per 
favor, porten 30 anys a les esquenes governant vostès.  
 

• ni el Pla d’Educació se salva? 
 
L’oportunitat de transformar i reequilibrar l’han tinguda durant 30 anys. Quan una 
actuació de quan governaven no els interessa recordar-la ara, i això ho hem sentit 
moltes vegades en aquest Plenari, diuen que no hi estaven a favor, i vostès 
governaven. 
 
Parlen de la reforma del Port Vell. 
 
La reforma del Port Vell és l’oportunitat de la Barceloneta de recuperar la indústria que 
va perdre amb la transformació que van comportar els Jocs Olímpics, una aposta a 
mig termini de reindustrialitzar un barri, una reforma urbanística feta incorporant al 
projecte totes les observacions i suggeriments dels veïns, no tirant pel dret com hi 
havia tendència a fer-se.  
 
Un augment del Pla d’usos participada amb tothom, amb uns resultats que anem 
passant comptes a cada Comissió creada a aquest efecte i on es veu que les seves 
premonicions catastrofistes no s’han acomplert.  
 
Parlen de la taxa turística, que vostès no van tenir el valor de tirar endavant i que 
finalment, ha estat un govern de Convergència i Unió qui l’ha aplicada.  
 
Parlen d’aquests sis milions i mig, per un període anual que abans la ciutat no tenia i 
que ara sí que té, gràcies al govern de Convergència i Unió. 
 
Els Plans de Turisme no són per regular places hoteleres, ni habitatge d’ús turístic, no 
són l’eina. Els Plans de Turisme que hem desenvolupat durant aquest mandat tenen 
l’objectiu de centralitzar-ho, de descongestionar els districtes en què te més impacte, 
aquest és el valor útil dels Plans de Turisme.  
 
Reforç del servei  d’Inspecció del districte, diuen.  
 

• I què és el que hem fet? 
 

Davant situacions excepcionals com la viscuda el mes d’agost passat, respostes 
excepcionals i a l’alçada.  
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L’escola bressol Andrea Dòria,  
 

• què vam fer amb aquest equipament? 
 
Davant la impossibilitat de construir-lo vam lluitar per guanyar un equipament infantil 
pel barri, que és el que tenim ara.  
 
Accions de suport a l’Educació pública, 
 

• Els sembla poc haver impulsat un Pla d’Educació ambiciós com el que hem 
endegat? 

 
Saben perfectament que els resultats seran palpables a mitjà i llarg termini, però ja 
comencem a tenir-ne resultats que demostren que aquesta aposta està més que 
encertada.  
 
Per últim, ens parlen de les propostes aprovades que no s’han dut a terme. 
M’agradaria que féssim junts un salt al mandat anterior, quan governaven vostès. Crec 
que cap, cap de les propostes o precs que vam portar com a oposició ens les van 
votar a favor. Ara recordo que ens van votar a favor el dur a terme la segona fase de 
museïtzació de les restes arqueològiques de Santa Caterina i acabar la placeta Joan 
Capri. 
 

• Ho van dur a terme? 
 
No, tampoc. Aquest projecte el va dur a terme aquest govern al començament 
d’aquest mandat.  
 
Aquesta és la diferència entre vostès i nosaltres, tant abans com ara hem buscat de 
construir junts els nostres barris, abans des de l’oposició i aquest mandat des del 
govern. Vostès aquests quatre anys no han volgut sumar i quan ho han fet, amb el Pla 
d’Educació encara ens han de retreure que en dos anys no es vegin prous resultats, 
en dos anys.  
 
Ho deixo aquí.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al conseller proposant, el conseller d’ICV – EUiA Ruben Costa.  
 
El portaveu, Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua (ICV-EU iA)  diu: 
 
Faré unes matisacions. 
 
En relació al que planteja el partit popular, no és una miscel·lània és una proposició, 
en principi crec que s’ha de deixar molt clar. És un conjunt, és un bloc i té unes línies, 
hi ha grups que estan a favor i grups que estan en contra, això  també fa una foto. 
 
En relació a la intervenció que ha fet la consellera de Convergència, diré que 30 anys 
són una realitat i mai nosaltres ens hem amagat d’encerts i errors. Ho he dit a la 
intervenció que ha fet la regidora. Els governs tenen aquestes situacions, fas una 
opció de coalició, de conjunt i fas un govern i en un govern hi ha encerts i hi ha errors i 
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hi ha coses que a tu t’agradaria que fossin d’una altra manera i són així, però mai hem 
dit que nosaltres no hem participat d’aquest govern, mai hem dit que la motxilla que 
podem tenir l’hem amagada, no! És així, aquesta és la realitat.  
 
L’altra, la que vostè planteja, ara que diu participació del Pla d’Usos, jo ara estic mirant 
i veig a tota l’acció veïnal de tot el districte aquí Barceloneta, l’Òstia, la gent aquí estan 
fent el suport de la seva participació en diferents plans... a veure, vostè faci el discurs 
oficialista que vulgui, però això té poca veritat. 
 
Inspecció a la Barceloneta. 
 
Sí, respostes a posteriori perquè l’ha esclatat el tema i haurien de sortir a veure què 
feien. 
 
Per últim, en relació al tema que deia vostè vinculat al Pla d’Educació.  
 
A veure, nosaltres havíem dit en el seu moment i el regidor Quim Mestre, quan es va 
fer la presentació va dir coses que eren clares. Hi havia qüestions que anaven més 
enllà del districte que tenien a veure amb les retallades i haver desmuntat l’educació 
pública de la Generalitat, del seu govern, de la Generalitat que ha fet de l’austericidi el 
seu discurs, però també ha dit, donem suport.  
 
La primera actitud que vam tenir aquí, de ser sensibles a lo que plantejaven els 
directors d’institut va ser: “miri que vingui ara a explicar algú...” no es va posar al costat 
d’ells. Van dir: “bé l’explicació l’han de donar uns altres...” Això no és lideratge. Havia 
un problema de ràtios i els directors van plantejar un tema i vosaltres  
 

• què vareu fer?  
 
Ho mirem per un altre cantó i a veure què fem. Sí, ideològicament, no coincidim això 
és veritat, però això és la política, nosaltres ho veiem d’una manera i vosaltres ho 
veieu d’una altra.  
 
I nosaltres aquí en aquesta proposició plantegem una visió de la ciutat, unes propostes 
de la ciutat, és l’única cosa que posem a votació. 
 
 
La Ima. Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat 
Vella fa el recompte de vots, 
 
 
Les votacions han estat vots favorables dels grups d’UpB, d’ICV – EUiA i del grup 
municipal socialista i vot contrari del partit popular i de Convergència i Unió i per tant, 
s’aprovaria la proposició  presentada pel grup d’ICV – EUiA. 
 
 
Proposa passar a la tercera proposició presentada pel grup municipal del partit 
popular. Atorga la paraula a la consellera senyora Elisabeth Jiménez.  
 
La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) comença la seva intervenció:  
 
Todos sabemos lo que es el verano en Ciutat Vella y la especial atención que requiere. 
Todos sabemos la increíble densidad de visitantes y el efecto llamada que eso supone 
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para delincuentes, vendedores ambulantes ilegales, top manta, lateros, vendedores de 
droga, etc. 
 
Todos sabemos el calor que hace, que intentamos dormir con las ventanas abiertas y 
queremos conciliar el sueño al tiempo que crece el ocio nocturno.  
 
Todos sabemos que si bien nos visitan turistas muy correctos y educados en su 
mayoría, también nos visitan los vándalos que vienen con el único fin de desmadrarse.  
 
También recibimos muchos sin techo que causan ciertos problemas en muchas partes 
del distrito y no son a veces personas con necesidades sino que son nómadas 
urbanos que han decidido vivir así. 
 
Dados todos los problemas que ocurren en Ciutat Vella durante todos los veranos de 
la historia de inseguridad, incivismo, de convivencia y como ejemplo ponemos a la 
Barceloneta el año pasado y las manifestaciones que vivimos porque ya estaban 
hartos, impotentes con la inacción de los sucesivos gobiernos de Ciutat Vella y dado 
que además en menos de dos meses nos presentamos en la Semana Santa, el partido 
popular propone  
 
“al Consell Plenari de Ciutat Vella, que en el plazo de un mes a contar desde hoy, se 
presente un Plan de Seguridad, Prevención e Inspección para todo el distrito de Ciutat 
Vella desglosado por barrios a los distintos grupos municipales representados en este 
Consell, dirigido a evitar el incivismo, la inseguridad, los problemas de convivencia que 
se han sucedido cada año, tal y como sucedieron el último verano”. 
 
Gracias.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella dóna la paraula el grup municipal d’UpB, al senyor Jordi Bordas.  
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) intervé: 
 
Jo jutjaré el que posa la proposició i no tota l’explicació que ha fet prèvia.  
 
El nostre vot serà favorable, i serà favorable perquè entenem que qualsevol informe o 
Pla que ens presenti el Govern sempre seran interessants i ens ajudaran a entendre 
millor l’ordre del Govern i cap a on anem i a més ens servirà de previsió de cara a 
aquest estiu, a la campanya turística que ens ve.  
 
A més agraïm que s’hagi acceptat la nostra esmena que els hi hem fet. 
 
I com molt bé diu, és obvi que la massificació turística provoca molèsties i danys als 
nostres barris, veïns, comerços, etc i entenem que la immediatesa de la Setmana 
Santa fa que sigui pertinent estar preparat per aquestes situacions. A més el que es va 
viure a la Barceloneta aquest any crec que és la mateixa que es produeix en tot el 
districte cada any i així evitaria el que no s’hauria de produir.  
 
Gràcies.  
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella li pregunta pel sentit del vot del grup d’UpB. 
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El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) diu: 
 
Favorable.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella  atorga la paraula al grup municipal d’ICV – EUiA. 
 
El Sr. Oriol Pastor Soria (ICV-EUiA) inicia la seva intervenció: 
 
Nosaltres quan llegim que vostès parlen de seguretat, prevenció, inspecció, etc, 
suposo que el que entenen és més policia. 
 
Creiem que la realitat de la Barceloneta és més complexe. Cal fer-hi una intervenció 
integral, per tant aquest punt només és un dels tants aspectes que cal tractar i 
treballar. Pensem que, a més a més, prioritzar aquest aspecte és un error. Vostès 
tenen com una passió per aquest aspecte, és un problema, és veritat, però entenem 
que no es pot enfocar només des d’aquest punt de vista. 
 
Per què no, per exemple, fem una proposta més, si el problema és l’estiu, reforcem el 
Pla d’Estiu que ja existeix i a més a més també reforçaríem altres aspectes que 
contempla el Pla d’Estiu que intenta resoldre tots els aspectes que genera, i multiplica 
el model actual de turisme massiu, de borratxera, de baixa qualitat, del qual també 
vostès en són responsables, no se n’oblidin.  
 
Aquest model depredador que expulsa i elimina el teixit humà, que conforma la part 
essencial de qualsevol ciutat, el que se l’està carregant és el model al que vostès han 
donat suport. Proposin mesures que aturin aquest camí i abandonin d’una vegada si 
us plau la demagògia.  
 
Gràcies.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella fa la consideració al conseller d’ICV – EUiA, que el posicionament del seu grup 
municipal és negatiu  
 
El Sr. Oriol Pastor Soria (ICV-EUiA) assenteix que el seu posicionament és negatiu.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup municipal del partit socialista, al conseller Albert Rodríguez.  
 
El portaveu, Sr. Albert Rodríguez Roig (PSC)  inicia la seva intervenció: 
 
Nosaltres creiem que tot el que sigui representació d’un Pla complert pel districte pot 
ser útil i, a més a més, amb les dates que es demanen perquè a ningú se li escapa 
que entrarem en període de campanyes, i crec que els veïns necessiten tenir les coses 
una mica més clares i segures.  
 
Aquí es parlava del Pla d’Estiu, en el fons no deixa de ser això, el Pla d’Estiu, de 
vegades amb encerts i de vegades amb desencerts. Crec que el districte al llarg dels 
anys ha anat planificant tant des dels cossos de seguretat, des de l’equip tècnic i des 
dels diferents governs, que malauradament, l’any passat van haver deficiències i 
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vàrem parlar tots quan vam fer les valoracions de l’estiu, i podem estar en desacord de 
com es va produir l’any passat, però per això estem aquí, per sumar tots en positiu. 
Per això estem a favor de demanar aquest Pla, sempre amb l’avinentesa que així no 
baixem, en aquest període electoral que començarem, tots en efervescència de deixar 
desatesa a la població. 
 
Gràcies.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella atorga la paraula al grup de govern, a la consellera Anna Lliuró.  
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) intervé: 
 
En els quatres barris del districte, tal com s’ha fet aquests quatre anys i per reforçar 
tots els serveis municipals de cara a la temporada d’estiu, el conseller del partit 
socialista s’hi referia, s’implementa el Pla d’Estiu del que hem donat compte en aquest 
Consell Plenari cada any per presentar les mesures, o sigui, abans de l’estiu per 
presentar les mesures i un cop passat l’estiu per avaluar-ne els resultats de les 
mesures aplicades.  
 
L’agost passat a la Barceloneta, arran dels fets extraordinaris que es van produir a què 
també s’hi referia vostè en la seva proposició, des del districte es van dedicar esforços 
extraordinaris des del minut 0 per resoldre-ls. Es van activar de forma immediata un 
seguit de mesures per tal de garantir la convivència al barri que reforçaven les que ja 
preveia el Pla d’Estiu, 
 

- la posada en marxa d’una campanya d’inspecció de tots els habitatges al barri,  
- l’increment de guàrdia urbana i els agents cívics,  
- la posada en servei d’un call-center per atendre i donar resposta immediata a 

problemes de convivència i civisme i  
- la creació d’una taula de seguiment amb veïns.  

 
Aquestes mesures són vigents ara per ara i, a més a més, s’han activat de noves:  
 

- l’increment del cos d’inspectors,  
- la creació d’un punt d’atenció al veí de la Barceloneta per tal de recollir queixes 

sobre habitatges d’ús turístic i  
- s’ha estès aquesta campanya extraordinària d’inspecció a la resta de barris.  

 
També vull recordar-li que amb la voluntat de millorar la seguretat ciutadana a la 
Barceloneta s’han iniciat les obres al que serà la primera comissaria conjunta de 
guàrdia urbana i mossos d’esquadra que també acollirà la unitat de platges de la 
guàrdia urbana. La seva posada en funcionament està prevista un cop acabin 
aquestes obres d’adequació.  
 
Aquest districte, el districte de Ciutat Vella, ha treballat, treballa i continuarà treballant 
per garantir la seguretat, la convivència i el descans dels veïns al llarg de tot l’any i de 
forma especial, com ja m’hi he referit abans, en aquelles èpoques en què hi ha un 
increment de visitants o un ús més intensiu de l’espai públic, per això definim i 
planifiquem les actuacions més adients en cada moment. 
 
En breu tindrem l’oportunitat de presentar el Pla d’estiu a les Taules de Seguretat dels 
quatre barris. En aquestes taules tenen l’oportunitat de participar-hi tots els grups 
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municipals. Allà detallarem les mesures que s’implementaran a cada barri i donarem 
compte del que ens demana a la seva proposició. 
 
Per tant els hi votem a favor la proposta que ens presenten.  
 
Gràcies.   
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella  atorga la paraula al grup municipal del Partit Popular de Catalunya, a la senyora 
Elisabeth Jiménez.  
 
La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) intervé: 
 
Las cosas se planifican, se ponen sobre el papel para cumplirlas y después fiscalizar 
sus resultados. Los problemas que tiene Ciutat Vella, el turismo trae algunos 
problemas, pero no es el turismo en realidad quien los trae sino la mala gestión de ese 
turismo y la falta de control, y sí, la falta de efectivos policiales en las calles provoca 
que la gente haga lo que le dé la gana, y sino háblelo usted con comerciantes y con 
vecinos y verá usted lo contentos que están cuando hay policías andando por las 
calles y eso implica que no hayan hurtos y que la gente vaya más tranquila. 
 
Señora Lliuró, el plan que nos ha relatado obviamente no funcionó, ni ha funcionado 
los anteriores que ha habido desde hace años, porque cada año en Ciutat Vella hemos 
tenido problemes. Lo que ha sucedido el año pasado es que sencillamente es que no 
se aguantaba más, era una olla a presión. No significa que desde hace cuatro años las 
cosas estaban mal en Seguridad, no, es que era una acumulación como las alergias 
por acumulación, todo salta. 
 
Lo que pedimos nosotros, y si no me equivoco está aprobado, es que presenten 
ustedes un plan, un Plan de Seguridad de Ciutat Vella que no han presentado nunca, 
nadie, por escrito, desglosado por barrios, donde indiquen ustedes las actuaciones de 
cada barrio, los efectivos destinados a cada barrio y los objetivos mesurables cuando 
el verano haya acabado. Es lo que pedimos, y pedimos que se cumpla en un mes y se 
presente.  
 
Si ustedes no lo presentan tenemos otra propuesta aprobada en el distrito que 
tampoco habrán cumplido.  
 
Gracias.  
 
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella atorga la paraula al grup d’ICV – EUiA.  
 
El Sr. Oriol Pastor Soria (ICV-EUiA) diu: 
 
A veure, no sé si no m’explico bé o no m’entenen, o no em volen entendre. Nosaltres 
creiem, considerem que això és un problema molt més complex i vostès els hi encanta 
resoldre-ho tot augmentant la policia, i de vegades només augmentant la policia no es 
solucionen determinats problemes. El problema de la Barceloneta és un problema molt 
complicat i creiem que la solució no passa estrictament o només per augmentar el 
numero de policies que hi ha al carrer.  
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Gràcies.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella atorga la paraula al govern, a la senyora Anna Lliuró. 
 
 
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) afegeix: 
 
Perquè quedi clar ho torno a repetir. El Pla el presentarem en les Taules de Seguretat 
de cada barri, vostès hi tenen representació, com que tenen representació les entitats 
de veïns i de comerciants i veïns a títol individual a cadascú dels barris.  
 
Vostè parla d’augmentar els efectius de guàrdia urbana, no sé si no estava atenta a 
l’informe de la regidora, però en aquests quatre anys en el districte de Ciutat Vella han 
disminuït un 25% els fets delictius, per tant, una mica d’objectivitat, si us plau.  
 
Gràcies.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella atorga la paraula a la consellera del partit popular, senyora Jiménez.  
 
La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) intervé: 
 
Llevo cuatro años, señora Lliuró, pidiendo datos por escrito para comprobar que lo que 
está diciendo es verdad. 
 
Y al señor de Iniciativa, pues comentarle que en toda mi intervención no he dicho la 
palabra policía en ningún momento.  
 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, vicepresident del  Consell Plenari de Ciutat 
Vella tanca el debat d’aquesta tercera proposició i demana silenci. 
 
 
Donaríem la proposició per aprovada  amb els vots favorables d’UpB, del PSC, de 
Convergència i Unió i del partit popular i el vot negatiu d’ICV – EUiA. 
 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
passa a la darrera proposició presentada pel grup municipal socialista. Atorga la 
paraula al conseller, senyor Daniel Pío.  
 
El Sr. Daniel Pío i Gutiérrez (PSC) presenta la proposició: 
 
Voldríem parlar de la Clínica de la Barceloneta, de la seva història, de les places que 
s’han perdut, d’unes places que són molt necessàries en un barri que ha envellit, una 
clínica que té vistes al mar, que ha quedat obsoleta però que també és molt efectiva 
per altres interessos, i la necessitat d’un barri de conservar aquestes places per a la 
seva gent gran. 
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Nosaltres a la proposició,  
 
“demanem al Consell Plenari del districte de Ciutat Vella que acordi instar al Govern 
Municipal a dedicar tots els esforços per recuperar els serveis de llarga estada 
sociosanitària, convalescència i rehabilitació de la Clínica Barceloneta, com a servei 
d’atenció sanitari imprescindible per a la població del districte de Ciutat Vella, no 
només pel barri de la Barceloneta, i la necessitat de mantenir aquest equipament 
sanitari al barri de la Barceloneta”.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al grup municipal d’UpB, al conseller Jordi Bordas.  
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) intervé: 
 
Entenem que el grup socialista demana que l’Ajuntament de Barcelona faci de 
mitjancer per a què aquest servei no perdi la proximitat amb el veïnat de la 
Barceloneta, i en conseqüència el nostre vot serà favorable.  Entenem les dificultats, 
però creiem que la tendència no ha de ser la d’establir macro – organismes o macro – 
espais sinó que han de més petits i de proximitat. 
 
Per tot això, ens sumem a la petició, per tal que l’Ajuntament faci de mitjancer.Per tot 
plegat el nostre vot és favorable.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al grup municipal d’ICV – EUiA, a la consellera Rut Garrido. 
 
La Sra. Rut Garrido i García(ICV-EUiA) indica: 
 
Nosaltres també hi votarem a favor en la línia del que deia ara el conseller Bordas, 
perquè creiem que s’ha de poder fer d’alguna manera per a què  la Clínica 
Barceloneta, que tenia aquest paper dintre del barri, de contribuir a la vida comunitària 
que hi ha en aquest barri que és molt important, s’ha d’aconseguir que sobrevisqui. 
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al grup municipal del partit popular, a la consellera Elisabeth 
Jiménez.  
 
La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) expressa el posicionament del seu 
grup: 
 
Nosotros estamos totalmente de acuerdo. En la Barceloneta tenemos muchos vecinos 
de edad avanzada que han vivido siempre en su barrio y ahí es donde tienen a sus 
familiares y ahí es donde quieren seguir, cerca de sus familias.  
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No sólo queremos que se inste al Gobierno municipal a dedicar todos los esfuerzos 
para recuperar los servicios de larga duración socio sanitaria, convalecencia y 
rehabilitación de la Clínica Barceloneta, tal y como ustedes piden, sino que además lo 
que nos gustaría es que se abriese una nueva residencia para la tercera edad en la 
Barceloneta o un Centro de Día para nuestros mayores.  
 
Muchas gracias.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al grup de Convergència i Unió, a la consellera Anna Lliuró.  
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) respon a la proposició en nom del 
govern: 
 
Ens sorprèn que ens portin aquesta proposta un any després d’haver explicat els 
motius d’aquest trasllat. Al Consell de Salut en el mes de març de l’any passat, a la 
Comissió de Seguiment de la Barceloneta en el mes de març de l’any passat, al mateix 
Consell de Barri de la Barceloneta de fa un any, en aquest Consell Plenari també ara 
fa un any. 
 
Es van explicar i detallar els motius del trasllat, i els serveis que es mantenien a la 
Barceloneta, que va ser efectiu al mes de setembre de l’any passat i a banda de 
tractar-ho en aquests òrgans hem fet les reunions que els veïns ens han demanat, per 
tal de clarificar les informacions que necessitaven, i un any més tard es despengen 
amb aquesta proposta d’acord.  
 
La Clínica Barceloneta, com vostès saben, és un equipament de propietat privada on 
s’han oferts els serveis sociosanitari d’hospitalització,  el Centre d’atenció de dia, el 
Centre de Dia i l’atenció domiciliaria.  
 
El passat mes de setembre del 2014 els serveis d’hospitalització sociosanitari es van 
traslladar al Centre de Salut Isabel Roig, a l’edifici de les antigues casernes de Sant 
Andreu, i al Centre Dolors Aleu a tocar de la plaça Lesseps.  
 
Aquests serveis es van traslladar perquè les condicions i infraestructures de 
l’equipament no complien la normativa vigent per oferir serveis d’hospitalització 
sociosanitària que fixa el Departament de Salut de la Generalitat d Catalunya. Tenir en 
compte que, a banda d’aquest trasllat, sí que es mantenen el Centre de Dia i l’atenció 
domiciliària a la Clínica Barceloneta, tal i com estava previst en el moment del trasllat, i 
no hi ha previsió de cap modificació. 
 
Per tant, la Clínica Barceloneta es manté al barri com a equipament sociosanitari que 
ofereix els serveis de Centre de Dia i manté l’oficina operativa de l’atenció domiciliària. 
 
Al 2010 es va signar un conveni per traslladar la Clínica Barceloneta a la Nova 
Bocana, però al 2013 els propietaris d’aquesta clínica van optar per concursar a la 
licitació pública per a l’adjudicació de l’equipament sociosanitari de Casernes de Sant 
Andreu, que van guanyar i, per tant, quedava descartada la construcció de la Clínica la 
Nova  Bocana. 
 
Els serveis que s’han mantingut són els que s’hi podien mantenir i pels quals el 
districte ha esmerçat tots els esforços, perquè fos d’aquesta manera. Els servei 
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d’hospitalització s’ha traslladat i s’ha ofert a cada pacient l’opció que li fos més avinent, 
a Sant Andreu o al centre Dolors Aleu. 
 
Des del districte seguim en converses amb els propietaris de la Clínica Barceloneta 
per buscar alternatives consensuades amb els veïns, per les plantes de l’edifici del 
carrer Pescadors que ara estan desocupades.  
 
Per tot això, expressar que el nostre posicionament és d’abstenció. 
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al conseller al senyor Daniel Pío.  
  
El Sr. Daniel Pío i Gutiérrez (PSC) intervé:  
 
Vull agrair als grups que han votat a favor. Donar especialment les gràcies a Unitat per 
Barcelona al seu vot, al  partit popular de Catalunya, a Iniciativa, i lamentar l’abstenció 
del Govern que, després d’un reguitzell hemeroteca i de notes de reunions passades, 
continua sense comprometre’s amb què la Clínica Barceloneta continuï sent un 
equipament sanitari pel barri. 
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula a la senyora Lliuró. 
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) diu: 
 
Conseller, a més a més d’anar tard, vostès tenen un altre problema i és el de no 
escoltar als veïns, de no escoltar què preocupa als veïns,  
 

• sap que els preocupa? 
 
La destinació final de les plantes superiors de l’edifici de la clínica. Com que aquesta 
és la preocupació dels veïns de la Barceloneta,  
 

• què hem fet com a Govern? 
 
A la darrera Comissió de Seguiment del Consell de Barri, vam dedicar un punt només 
a tractar aquest tema. 
 

• qui va venir a resoldre els dubtes? 
 
Els gestors propietaris de la Clínica Barceloneta, un responsable d’Hàbitat Urbà i la 
Directora Territorial del Consorci de Salut de Barcelona que van resoldre tots els 
dubtes i neguits referents a aquesta qüestió. Aquest és el nostre tarannà, davant dels 
dubtes tota la informació, davant els neguits totes les explicacions, d’això se’n diu 
transparència i governar i construir amb els veïns, i també se’n diu lideratge. 
 
Gràcies.  
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La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al conseller del grup socialista Daniel Pío.  
  
El Sr. Daniel Pío i Gutiérrez (PSC) intervé:  
 
Ho dic per dos motius, primer perquè visc a la cantonada de la Clínica, sóc un dels 
veïns que també tenia interessos i va acudir a aquella reunió on el que va quedar clar 
és que ho deixaven aparcat per després de les eleccions, i aquí el que demanem és 
un compromís perquè quedi clar que sigui un lloc de prestació sociosanitària per la 
gent gran del barri, sobre tot de Ciutat Vella, i pot parlar de veïns o que no escoltem.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
dóna per tancada aquesta última proposició. 
 
 
Amb els vots expressats de tots els grups que han votat favorablement a excepció de 
l’equip de Govern que s’ha abstingut, aquesta proposició quedaria aprovada.   
 
 
 

b) Precs 

Proposa passar al següent punt, l’apartat de precs. En primer lloc el prec presentat per 
Iniciativa Verds – Esquerra Unida i Alternativa. Atorga la paraula al senyor Rubén 
Costa.  
 
El portaveu, Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua (ICV-EU iA) intervé: 
 
En la línea de la nostra intervenció, presentem aquest prec. 
 
Les Nacions Unides van destinar el 21 de març com a Dia contra la Discriminació 
Racial en homenatge a les víctimes de la matança de Sharpeville, Sudáfrica 
ocorreguda l’any 1960.  
 
En els darrers anys Barcelona no ha estat aliena al fenomen global de la brutalitat 
humana. Aspirem a una societat on totes les persones que resideixen a Barcelona 
pugin desenvolupar el seu projecte de vida sense que el lloc de procedència, origen 
social, llengua o les creences no siguin un obstacle. 
 
Per això, el nostre principi fonamental és la plena igualtat de drets i oportunitats de 
persones que conviuen en la diversitat i comparteixen la cultura pública, comuna 
basada en els valors democràtics i en els drets humans on no ha de haver-hi lloc a 
existència de CIE’s. 
 
Per això, presentem aquest prec,  
 
“Abans del 21 de març “Dia Internacional de l’Eliminació de la discriminació racial”, que 
el Govern del districte organitzi un debat en aquesta Sala de Plens, sobre la situació 
del CIE de Zona Franca garantint la pluralitat d’opinions a la taula” 
 
Gràcies.  
 
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) respon al prec presentat: 
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En resposta al prec, conseller, no els acceptarem el prec, en primer lloc perquè no 
correspon al districte promoure aquest debat. Aquest debat va més enllà de les 
nostres competències, tenim sortosament una societat prou forta i dinàmica per 
promoure’l en l’àmbit i espais que creguin convenients. 
 
Dit això, sí que voldria fer-li avinent que el Consell de Ciutat, el 10 de novembre de 
l’any passat, va aprovar una Declaració on es demanava un control més directe a 
l’Ajuntament sobre el CIE. L’Ajuntament de Barcelona el 24 de novembre va signar un 
conveni amb el Col·legi d’Advocats, per tal que els advocats ofereixin assessorament 
per tramitar peticions i queixes sobre la situació d’internament i també per assessorar-
los sobre els seus drets.  
 
Per oferir aquest servei l’Ajuntament subvencionarà una part del servei que costarà 
30.000’00.-€ l’any i el Col·legi d’Advocats aportarà dos lletrats. El servei es farà a les 
mateixes dependències del CIE, tres dies a la setmana, i serà totalment gratuït per les 
persones retingudes.  
 
Amb això li vull dir que cadascú ha de fer el rol que li toca fer, al Govern li toca actuar 
davant la problemàtica al CIE, que li recordo que no és competència ni de l’Ajuntament 
ni de la Generalitat, i això és el que ha fet amb la signatura i desplegament d’aquest 
conveni.  
 
Per tant, ja donaria per respost el prec.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al senyor Rubén Costa.  
 
El portaveu, Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua (ICV-EU iA) diu: 
 
Agraïm la informació, i en aquest sentit lamentem que no hagi acceptat el prec perquè 
no és una qüestió únicament de competències, si no s’ha fet això seria molt 
recomanable fer-ne la difusió, encara que no sigui competència del districte, per la 
referència que nosaltres hem fet a la nostra intervenció.  
 
Creiem que s’han d’utilitzar tots els espais possibles per lluitar contra el populisme i la 
demagògia, que intenta enfrontar veïns contra veïnes i gent treballadora contra gent 
treballadora en aquest moment. I si hi ha alguna feina que s’està fent en un altre nivell 
que és una altra competència, estaria bé que aquest districte també sigui un espai de 
difusió d’una feina feta, que nosaltres creiem que està bé.  
 
Una llàstima que no hagin acceptat aquest prec.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
passa al següent prec de la sessió presentat pel grup municipal del partit popular. 
Atorga la paraula al conseller Agustín Beneyte.  
 
El Sr. Agustín Beneyte i Mayor (PP) comença la presentació del prec: 
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Pese a que la guardia urbana, los mossos, la policía nacional, la guardia civil realizan 
un gran trabajo para mantener la seguridad en el distrito, seguimos teniendo zonas 
con una enorme conflictividad en nuestros barrios. Dado que nosotros no somos 
capaces de conjugar los buenos datos de seguridad, con las quejas de los vecinos y 
comerciantes y ante las diversas excusas que nos han dado para no facilitarnos los 
datos de seguridad en el distrito por escrito a los grupos de la oposición, nos vemos en 
la necesidad de presentar el siguiente ruego, 
 
“Que la regidora de Ciutat Vella, señora Homs, valore todos los problemas de 
seguridad e incivismo en el Raval que a lo largo de estos cuatro años no se han 
sabido solucionar” 
 
Muchas gracias.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al govern a la regidora, senyora Mercè Homs.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de C iutat Vella intervé: 
 
Com saben el Raval ha estat sempre una prioritat en tots els sentits, i així ho vam 
poder constatar en l’informe de balanç, també per tant en el tema de la seguretat. La 
guàrdia urbana ha destinat tots els recursos possibles per a millorar la seguretat del 
Raval, han sentit les dades,  
 

- un 30% al barri del Raval,  
- un 12% a la ciutat de Barcelona i  
- un 25% al districte de Ciutat Vella.  

 
Hem passat de 18.220 fets a 12.556 fets delictius. Fets són fets, no són números, son 
persones que han deixat de patir agressions o que han deixat de patir furts o qualsevol 
cosa relacionada amb el tema de la seguretat.  
 
Evidentment, tot això ha estat una feina feta; és una feina que ha avançat en positiu 
respecte als valors de seguretat del districte i del barri, en aquest cas que ens ocupa, 
però això no vol dir que ens hem de quedar satisfets amb la feina que s’ha fet, s’ha 
avançat en una bona línia però hem de continuar treballant.  
 
Detectant cada un dels punts que causen més molèsties i amb una atenció molt més 
específica, pot ser n’hi ha alguns, n’hi ha d’altres i alguns d’aquests segurament, 
podrien estar a una altra llista. Es van detectant en el seu dia els punts furts, els punts 
calents, com els anomenem fa les actes de prevenció, perquè no es consolidin 
aquests punts d’incivisme.  
 
Hem posat càmeres fins i tot al barri del Raval, a la cruïlla que hi ha al carrer Hospital 
amb Riera Baixa, una càmera molt demanada pel veïnat d’aquell entorn, on ha sigut 
molt dissuasòria. Recordeu que era un punt realment molt conflictiu en aquest sentit i 
per tant, això ens ha ajudat, a part de la bona feina, el patrullatge, tant d’uniformes 
com amb roba de paisà, roba quotidiana, per preveure tots aquests fets que hi ha 
hagut.  
 
La col·laboració entre el cos de guàrdia urbana i de mossos d’esquadra, i també en 
molts indrets del barri del Raval per qüestions diverses, d’investigació, també amb la 
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policia nacional en aquests casos, per tant, una intervenció molt acurada en aquest 
sentit.  
 
Aquesta és l’estratègia que hem seguit al barri del Raval i ens semblen uns bons 
resultats fins ara i continuarem treballant als espais públics, als carrers i les places i 
també en els interiors dels habitatges, que s’encavallen amb tota la política d’habitatge 
que aprofitem també per detectar irregularitats i activitats no permeses, en els 
mateixos habitatges, i que gràcies a les intervencions administratives i policials també 
es poden anar combatent.  Gràcies. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
retorna la paraula al senyor Agustín Beneyte.  
 
El Sr. Agustín Beneyte i Mayor (PP) diu: 
 
Señora Homs, estamos de acuerdo o creemos que estamos de acuerdo, porque 
volvemos a repetir que es un auto de fe el creerse los datos, porque no los tenemos 
por escrito, o sea hay aspectos de la delincuencia que han decrecido, pero está claro 
que juntando delincuencia y civisme, por ejemplo, en el Raval se ha producido un 
incremento incluso reconocido por las fuerzas del orden, de los lateros, de los top 
manta, de la prostitución, de los ruidos, del consumo de bebidas y drogas en la vía 
pública, de los robos al turista, etc, etc.  
 
Y todo esto es tan sencillo como repasar las quejas de los vecinos y comerciantes en 
las últimas comisiones celebradas, con incluso denuncias repetidas en varias de ellas 
que no se han solucionado.  
 
Muchas gracias.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
proposa passar al següent prec presentat pel partit dels socialistes. Atorga la paraula 
al conseller, al senyor Albert Rodríguez. 
 
El portaveu, Sr. Albert Rodríguez Roig (PSC) presenta el prec del seu grup:  
 
Tots sabem que els equipaments situats al Parc de la Ciutadella estan en un estat 
lamentable, alguns fins i tot estan tancats a l’ús de la ciutadania. Per aquest motiu fem 
el següent prec,  
 
“Que la regidora del districte de Ciutat Vella informi en el Plenari de quines són les 
previsions de rehabilitació i dedicació dels equipaments que donen al passeig Picasso 
situats en el Parc de la Ciutadella”. 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al govern, a la consellera Anna Lliuró. 
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) respon: 
 
El contingut de caràcter científic del Castell dels tres dragons està pendent de trasllat 
al Fòrum al costat del Museu Nacional de Ciències Naturals. Aquest edifici juntament 
amb l’edifici Martorell i l’hivernacle estan pendents de rehabilitació i designació de 
nous usos, que és a l’Àrea de Cultura.  
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Aquests quatre anys el que s’han fet són els treballs per definir aquests nous usos que 
han de tenir els edificis i que tenen afectació en la manera i forma com seran 
rehabilitats. 
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al conseller Albert Rodríguez qui posa de manifest: 
 
Expressar que ens hagués agradat que en aquests quatre anys ja hagués quedat 
definit quins serien aquests usos i poder-ho comentar abans d’acabar el mandat.  
 
Gràcies.  
 
 

c) Preguntes 

 

La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
dóna pas a l’apartat de preguntes. La primera pregunta presentada pel grup d’UpB. 
Atorga la paraula al conseller Jordi Bordas.  
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) realitza la pregunta:  
 
Atès que cada cop Ciutat Vella està patint una major proliferació de comerços orientats 
al turisme,  
 
Atesa la importància de garantia de respecte a les normatives vigents de comerç per 
tal d’establir una competència justa, 
 
preguntem: 
 

• “Quantes inspeccions s’han realitzat als comerços de Ciutat Vella en aquest 
mandat en el que s’hagin detectat que es destinava l’activitat comercial a la 
venda de souvenirs o que superaven el 20% permès per l’ordenança de 
comerç, que permet vendre productes corresponents a altres llicències 
independentment a la llicència del comerç ? i  

 
• quantes sancions s’han imposat amb motiu d’aquestes inspeccions?” 

 
Gràcies. 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al govern perquè respongui.  
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) respon: 
 
Durant aquest mandat el districte ha obert 164 expedients. No tinc el nombre 
d’inspeccions, però cada expedient en pot tenir diverses.  
 



 

 

63 

 

Aquests 164 expedients han comportat un total de 34 sancions, i d’aquestes 34 
sancions 23 han acabat en precinte.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula al conseller senyor Jordi Bordas.  
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) segueix: 
 
Agrair les dades. No sé si ho té, però ens hagués agradat saber el nombre 
d’inspeccions en quant a tant per cent dels comerços, ho podríem adjuntar a les 
nostres reivindicacions històriques que sempre ha estat augmentar el nombre 
d’inspectors. Això ho fèiem per  intentar que el tracte per tots els comerços fos just, 
que els que compleixen totes les normes segueixin complint les normes i els que no 
que se’ls persegueixi.  
 
També lamentem que només hagin acabat en precinte 23 dels 164 expedients, quan 
només cal passejar-se per qualsevol carrer de Ciutat Vella i mirar les botigues, i 
comprovar que el nombre de comerços que excedeixen el 20% és  excessiu.  
 
A més a més ja li dic, si ens pogués passar ni que fos per escrit, el tant per cent dels 
comerços que s’han visitat ho agrairíem.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula a la consellera portaveu de govern. 
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) respon:  
 
La pregunta ens l’haurà d’acabar de concretar perquè no l’acabo d’entendre, però sí ja 
li passarem per escrit.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
dóna pas a la segona pregunta presentada també pel grup d’UpB. Atorga la paraula al 
conseller Jordi Bordas.  
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) realitza la pregunta:  
 
Atès l’impacte que ha tingut la reforma de la Marina del Port Vell en el dia a dia del 
barri de la Barceloneta i de tot Ciutat Vella,  
 
Atesa les dades que ens van donar a l’hora de presentar el projecte,  
 
preguntem, 
 

• “quants llocs de feina s’han creat a la Marina del Port Vell? I 
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• quants d’ells han estat per ciutadans de la Barceloneta?” 
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al govern, a la consellera Rafiaa Mrabet.  
 
La Sra. Rafiaa Mrabet i Oumnad (CiU) respon: 
 
Donant resposta a la pregunta del conseller Bordas sobre els llocs de treball creats a 
la Marina del Port Vell, informar que s’han creat un total de 46 llocs de treball, des de 
l’agost de 2014, dels quals 13 d’aquests han estat coberts per veïns de la Barceloneta.  
 
Actualment, també hi ha sis convocatòries noves obertes que encara no s’han cobert. 
 
Tant pels llocs de treball coberts com per aquestes sis noves convocatòries es treballa 
coordinadament i amb la col·laboració de la Taula d’Ocupació de la Barceloneta 
integrada, com ja sabeu, per entitats i associacions del barri.  
 
Alhora incidir en què des de l’Ajuntament treballem i continuarem treballant per un 
reeixit enllaç entre formació i ocupació en el Sector Nàutic al barri de la Barceloneta. Al 
darrer Plenari de Casa Gran es va presentar una mesura de Govern que concretava 
entre d’altres equipaments la creació d’una nova línia de formació professional de 
Nàutica al barri, que a mitjà termini ha d’oferir aquesta oportunitat de relligar la 
formació i l’ocupació dels joves de la Barceloneta amb el Sector de la Nàutica.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
retorna la paraula al senyor Bordas d’UpB.  
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) afegeix:  
 
Lamentar que les nostres dades no coincideixin. Quan es va presentar el projecte no 
es va parlar de centenars sinó de milers de llocs de treball que es crearien. El senyor 
Vives fins i tot en una Comissió va informar que s’havien aconseguit més d’un miler de 
llocs de treball.  
 
Nosaltres les informacions que tenim és que de la Barceloneta s’han aconseguit, i 
aquestes són dades de la gent de la Taula de Mediació, en són 5 de les quals només 2 
han signat un contracte, i que ara sí que és cert que hi ha places que s’estan oferint.  
 
Lamentar que aquestes places s’estiguin oferint a països com Holanda o Anglaterra. 
Sincerament, demanem que s’estigui a sobre d’aquest fet, perquè ja que el mal de la 
Marina del Port Vell ja està fet, com a mínim que els llocs de feina repercuteixin en el 
veïnat de la Barceloneta.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
dóna pas al govern, a la senyora Rafiaa Mrabet.  
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La Sra. Rafiaa Mrabet i Oumnad (CiU) respon: 
 
Hem deixat clar que una cosa són les places que es creen des de la Taula d’Ocupació 
del barri i unes altres les que es creen per altres àmbits.  
 
Gràcies.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
passa a la següent pregunta presentada pel grup municipal d’ICV - EUiA i atorga la 
paraula al conseller Oriol Pastor.  
 
El Sr. Oriol Pastor Soria (ICV-EUiA) realitza la pregunta: 
 
La pregunta és, 
 

• “Quines accions i amb quins resultats i valoracions ha portat a terme el Govern 
del districte durant tot el mandat per tal de reforçar les iniciatives de 
sensibilització sobre els nous models familiars, la diversitat d’orientació i 
identitats sexuals entre les persones grans, en particular amb aquelles que 
estan en Casals i residències de Gent Gran?” 

 
Gràcies. 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
dóna la paraula el govern, al senyor Zalacaín.  
 
El Sr. Josep Zalacaín i Suárez (CiU) respon a la pregunta: 
 
Conseller, amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, existeix un contracte – 
programa en el qual conveníem  el desenvolupament de diverses accions de 
sensibilització en temes de sexualitat.  
 
En l’àmbit de Salut Escolar existeixen diversos programes per als instituts de Ciutat 
Vella, i en l’àmbit de la Gent Gran, s’ha focalitzat dins l’Escola de Salut de Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera una xerrada anual per a la Gent Gran del barri. Aquesta línia 
de treball es va iniciar al 2014 i es repetirà al 2015 amb l’objectiu de estendre-ho als 
barris on hi ha Escoles de Salut del districte.  
 
La valoració d’aquesta acció ha estat molt positiva pels participants de l’activitat.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
torna la paraula al senyor Oriol Pastor.  
 
El Sr. Oriol Pastor Soria (ICV-EUiA) intervé,: 
 
Gràcies per la informació, però de totes maneres el que presentaven vostès al Pla 
Municipal per a les persones grans era una mica més extens. No sé si és que no ho 
tenen present, jo si volen els hi puc recordar, però agrairíem que repassessin el seu 
propi programa, el Pla Municipal per a persones grans, si volen els hi dic les pàgines, 
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concretament on ho trobaran, pàgina 79, pàgina 93 per exemple, on veuran que vostès 
mateixos parlen de tot un seguit de coses que van molt més enllà d’aquesta xerrada 
de les quals agraïm igualment, que se’ns informi. 
 
Gràcies.  
 
 
 
El Sr. Josep Zalacaín i Suárez (CiU) respon:  
 
Senyor conseller, aquesta sensibilització creiem que és important a totes les edats 
inclús creiem que és més adient a edats més joves que la nostra, perquè la vida ens 
ha donat i ens està donant cada dia lliçons que hem de saber aprofitar i entendre, i 
arribem a la conclusió sincerament, que de  tot això trobareu el resum senzillament, a 
los Diez Mandamientos, “mira al prójimo como a ti mismo”. Tot això queda aquí inclòs.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
passa a la pregunta següent  i dóna la paraula al grup municipal del partit popular, a la 
consellera Elisabeth Jiménez.  
 
La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) realitza la pregunta: 
 
Dado que cualquier barrio para que siga siendo vecinal necesita un tejido comercial de 
proximidad amplio, variado y de calidad dirigido a los vecinos, 
 
Dado que los vecinos de Ciutat Vella han tenido ese tejido comercial, lo han tenido y 
han ido viendo sobre todo en la última década como ha ido desvirtuándose por la 
aparición y expansión de un número desbocado de  
Bodulakes, tiendas de telefonía, locutorios, etc. por motivos básicamente, de unos 
Planes de Uso erróneos y por desidia municipal a la hora de inspeccionar, sancionar y 
poner orden, 
 
Dado que no vemos que en los últimos cuatro años haya mejorado esa tendencia, a 
pesar de disponer de un nuevo Plan de Usos como herramienta para poner freno a 
esta situación, 
 
Preguntamos, 
 

• “¿Cuántas inspecciones se han llevado a cabo a establecimientos comerciales 
desde que la señora Homs es regidora del distrito de Ciutat Vella? 

 
• ¿Cuántas de estas han sido a establecimientos regentados por extranjeros? Y 

 
• ¿Cuál ha sido el resultado de estas inspecciones en términos de sanción o 

cierre, tanto en establecimientos regentados por nacionales como por 
extranjeros?” 

 
Gracias.  
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La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
dóna pas al govern perquè respongui, a la consellera Anna Lliuró 
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) respon: 
 
Durant aquest mandat al districte s’han fet un total de 1.061 inspeccions a 
establiments comercials. 
 

- 818 en establiments no alimentaris i 
- 213 en establiments alimentaris. 

 
D’aquestes inspeccions s’ha derivat un total de 415 sancions, 
 

- 161 en establiments alimentaris i 
 

- 254 en establiments no alimentaris.  
 
De precintes n’hi han hagut 75, però d’aquests no tinc les dades de quins establiments 
són alimentaris i quins no ho són.  
 
Les dades que no li donaré i que, evidentment, no tinc són les disgregades pel que 
vostè categoritza “nacionals” i “estrangers”,  
 

• sap per què no les tinc aquestes dades? 
 
Perquè no és rellevant d’on prové qui comet la infracció, no és a cap efecte, perquè la 
normativa és d’obligat compliment per tothom, vingui d’on vingui. Aquí no hi ha 
ciutadans de primera, ni ciutadans de segona, aquí es governa per tots els ciutadans 
igual. 
 
Gràcies. 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
torna el torn de paraula a la senyora Elisabeth Jiménez.  
 
La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) intervé: 
 
Ya que no tiene los datos completos, le agradecería que cuando los tuviese nos lo 
enviase por escrito. 
 
Por otro lado, eso es un problema que Ciutat Vella lleva viviendo desde hace 
muchísimos años; ya gobernaban los socialistas cuando nosotros ya les pedimos a 
ustedes lo mismo.  
 
Hay un problema de comercio en Ciutat Vella que deja de ser en muchos sitios variado 
y de calidad para las familias que viven allí, personas mayores que se ven obligadas 
pues a comprar en la tienda de abajo, y a veces no tienen las garantías higiénicas y de 
calidad que merecen tener.  
 
Desde el partido popular, tanto cuando gobernaban los socialistas, el grupo socialista 
con Iniciativa, como ahora nosotros, sí que hemos vigilado, hemos mirado sobre todo 
Bodulakes porque estaban en el Plan de usos, estaban relacionados, que tienen 
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licencia de panadería y vendían desde cámaras de fotografiar, hasta alcohol o lo que 
fuese.  
 
Tiendas que por lo que nos decían pedíamos inspecciones de Seguridad Social 
porque no estaban asegurados los trabajadores, tiendas que obviamente, la calidad 
incluso la cadena del frío dejaba bastante que desear. Ni un partido, ni otro nos han 
hecho caso. Eso sí, el partido socialista ideó e hizo una guía que aparentemente es 
bastante cara dirigida a los comercios de inmigrantes de Ciutat Vella,  
 

• ¿por qué digo de inmigrantes?  
 
pues porque va dirigida a ellos y además no lo hicieron desde una Conselleria de 
Comercio, lo hicieron ustedes desde la Conselleria de Inmigración.  
 
Este documento que está muy bien también lo están utilizando ustedes, señora Lliuró 
porque está en todas las OAC’s del distrito, con lo cual yo lo he recogito, y como 
ustedes se dirigen directamente a explicar a los comerciantes extranjeros unas normas 
básicas para cumplir, yo pensaba que esto lo han hecho ustedes y lo están dando.  
 
Por favor, le ruego que los datos me los den y deje la demagogia para otra cosa.  
 
Gracias.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
dóna pas al govern perquè respongui, a la consellera senyora Anna Lliuró. 
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) respon: 
 
Aquí no hi ha diferències consellera, ja li he dit.  
 
Hi ha comentaris i reflexions senyora Jiménez que no haurien de tenir cabudes en 
òrgans i espais de govern com aquest. Durant aquests quatre anys m’ha fet i encara i 
hem fa molta vergonya sentir-la dir segons quines coses, però en definitiva aquí qui es 
retrata és vostè i el seu tarannà.  
 
Gràcies.  
 
 

d) Seguiment de proposicions  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
passa la sessió al següent apartat que correspon al seguiment de proposicions, el 
primer presentat pel grup municipal del partit popular. Atorga la paraula a la consellera 
senyora Elisabeth Jiménez.  
 
La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) enuncia el seguiment de proposició: 
 
En el Consell Municipal del distrito de Ciutat Vella celebrado el dia 10 de diciembre de 
2013, se aprobó la siguiente proposición presentada por el partido popular, 
 
“Dado que la Barceloneta necesita una línea de autobús que la conecte de forma 
continua con los otros tres barrios del distrito, 
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Dado que esa línea debe favorecer además de la conexión de la Barceloneta con el 
resto del distrito y que las personas mayores o las personas con dificultades de 
movilidad así como cualquier vecino del barrio el acceso directo al hospital del Mar, ya 
que para ellos los trasbordos son un obstáculo añadido solucionable, 
 
Pedíamos que la línea de autobús 120 ampliase su recorrido a partir de paseo Colón, 
siguiendo el recorrido de paseo Juan de Borbón, de bajada diese la vuelta en plaza del 
Mar, subiese de nuevo por paseo Juan de Borbón, pasase por Almirante Cervera, 
paseo Marítimo hasta el hospital del Mar, doctor Aigüader y subiese otra vez por Pla 
de Palau.”  
 
Esta propuesta fue aprobada en este Pleno y no está cumplida así que pedimos por 
favor, 
 

• ¿cuándo se va a cumplir? 
•  

 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
dóna la paraula al govern, a la consellera Rafiaa Mrabet.  
 
La Sra. Rafiaa Mrabet i Oumnad (CiU) informa: 
 
Com ja hem comentat en altres moments, diverses vegades amb la consellera 
Jiménez, la línia 120 és una línia de barri que actualment dóna cobertura als barris del 
Raval, una part del Gòtic i al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.  
 
Aquesta línia 120 té actualment, un interval mitjà de pas de 34 minuts en feiners, la 
prolongació demanada en el  seu dia, en el Ple que hauria de ser amb els mateixos 
recursos, suposaria una degradació considerable de l’interval de pas dels seus 
vehicles, que passaria a ser d’uns 45 minuts, cosa que a títol personal i de tots creiem 
que no seria ni eficient, ni positiu pels usuaris. 
 
Per aquest motiu, l’objectiu de la proposta com deia, el mateix text de la proposició: 
millorar la connexió dels diferents barris de Ciutat Vella entre ells i a la vegada amb el 
mateix hospital del Mar i la Barceloneta.  
 
Cal posar en valor els següents elements, a part d’aquí hi ha altres línies de bus que 
connecten perfectament la resta de barris amb la Barceloneta, la línia D20 ja connecta 
un extrem del barri del Raval i el mateix tram que la línia de barri 120 amb el Gòtic, 
amb la Barceloneta i l’hospital del Mar. 
 
La mateixa línia 120 ja permet l’intercanvi amb la D20 a la zona del passeig Colom.  
 
També la línia 59 després de circular per totes les Rambles donant cobertura al Raval 
d’una banda i per l’altre al Gòtic actualment; també passa per davant de l’hospital del 
Mar, passant per una gran part de la Barceloneta inclòs el carrer Ample.  
 
La línia 45 també després de circular per Via Laietana donant cobertura al Gòtic d’una 
banda i per l’altre també a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, actualment també 
passa per davant de l’hospital del Mar.  
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Després de tot això i per enèsima vegada, considerem que allargar aquesta línia no 
seria adient pel seu propi funcionament i no s’aprofitarien totes les altres línees que 
connecten amb la línia de barri 120. 
 
També hem de dir que per molt que ens agradés seria impossible posar una parada de 
bus, davant de la casa de cada veí.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
atorga la paraula a la senyora Elisabeth Jiménez. 
 
La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara (PP) diu: 
 
Gracias por la explicación señora Mrabet, nosotros en ningún momento hemos dicho 
que fuese sin aumentar el presupuesto, auméntenlo, pongan más autobuses. El 
problema que hay en la Barceloneta es el que hay, es una propuesta aprobada en este 
Pleno y se tiene que cumplir.  
 
De todas formas ya sabe usted que en el próximo Consejo de la Barceloneta los 
vecinos han incluido en un punto del orden del día que se contemple este por qué no 
se ha hecho todavía este aumento de recorrido, así que prepárense ustedes otra 
respuesta a la que dan siempre que es hablar de transversales y de horizontales que 
no hacen el servicio que nosotros estamos pidiendo y que está aprobada en este 
Pleno.  
 
Gracias.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
passa al següent i últim seguiment de proposició presentat pel grup municipal 
socialista. Atorga la paraula al conseller senyor Nacho Cano.  
 
El Sr. Nacho Cano i Vidal (PSC) presenta el seguiment de proposició: 
 
Aquest seguiment de proposició fa referència a una qüestió que hem tractat també a 
l’informe de la regidora i és que en data de 10 de desembre de 2013,  
 
“aquest Consell Plenari va aprovar dur a terme un Pla Integral de Millora pel barri del 
Gòtic Sud, un Pla global, transversal que inclogui temes com mobilitat, neteja, 
identificació i ús de locals buits i edificis municipals, preservació de locals històrics, 
dinamització, arranjament i  millora de l’espai públic, il·luminació entre d’altres 
qüestions”.  
 
Ja han passat no sis mesos, sinó més de 24 o quasi 24. El tema és, 
 

• quina és la previsió del Govern d’execució?  
 

• per què no ha fet complir aquest acord de districte? i  
 

• per què té abandonat el Gòtic Sud? 
 
Gràcies.  
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La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
dóna la paraula al govern, a la consellera senyora Anna Lliuró. 
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) informa: 
 
A l’informe del balanç de la regidora com vostè deia, ja s’ha debatut, s’han detallat 
totes les actuacions i projectes que s’han dut a terme als quatre barris incloses les del 
barri Gòtic.  
 
En el Plenari que vam debatre la seva proposta li vaig enumerar també una per una 
totes les actuacions que s’han desenvolupat, concretament en l’àmbit del Gòtic Sud, 
aquestes actuacions no s’han fet sota el paraigua terminològic de Pla Integral, això és 
cert, però això no vol dir que no s’hagin dut a terme, ja li vaig dir en el seu moment que 
el nom no fa la cosa.  
 
Gràcies.   
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al conseller, al senyor Nacho Cano. 
 
El Sr. Nacho Cano i Vidal (PSC) diu: 
 
El Gòtic no necessita actuacions ni intervencions a trossos sinó un Pla Integral amb 
visió global, transversal i que doni resposta a les necessitats dels veïns i veïnes del 
Gòtic.  
 
Gràcies.  
 
 

e) Seguiment de precs  
  

 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
passa al següent apartat que correspon al seguiment de precs. Hi ha un seguiment de 
prec que presenta el grup municipal d’UpB, el seu conseller senyor Jordi Bordas.  
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) fa la presentació: 
 
És per saber com està la situació. Fem la següent demanda, 
 
“Quin és l’estat d’execució de la proposició acceptada pel Govern del Consell de 
Districte amb data març de 2013 amb el següent contingut: 
 
Que el districte de Ciutat Vella faci arribar a la Ponència del Nomenclàtor de Barcelona 
i a la Comissió de Govern de l’Ajuntament de la ciutat el desig que l’avinguda Joan de 
Borbó torni a anomenar-se passeig Nacional, tal i com s’anomenava des del segle XIX 
i com encara avui es coneix pels veïns de la Barceloneta i molts dels veïns de la ciutat 
de Barcelona.” 
 
Gràcies.  
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La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
atorga la paraula al govern, a la consellera senyora Rafiaa Mrabet.  
 
La Sra. Rafiaa Mrabet i Oumnad (CiU) informa de l’estat del prec: 
 
Informar que la ponència de Nomenclàtor que és l’òrgan que decideix, encara no ha 
decidit sobre aquest tema. Ho estan estudiant.  
 
En el moment que tinguem una resposta per part de la ponència informarem a la resta 
de grups.  
 
Gràcies.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
torna la paraula al grup municipal d’UpB, al seu conseller, el senyor Jordi Bordas.  
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) valora la resposta: 
 
Només dir que una mica menys perquè ja fa un any, però bé... Val. moltes gràcies per 
la resposta i agrairem que ens ho diguin quan passi.  
 
Moltes gràcies.  
 
 

E) DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

 

1.   Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal  d’UpB contra 
l’atac a la seu de Charlie Hebdo i a un supermercat kasher a París, per 
tal de donar suport als actes unitaris contra la islamofòbia, contra el 
feixisme i el racisme arreu d’Europa, i a les manifestacions que es 
preparen al voltant del Dia Internacional Contra el Feixisme i el 
Racisme, el proper 21 de març. 

 
2.   Declaració Institucional presentada pel Grup Municipal  d’ICV – EUiA 

per instar als poders públics al reconeixement de l’equitat de gènere, 
garantint que les polítiques públiques municipals incorporin la vessant 
igualitària, que l’Ajuntament de Barcelona segueixi desplegant el Pla 
d’igualtat d’Oportunitats, fomentant la participació sociopolítica de les 
dones, promovent l’educació de la igualtat i les mesures per a una 
ocupació de qualitat, i continuar treballant contra la violència masclista.  

 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  
proposa passar al darrer apartat, les declaracions institucionals. N’hi ha dues 
proposades, la primera presentada pel grup d’UpB.  
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba (UpB) procedeix a la lectura de la Declaració 
Institucional del seu grup: 
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Llegiré només la part declaratòria. 
 
Primer, 
 
Rebutjar amb fermesa els atemptats a la seu Charlie Hebdo i a un supermercat kasher 
a París els dies 7, 8 i 9 de gener. També tot atac a la vida humana, drets individuals i 
col·lectius i a la lliure expressió, religió o ideologia i ens oposem a qualsevol estratègia 
de fracturar la societat i de confrontar les persones per raons d’ètnia o religió.  
 
 
Segon, 
 
Ens adherim a la declaració i assumim com a objectiu propi treballar per eradicar la 
islamofòbia fent pública la nostra adhesió i divulgant els actes unitaris de la campanya 
“Stop Islamofòbia”.  
 
Tercer,  
 
Fem una crida per donar el màxim suport als moviments amplis contra el feixisme, el 
racisme i l’estigmatització de qualsevol religió o pràctica religiosa, ja sigui Islam, el 
Judaisme, el Cristianisme o qualsevol altre d’arreu d’Europa i a la creació d’aquest 
tipus de moviment allà on encara existeixin. 
 
Quart,  
 
Expressem el nostre suport a les manifestacions que s’estan preparant al voltant del 
Dia Internacional contra el feixisme i el racisme, el proper 21 de març del 2015.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella 
presenta la següent Declaració Institucional que llegirà el grup d’Iniciativa Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa, la consellera senyora Rut Garrido.  
 
La Sra. Rut Garrido i García(ICV-EUiA) llegeix la Declaració Institucional que 
presenta el seu grup municipal: 
 
També llegeixo només la part declaratòria.. 
 
 
U, 
 
Instar a tots els poders públics del reconeixement de l’equitat de gènere com a valor 
essencial en el sistema democràtic i garantir continuar avançant en els drets de les 
dones i la superació de les desigualtats. 
  
Dos,  
 
Exigir posar fi a les polítiques d’austeritat que disminueixen i minven béns i serveis 
públics amb un alt cost per la ciutadania amb un clar i alarmant biaix de gent 
 
Tres,  
 
Aprofundir el treball transversal per garantir que totes les polítiques públiques 
municipals incorporin la vessant igualitària i la perspectiva de gènere.  
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Quatre,  
 
Continuar desplegant el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Barcelona en 
el nostre districte.  
 
Cinc,  
 
Promoure actuacions contra la feminització de la pobresa, amb mesures específiques 
per combatre l’atur de llarga durada, polítiques de garantia de renda i mínim vital 
garantit. Creació de nous serveis de benestar especialitzats en funció de les diverses 
necessitats de les dones que pateixen situacions de gran dificultat econòmica i 
d’exclusió social. 
 
Sis,  
 
Fomentar la participació sociopolítica de les dones i el moviment de dones i feminista, 
promoure l’associacionisme de dones i la seva participació com a agents socials i 
politics en tots els àmbits, cultural, polític, social i econòmic, facilitant la pressa de 
decisions col·lectives i estimulant una ciutadania activa mitjançant la potenciació de 
mecanismes i noves formes de participació així com promoure la incorporació de les 
dones en tots els graus de responsabilitat i pressa de decisions.  
 
Set,  
 
Promoure la coeducació i l’educació en valors per l’assoliment de la igualtat en tots els 
nivells educatius i en els sistemes reglats i no reglats.  
 
Vuit, 
 
Millorar la salut de les dones al llarg del seu cicle vital i tenir-ne cura i garantir una 
assistència sanitària sense biaixos de gènere, tenint en compte la diversitat femenina i 
vetllar per la promoció i el lliure exercici dels drets sexuals i reproductius.  
 
Nou,  
 
Promoure un pacte de ciutat pel repartiment equitatiu dels treballs i la racionalització 
dels horaris laborals per tal que dones i homes disposin de temps per treballar, temps 
per a la família i temps de gaudi personal. El treball domèstic familiar i de cura ha de 
ser visibilitzat, comptabilitzat i assumit per dones, homes i poders públics.  
 
Deu, 
 
Promoure mesures per a l’ocupació de qualitat femenina, desenvolupant politiques 
actives d’ocupació, orientades prioritàriament a la contractació de dones en sectors 
emergents, competitius i socialment necessaris i fer una aposta per reconèixer el valor 
de la cura i dels treballs domèstics invisibilitzats, però alhora indispensables per a la 
vida.  
 
Onze, 
 
Continuar treballant per a eradicar la violència masclista com element opressor envers 
les dones, sensibilitzar la ciutadania sobre aquest greu fenomen i desplegar els 
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recursos necessaris per l’atenció i recuperació de les dones i infants que pateixen 
violència masclista.     
 
 
 

La Sra. Sara Jaurrieta Guarner, presidenta del Consell  Plenari de Ciutat Vella  per 
finalitzat el Consell Plenari del 5 de març del 2015 després de més de tres hores de 
durada i afegeix: 

 
Gràcies per la col·laboració de totes les persones que han fet possible el bon 
funcionament del Consell Plenari, als veïns i veïnes, les entitats, als tècnics de la casa 
i als de fora, als consellers de districte, als regidors adscrits, a tots ells agrair la seva 
col·laboració. Ha estat un plaer presidir el Plenari de Ciutat Vella.  
 
Moltes gràcies.  
 

 

 
La qual cosa certifico en la meva condició de secretari del Districte (per delegació del 
Secretari General). 

 

Barcelona, a 5 de març de 2015 

 
 
 
LA PRESIDENTA                 
                  LA  SECRETÀRIA 

 

 

 

Sara Jaurrieta Guarner                      Natividad Román Páez 

 
 
 
 
 
 


