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Ordre del dia 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 16 de març de 2017. 

B) PART INFORMATIVA  
1. Despatx d’ofici. 

2. Donar compte dels nomenaments dels consellers/eres Sra. M. Josefa López i 
Samper, Sra. M. José Chacón i Salvador i Sr. César Martínez i López, i del 
cessament dels consellers/eres Sr. Josep M. Julià i Martínez i Sra. Anna Lliuró i 
Serra. 

3. Modificacions de cartipàs. 

4. Informe de la regidora. 

5. Mesures de govern: 

– Accions de millora i veïnificació de la Via Laietana. 

C) PART DECISÒRIA 
1. Medalles d’Honor 2017 de l’Ajuntament de Barcelona - Districte de Ciutat Vella. 

2. Ponència de Nomenclàtor: canvi de nom del carrer de l’Almirall Cervera per la 
denominació de carrer Pepe Rubianes. 

3. Normes reguladores de participació.  

D) PART D’IMPULS I CONTROL 
a) Proposicions 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs per que es 
creï un pla d’actuació de la zona de l’Arc del Teatre que contempli les 
següents mesures:  

• Dinamització comercial 

• Inspecció i control dels habitatges d’ús turístic i de locals d’oci nocturn 

• Incloure la zona delimitada pel carrer Nou de la Rambla, Avinguda de 
les Drassanes i la Rambla de Santa Mònica en la zona de dret de 
tanteig i retracte  

• Millorar la seguretat i la convivència de la zona 

• Actuacions específiques de neteja 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP per que 
s’insti la Conselleria d’Interior que reposi el dispositiu de Mossos d’Esquadra 
que va ser retirat fa més de quatre setmanes; que es dupliqui la dotació de la 
Guàrdia Urbana destinada a la zona i es restableixi el dispositiu que hi havia i 
que s’ha reduït a la meitat; que ambdós dispositius siguin de caràcter 
permanent com a mínim durant tot el 2017; que es defineixi un pla social amb 
implicació de l’Ajuntament i la DGAIA destinat als menors tutelats on 
l’escolarització i la salut siguin primordials. 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-
Capgirem per que el Districte de Ciutat Vella revisi de manera urgent els 
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procediments que empenyen a un nombre creixent del veïnat a perdre qualitat 
de vida i drets elementals, així com les seves conseqüències, de manera 
autocrítica i susceptible de ser reformulada.  

4. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC-AM per 
que el Districte de Ciutat Vella acordi que s’activin, amb caràcter d’urgència, 
els mecanismes dels quals disposa el consistori en l’aplicació de la Llei 
24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica; l’establiment d’una coordinació efectiva 
entre l’UCER, el mateix Districte i els diferents serveis municipals implicats, 
Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella, centres de Serveis Socials i Centre 
d’Urgències i Emergències Socials, així com l’acord per activar el dret de 
tanteig i retracte, definint tot el Raval Sud com a zona preferent, i l’establiment 
d’una àrea de conservació i rehabilitació al carrer de Lancaster, en un termini 
de tres mesos.  

5. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata per 
tal que el Govern del Districte presenti un Pla Especial d’Estiu que tingui en 
compte: 

a) Desplegament d’agents cívics 

b) Unitat de platges 

c) Ordenació dels vehicles de mobilitat personal i bicicletes 

d) Organització dels efectius de seguretat 

e) Venda ambulant il·legal 

f) Pisos turístics 

g) Oci nocturn 

Que a partir de la presentació del Pla Especial d’Estiu s’entregui als grups 
municipals un informe mensual de l’evolució d’aquest pla. 

b) Precs 
6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs, degut a la 

inseguretat que es genera al carrer Ginebra per incorporar-se al Passeig Joan 
de Borbó tant per vianants com per conductors, per que el Govern posi un 
semàfor per a vianants en l’encreuament entre el carrer Ginebra i el Passeig 
Joan de Borbó per alertar els vianants que pel carrer Ginebra circulen cotxes 
que s’incorporen al Passeig de Joan de Borbó. 

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs per que s’elabori 
un informi sobre els diferents guals dels carrers Pizarro, Baluard, Carbonell i 
Ginebra per a determinar la seva idoneïtat i, si escau, prendre les mesures 
necessàries per a corregir aquesta situació.  

8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP per que el 
Govern presenti, abans de finalitzar l’any 2017, un informe sobre habitatges, 
locals i solars de titularitat pública amb domicili a Ciutat Vella on s’inclogui la 
següent informació: 

• Direcció 

• Titularitat 
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• Finalitat d’ús  

• Estat de conservació 

• Historial d’ocupació (llogat, buit, ocupat il·legalment) 

I que l’esmentat informe contingui tota la informació en format Excel.  

9.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP per que donant-
se el cas que a la plaça Sant Felip Neri hi ha una escola que comprèn els 
cicles d’infantil, primària i secundària, i això implica una contínua afluència de 
nens i adolescents, i que l’esmentada escola fa ús de la plaça com a lloc de 
lleure per als nens, atès que s’ha observat l’augment de xeringues utilitzades a 
la plaça, donat que conscient del perill que això comporta el mateix 
Ajuntament de Barcelona ha emès un protocol d’actuació dirigit a l’escola i als 
pares en el qual s’indica com han de recollir les xeringues que es trobin i què 
han de fer en el cas que es punxin amb elles, que per part del Districte de 
Ciutat Vella es creï de forma immediata un dispositiu de vigilància per part de 
la Guàrdia Urbana, dels serveis de recollida de xeringues utilitzades i els 
serveis de neteja de la mateixa plaça que garanteixin la total absència de 
venipuncions i de xeringues almenys durant l’horari lectiu, dos hores abans de 
començar les classes i una hora després de finalitzar-les amb la finalitat 
d’assegurar de forma escrupolosa la salut i la integritat dels nostres nens.  

10. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-Capgirem per 
que el Districte de Ciutat Vella traslladi a l’Ajuntament de Barcelona instar al 
Departament de Treball, Afers Socials i Família que requereixi a la UTE que 
gestiona la Residència Bertran Oriola reposar d’immediat el personal que ha 
reduït unilateralment i que s’inspeccionin aquestes residències sense ser 
anteriorment advertides de les dates.  

11. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC-AM per que el 
Districte de Ciutat Vella acordi implementar les modificacions necessàries en 
el planejament urbanístic vigent per tal de transformar les dues pistes de la 
Maquinista, situades en el Passeig de Salvat-Papasseit, 45 en un pavelló 
poliesportiu municipal. 

12. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata per que 
el Districte de Ciutat Vella posi en marxa de cara a la temporada d’estiu un pla 
de xoc de neteja i manteniment, i que es presentin les auditories de qualitat de 
l’espai pública als propers Consells de Barri perquè els veïns puguin conèixer 
l’estat de neteja del seu barri.  

13. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata per que 
el Districte de Ciutat Vella presenti un nou pla per revitalitzar el tram final de la 
Rambla i crear equipaments d’ús ciutadà. 

c) Preguntes 
14. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-Capgirem 

atès que l’assetjament immobiliari, la gentrificació i l’expulsió de veïnat han 
adquirit una magnitud de pandèmia en els darrers anys a Ciutat Vella, i es 
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troba en creixement constant: quines mesures ha pres el Districte per 
confrontar aquesta situació? Quins resultats les avalen?  

15. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC-AM sobre 
com és possible que el Districte hagi concedit el corresponent permís d’obra a 
la propietat de l’immoble del carrer de la Nau, 1, incomplint la legalitat vigent?  

d) Seguiment de proposicions 

16. Seguiment de la proposició presentada pel Grup Municipal PP, aprovada al Consell 
de Ciutat Vella de març de 2016, en relació que s’informi del compliment de la 
proposició aprovada en que es demanava que es garantís el caràcter PERMANENT 
de l’equipament policial del Passeig Joan de Borbó, inaugurat el 2016 a la 
Barceloneta, i que s’hi garantís la tramitació de denúncies els 365 dies de l’any en 
horari de 24 hores al dia. 

17. E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
  

 
Desenvolupament de la sessió  
 
La presidenta saluda els assistents i obre la sessió. 

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 16 de març de 2017 

S’aprova l’acta de la sessió anterior. 

B) Part informativa 

1. Despatx d’ofici 

La presidenta dona la paraula al conseller Borràs.  

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Com cada plenari, formularem la mateixa pregunta. Voldríem saber quants habitatges d’ús 
turístic il·legal s’han precintat en el districte de Ciutat Vella des de l’anterior Ple. També 
m’agradaria que em passés la dada sobre l’agregat des que estan al Govern. 

Cal incidir que en el passat plenari vaig fer la mateixa petició i em vau dir que no em 
podíeu respondre en aquell moment, però que sens falta ho faríeu en aquest. 

Gràcies. 

La presidenta passa la paraula la regidora. 

La regidora 

També com cada plenari, tornem a dir que no es tracta de quins precintem, sinó de quins 
cessen l’activitat, i això ha d’estar al despatx d’ofici. Podem fer l’agregat d’aquest mandat, 
que jo no tenia present que hi havia aquesta petició. 
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2. Donar compte dels nomenaments dels consellers/eres Sra. M. Josefa López i 
Samper, Sra. M. José Chacón i Salvador i Sr. César Martínez i López, i del 
cessament dels consellers/eres Sr. Josep M. Julià i Martínez i Sra. Anna Lliuró i 
Serra 

La presidenta exposa que el punt 2 de la part informativa tracta de dos cessaments i dos 
nomenaments de consellers municipals del Grup Demòcrata.  

En primer lloc, informa dels cessaments dels consellers Josep Maria Julià i la senyora 
Anna Lliuró, que no han pogut estar presents. Vol que consti en acta la seva vàlua, la 
seva tasca, la seva gran implicació i dedicació al districte al llarg de tots aquests anys, 
especialment l’Anna Lliuró, que molts han tingut el plaer i el goig de conèixer, a qui 
agraeix la feina que ha desenvolupat al llarg d’aquests molts anys; com també al Josep 
Maria Julià, la incorporació del qual és més recentment, però que també ha estat implicat 
en el districte i l’ha estimat. 

En segon lloc, explica que cal formalitzar el nomenament dels dos substituts: la senyora 
María José Chacón Salvador i el senyor César Martínez López. 

A continuació, formula la pregunta de la promesa o el compromís: María José, jures o 
promets per la teva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 
membre del Consell de Districte de Ciutat Vella, amb lleialtat al rei i respectar i fer 
respectar la Constitució i l’Estatut de Catalunya? 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Sí.  

La presidenta, tot seguit, formula la pregunta a l’altre conseller: César, jures o promets 
per la teva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de membre del 
Consell de Districte de Ciutat Vella, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la 
Constitució i l’Estatut de Catalunya? 

El Sr. César Martínez i López 

Prometo. 

La presidenta informa que queden nomenats els dos consellers i els desitja molta sort, 
molts èxits i molta dedicació al districte. 

3. Modificacions de Cartipàs 

La presidenta atorga la paraula al Govern, al conseller Rabassa, perquè exposi les 
modificacions de cartipàs.  

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

A les modificacions de cartipàs, a més a més de la composició del plenari, que ja hem 
comentat, hi ha la modificació de la Presidència de la Comissió de Benestar, Acció Social i 
Ciutadania, que passa a ser en Ferran Caymel, del Grup de Barcelona en Comú. 
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I, posteriorment, a les secretaries dels consells de barri hi ha modificacions: al Consell de 
Barri del Raval la secretària passa a ser la Natalia Martínez; al Consell de Barri del Gòtic 
passa a ser el secretari en Ferran Caymel, i del Consell de Barri de la Barceloneta el nou 
secretari és l’Albert Sancho. 

Aquestes són les modificacions. 

4. Informe de la Regidora 

La presidenta dona la paraula a la regidora perquè exposi l’informe. 

La regidora 

Bona tarda a tothom. Avui tenim un plenari molt concorregut. Donar la benvinguda als 
veïns i les veïnes i també als nous consellers de Districte. 

L’informe de la regidora és un informe que pretén fer un repàs del que ha passat en els 
últims dos mesos al districte de Ciutat Vella. 

Volíem destacar –i això també consta a la introducció– que fa poc vam anar amb els veïns 
del barri Gòtic a visitar el Borsí, que és un equipament que portava més de nou anys buit i 
que, finalment, acollirà la Biblioteca Andreu Nin i serà també un equipament veïnal, tal 
com reclamava la plataforma «El Borsí per al barri». Tenir un equipament d’aquesta 
envergadura i tan reivindicat al barri és una bona notícia. 

També estan ja en marxa els treballs per a l’adequació del local on han d’allotjar-se 
l’entitat Diàlegs de Dona, l’Associació de Veïns d’Illa Robador i l’Associació de Dones 
Marroquines. 

En l’àmbit de l’educació, ens semblava que era destacable el fet que en tots els centres 
públics, en la matriculació d’aquest curs, s’abaixa la ràtio d’alumnes de P3 a vint-i-dos 
alumnes, cosa que ha d’ajudar i ha de col·laborar en la garantia d’una bona qualitat. 
També s’ha creat la comissió tècnica per atendre el nombre de sol·licituds que tenim al 
Districte de matrícula viva, és a dir, de sol·licituds de matrícula que arriben fora de termini. 
I estem fent l’avaluació del Pla d’educació 2013-2018, tant amb el Consorci com amb un 
grup de recerca de la UAB, que ens ha de portar a elaborar el nou Pla d’educació a partir 
del 2018. Jo crec que l’educació és un repte compartit amb tots els grups polítics i amb 
gran part de les entitats. 

Cal destacar també que estem en l’elaboració del nou Pla d’usos de Ciutat Vella, que 
comencem ara el procés de participació, que tindrà una part d’informació, una de debat i 
una de retorn amb entitats, veïns, comerciants i els diferents actors. També dir-los que hi 
ha un error: la sessió inaugural no és el dia 17, sinó que és el dia 18. Per tant, els farem 
arribar la convocatòria també per mail. 

En l’àmbit de l’habitatge, cal destacar diferents accions. Per una banda –i convidar-los-hi 
també–, l’obertura de la nova Oficina de l’Habitatge el proper 17 a les sis de la tarda. És 
una oficina d’habitatge que s’ubica al carrer Robador, tal com demanaven també els veïns 
que aquest local, que és d’àmplies dimensions, pogués tenir vida. Aquesta oficina també 
ha de convertir-se en una referència per als diferents veïns, ja que el tema de l’habitatge 
és una problemàtica molt apressant ara mateix al districte. Crec que fruit d’això també 
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tenim aquí els veïns i veïnes del carrer Lancaster. Aquest espai vol ser un espai de 
referència. A més, justament per poder fer front conjuntament a aquesta problemàtica que 
tenim, també l’obertura serà part d’un debat de l’avaluació de les polítiques públiques, 
però també de teixir aliances i d’establir quins són els mecanismes de col·laboració entre 
la ciutadania i l’Administració per poder fer front a la vulneració del dret a l’habitatge que 
patim malauradament en els nostres barris. 

En aquest sentit, dir que la UCER, la unitat que es dedica a intervenir en qüestions 
d’emergències habitacionals, ha atès 111 casos en els últims mesos, la gran majoria al 
Raval; que s’està treballant també amb els veïns i veïnes de Lancaster, 22 i 24 amb 
aquest compromís que hi ha que no es durà a terme aquest planejament urbanístic que hi 
ha pendent per a la zona des de fa tretze anys fins que no hi hagi un reallotjament per a 
les veïnes que estan en situació de vulnerabilitat; i que també s’han tingut diverses 
converses amb els propietaris de Lancaster, 13 –malauradament quasi totes mediàtiques, 
que han acabat en una denúncia a la meva persona–, però justament per evitar que hi 
hagi moviments especulatius en aquella zona. 

En l’àmbit de la salut, destacar els grups de treball que s’han engegat de cara a l’obertura 
del trasllat de la sala de venipunció a Pere Camps. Ahir va ser l’última comissió de 
seguiment. 

I celebrar també que per fi s’ha anunciat la licitació d’un nou recurs per atendre joves, 
menors i majors d’edat, en situació de carrer i amb problemes d’addicció a la cola en la 
zona del Pou de la Figuera del Forat de la Vergonya, un recurs que ja vam anunciar que 
no hi seria a Ciutat Vella. 

En l’àmbit de la cultura, molts de vosaltres vau assistir a la presentació del Protocol festiu 
de Ciutat Vella, que pretén també arrelar i fomentar les festes tradicionals de les diferents 
comunitats que tenim al districte. 

I en l’àmbit de la promoció econòmica, destacar que, del Pla de desenvolupament 
econòmic que teniu a la web i que coneixeu, ja hi ha trenta-vuit accions en marxa de les 
cinquanta-set que ens hem plantejat per als cinc anys de duració del pla. D’aquestes, ja 
s’està treballant en vuit establiments al Casc Antic, al Gòtic i a la Barceloneta per tal de 
garantir el seu relleu –un dels problemes que ens trobem és la manca de relleu. 

I també destacar que s’ha obert la convocatòria del programa de recursos per a projectes 
d’impuls econòmic per tal de recolzar projectes d’impuls econòmic. És una convocatòria 
nova. També, dins del marc de desenvolupament econòmic, pel que fa a la contractació 
pública, s’ha fet un esforç extra, i, per tant, el 2016 hem aconseguit contractar en diferents 
àmbits de l’Ajuntament 115 veïns i veïnes de Ciutat Vella.  

També hem finalitzat l’estudi sobre les condicions laborals en el sector del turisme, en la 
restauració i en l’oci nocturn per avaluar el seu grau de precarietat. I s’està treballant 
conjuntament amb els sindicats per tal d’obrir un centre d’assessorament laboral per 
garantir els drets laborals de la gent que treballa en aquests àmbits. 

Per finalitzar, pel que fa a les urbanitzacions, continuen en marxa les obres de la plaça 
Folch i Torres. Comentar que l’institut ens ha fet unes propostes de millora del projecte i, 
per tant, es convocarà la comissió de seguiment per tal de presentar-lo als veïns. 
Aquestes millores estan vinculades amb un esforç extra que farà el Districte per invertir en 
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la rehabilitació de la façana de l’Institut Milà i Fontanals, que fa molt de temps que està 
pendent per part del Consorci d’Educació. I, per tant, com que aquests diners no arriben, 
els posarem com a Districte. 

En l’àmbit de la seguretat, destacar les intervencions fetes pel Grup de Delinqüència 
Urbana. Molts dels veïns que estan aquí o que participen als consells de barri ja saben 
que el 2016 vam tenir quaranta-tres intervencions en pisos on es realitzava venda de 
droga; el 2017 en portem ja deu; hi ha una activitat prou intensa. 

Per acabar, i tenir temps de respondre’ls, dir que en l’àmbit del Pla de barris no només 
s’han començat els treballs en relació amb el Borsí, amb aquesta demanda que tenien els 
veïns de poder treballar conjuntament, sinó que també s’està acabant d’ajustar la 
convocatòria d’ajuts a la rehabilitació, que té com a novetat el fet que no estem parlant de 
renovar façanes, no estem parlant del cap enfora, sinó del cap endins de l’habitatge, 
perquè justament aquests ajuts a la rehabilitació estan pensats per millorar les condicions 
de vida d’aquella gent que està en una situació de major vulnerabilitat. 

I, per últim, en la part de celebracions, destacar el bon transcurs de la celebració del dia 
de Sant Jordi. 

La presidenta obre el torn de paraula dels diferents grups municipals.  

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos una vez más al Pleno 
de Distrito, este mes bastante concurrido. 

Primero, dar la bienvenida a los nuevos consellers que se incorporan en este Distrito. 
Bienvenidos a los tres. Y despedirme formalmente de las personas que ya no formarán 
parte del Distrito. Creo que todos han hecho un buen trabajo, y es una lástima que ya no 
estén, pero estoy segura de que las personas que los suplen harán muy buen trabajo. 

Después de las despedidas y bienvenidas, pasaré a centrarme en el informe que hoy nos 
presenta la regidora. 

Primero, agradecer la presentación de este informe. Que conste que se nos dijo que nos 
lo enviaría el lunes y lo recibimos el martes, pero van mejorando. 

También decirles que este informe carece de información. Hay temas que son de interés 
público y de los que ni siquiera son capaces de hablar en este informe, problemas que 
nos preocupan a todos los ciudadanos. Es por ello que le pedimos de manera inmediata y 
contundente que se nos faciliten los diferentes informes de inspección; qué medidas se 
van a llevar a cabo desde el Ayuntamiento respecto a la Residencia Bertran Oriola en la 
Barceloneta; que se realice una auditoría externa para analizar la contabilidad de la Casa 
de la Barceloneta; qué razones y medidas se van a tomar para mejorar la calidad del agua 
de la playa Somorrostro, que ayer no recibió la bandera azul que recibía todos los años, y 
conocer cuáles son las razones por las que la empresa privada ha ocupado el 
aparcamiento del paseo Marítimo de zona azul –espero que tuvieran tique de 
aparcamiento. 
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También les hago una pregunta: ¿por qué los partidos políticos de la oposición no hemos 
sido invitados a ver el edificio del Borsí? Entendemos perfectamente que será un espacio 
para los vecinos y para la biblioteca, y los protagonistas tienen que ser ellos, pero de eso 
a que no seamos invitados hay un paso. Menos mal que votamos a favor en la Comisión 
de Urbanismo de adquirir el edificio; si no, no creo que nos hubieran informado de nada. 

En el Gótico también hay otros espacios que se han de mejorar y de momento no nos han 
presentado ningún plan para mejorar plaza Sant Miquel, ni la mejora del pavimento de las 
calles. ¿Dónde están estas mejoras que querían hacer? 

En el Raval también hay problemas, problemas que ustedes no hacen nada para 
remediarlos. Esta semana un vecino, harto de peleas, tráfico de drogas, locales de 
prostitución clandestinos y otros tantos problemas que suceden…, es un ejemplo de lo 
que sucede en el Raval día tras día. ¿Dónde están ustedes? Hoy en el Pleno hay dos 
propuestas que hablarán de una zona concreta del Raval, con lo cual ya hablaremos largo 
y tendido, pero es sorprendente que ustedes no hablen de ello en este informe. 

En Casc Antic también hay problemas tan graves como en el Raval. De hecho, el PP trae 
una propuesta hoy en el Pleno para que todos votemos y opinemos sobre eso. 

Hay otros temas que afectan también al distrito en general, entre ellos la limpieza. La 
limpieza es una materia en la que ustedes suspenden continuamente. No me vale que 
digan que limpian más y mucho, sino simplemente que nos presenten de una vez por 
todas la evaluación del servicio de limpieza que les pedimos hace siete meses en el Pleno 
de octubre y que se votó –todos los partidos– a favor. Y ustedes no han sido capaces de 
explicar nada, y eso que habían empezado a hacer el informe. Pues menos mal. 

Esto, como otras tantas cosas, son problemas que no aparecen en el informe. Ya 
puestos, y que hablamos de cosas que se aprueban y que ustedes no nos pasan la 
información, nos podrían contestar las preguntas que les hacemos por escrito, que me ha 
dicho el conseller tècnic que a finales de semana o principios de la semana que viene 
recibiré la respuesta de preguntas. 

Ligado con la limpieza, nos gustaría saber por qué se permite realizar un uso inadecuado 
del espacio público en el distrito. Parece que en este distrito esté todo permitido. 

Y ya para concluir y no extenderme más, ustedes hablan de muchas cosas en este 
informe, pero de lo importante no dicen absolutamente nada. Parece que ustedes solo 
quieran ofrecer parte de la información de lo que ocurre en este distrito. Pues no, ustedes 
gobiernan y tienen que contar todo, sobre todo lo malo. Pero lo más importante es que 
presenten medidas y que solucionen los problemas de los ciudadanos, y que estas sean 
reales y no hagan más titulares vacíos. 

Gracias.  

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Gracias, señora presidenta. Antes que nada, dar la bienvenida a los nuevos consellers y 
desearles mucha suerte, y agradecerles el trabajo a los que se han marchado. 
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Vamos a empezar con la participación, esa participación donde no se contesta a las 
preguntas; donde no hay organización ni hilo conductor; donde se manipula y se coarta; 
encorsetada en formatos de la PAH que no funcionan; expulsan a mucha gente de las 
mismas; se pierde el tiempo y no hay retorno en la realidad de las calles ni en la vida de 
los vecinos de Ciutat Vella; obritas de teatro continuas, aburridas y monótonas y, lo peor 
de todo, inútiles, aunque esto último lo comparten con los últimos gobiernos que han 
pasado por el Distrito. 

Hacen servir ustedes los consejos de barrio para darse autobombo como gobierno, 
cuando son espacios cien por cien ciudadanos, donde los vecinos y comerciantes del 
distrito deberían tener absoluta libertad para escoger los temas, sean de seguridad o de lo 
que les dé la gana. Expulsan de los consejos de barrio temas tan absolutamente vitales 
de Ciutat Vella como es la seguridad. Si los vecinos quieren hablar del top manta, de 
delincuencia, de que desaparezca la prostitución en la calle, de jeringuillas, de planes de 
verano inexistentes, de niños de la cola, de ocupas, de sin techo, ustedes no tienen 
ningún derecho a decirles que el consejo de barrio les pertenece a ustedes y no es el 
lugar adecuado para hablar de estos temas. ¿El consejo de barrio es el lugar para que el 
Gobierno hable de su libro y punto? No, es para que los ciudadanos escojan de qué 
temas tienen que hablar. 

Venden a los vecinos que los consejos de barrio son participación a la carta, y luego les 
sueltan el rancho que les tenían preparado. Encima, el mismo rancho para todos los 
barrios. Si hay distintos consejos de barrio será porque las problemáticas de cada barrio 
son distintas. Qué cosa que un gobierno como ustedes trabaje en serie para ahorrar 
esfuerzos, como el capitalismo. La gente no es tonta, todos nos damos cuenta, aunque no 
todos lo digamos tan claramente. 

Los espacios de participación real para vecinos son cada vez más escasos, igual que los 
espacios de participación para que la oposición –que representamos a muchos vecinos– 
podamos dar nuestra opinión. Evitan ustedes reunirse con un montón de asociaciones del 
distrito y eluden el diálogo con un montón de vecinos. Gobiernan esta ciudad y este 
distrito con el «porque yo lo digo» como bandera, a golpe de medida de gobierno y a salto 
de mata atropellados por el ritmo de un distrito que, obviamente, no les llega ni a la suela 
del zapato. Lo único que les interesa es ir creando puestos de trabajo para los suyos, 
clavar bien los tentáculos en esa sociedad que se han creído que les pertenece y a la que 
se parecen ustedes como un huevo a una castaña. 

¿Se han oído ustedes presentando en los consejos de barrio el Plan de usos? Suspenden 
con nota bajísima. Sinceramente, da vergüenza ajena escuchar a la regidora de este 
Distrito decirle a la gente que ella tan solo hace dos años se pensaba que desde el 
Gobierno de esta ciudad se decidía qué negocio se podía poner en cada local. ¿Por eso 
quería ser usted regidora, señora Pin?, ¿para ir por el distrito en plan Chaves diciendo: 
«Exprópiese»? Qué decepción debe haber sufrido, ¿verdad, regidora?, al comprobar que 
los barceloneses somos libres para llevarle la contraria y que tenemos derechos que nos 
los garantizan. Qué decepción al comprobar que su lucha y su rabia no se basaban en 
realidades, sino que eran todo producto de la demagogia y el populismo radical. Y ahora, 
regidora, encima no lo puede reconocer, porque la verdad es que está usted más cómoda 
de casta que de ocupa. 

El siguiente punto en su lista –la que nos dieron en Junta de Portavoces– son los 
derechos sociales, y habla usted, cómo no, de vivienda. Siendo ocupa, o habiéndolo sido, 
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y defensora de ocupas –eso sí–, parece muy atrevido que usted y su Gobierno hablen de 
derecho a la vivienda. Sinceramente, es una característica que demuestra no haber 
entendido nada sobre vivienda y menos aún sobre derecho. 

Algún día sabremos más sobre su oscuro trabajo con la Oficina de Vivienda y la supuesta 
lucha contra los desahucios. Por ahora su fichaje estrella, Susana Ordóñez, exdirigente 
de la PAH, ha sido demandada y condenada en juicio por impedir la libertad de prensa en 
un desahucio agrediendo a un periodista por tomar fotografías de lo que estaba 
ocurriendo allí, e insultándole y diciéndole textualmente –lo siento, pero es textual–: «Fill 
de la gran puta, cabró, tu no pots gravar aquí.» Regidora, ¿ha condenado usted 
públicamente la actuación macarra de su amiga y enchufada, empleada por usted, de la 
cosa pública? Regidora, siendo conocido su talante demócrata y su pasión por la libertad 
de expresión, ¿cómo puede ser que no la haya despedido usted todavía? Susana 
Ordóñez pegó e insultó a la prensa por hacer su trabajo y fue condenada por ello en un 
juicio. O Susana Ordóñez cuenta con su aprobación o cuenta con su cese, señora 
regidora, no hay medias tintas. Hoy es un buen día para dar la cara sobre este tema, 
porque aún no la ha dado. 

Punto número 3: la promoción económica. Un gobierno que defiende y promociona el top 
manta pasando por encima y atropellando al comercio legal; un gobierno que se 
manifiesta en manifestaciones ilegales a favor del comercio ilegal, el top manta; un 
gobierno que coacciona a la propia Guardia Urbana para que no denuncie las graves 
agresiones recibidas por manteros; un gobierno que se desvive por evitar que cale en 
Ciutat Vella cualquier tipo de negocio que pueda generar empleos o ingresos; un gobierno 
que le declara la guerra a las terrazas aunque no molesten; un gobierno que reúne a las 
asociaciones de comerciantes para explicarles su Pla de desenvolupament econòmic y no 
sabe ni explicarles lo que han hecho hasta ahora, coincidirá conmigo en que no puede 
hablar de promoción económica, porque sencillamente no la quiere, no es lo suyo. 

Su mantra contra el turismo, señora regidora, cruje por todas partes. Hace dos años nos 
lo podíamos creer. Nosotros, el Partido Popular, creemos que el turismo es una gallina de 
huevos de oro que hay que saber gestionar para poder seguir comiendo huevos frescos. 
Sinceramente, esta ciudad no puede morir de éxito, y eso es a lo que nos ha llevado la 
falta de gestión por parte de los anteriores gobiernos. Pero ustedes vinieron a gestionarlo 
bien, ¿no? Eso es lo que decían: «Vamos a gestionar bien el turismo, y hacemos falta 
nosotros.» Pero en estos dos años lo que han logrado ustedes es que los efectos 
colaterales negativos del turismo empeoren y poner en riesgo los positivos, que no son 
pocos. El turismo no solo son bares, restaurantes y hoteles, que también. Hay toda una 
economía alrededor del turismo que da de comer a muchas familias y que posibilita un 
sinfín de políticas sociales. La visión económica de Ciutat Vella de su Gobierno tiene 
como meta final –buscada o no, eso no lo sabemos todavía– una renta per cápita de 
nuestros barrios decreciente en progresión geométrica, personas cada vez más pobres y 
cada vez de forma más rápida. 

¿O piensa, por ejemplo, usted, señora Pin, que la prostitución en la calle ayudará a 
desarrollar económicamente la zona de Robador? ¿O que desentenderse de los niños de 
la cola ayudará a que cada vez se abran más negocios en Sant Pere y en Santa 
Caterina? ¿O que escoger el comercio paquistaní como ejemplo para Ciutat Vella 
promoverá la variedad y la calidad de nuestro comercio? ¿O que permitir que el top manta 
se pasee por el distrito como Pedro por su casa –como ahora están en la Rambla– 
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consolidará el comercio tradicional, que paga impuestos y permite que tantas personas 
tengan un trabajo legal? 

Por ahora las únicas economías que le vemos promover son las del montón de personas 
que contrata usted con pólvora del rey –es decir, con el dinero de todos– y a dedo para no 
solucionar ni uno solo de los problemas que el distrito padece. Especial mención se 
merecen las dos personas que van a cobrar no sé si son treinta mil o sesenta mil euros 
por seis o nueve meses por mediar entre la prostitución y vecinos en Robador, que se 
presentan a los vecinos en un mail diciendo, literalmente: «Som la Tati i la Beti.» Y se 
despiden como: «Tati i Beti.» ¿Es una broma, ¿no?, señora regidora? Háblennos ustedes 
de la Tati y la Beti, por favor. Nos morimos de ganas por saber más d’aquestes noies tan 
trempades i tan bufones que, aunque lo disimulen muy bien, seguro que están 
preparadísimas, aunque solo sea para recibir con alegría e ilusión tamaño pastón. 

Muchas gracias. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Bona tarda. Sempre parlem del que no hi diu. Aquest cop podem parlar del que hi diu. 

Us felicitem vivament. És un informe molt elaborat, és d’una correcció política exquisida. 
De fet, més de la meitat de partits polítics d’aquí el signarien, segur que els seus socis de 
Govern, que han governat molts anys, i els seus socis de «vivenda», Convergència i 
Ciutadans, signarien aquest informe. És un esperit, així, liberal en l’econòmic i 
progressista amb el social. Molt harmònic. De fet, les universitats ofereixen un màster en 
màrqueting polític i una de les sortides que oferta és la de polític professional. Els 
alumnes es podrien mirar aquest informe, que val molt la pena. 

Diu: «Arribem al plenari del mes de maig a les portes de l’estiu, un estiu que es preveu ple 
de visitants a la nostra ciutat.» No ho sé, això és una estratègia econòmica deliberada, és 
com qui anuncia l’oratge i diu: «Plourà perquè hi ha temperatures...» 

Bé. Parlem de les Rambles, que diu que és una via internacional, una via d’alta 
complexitat, un eix que defineix el caràcter de la ciutat. Bé, les Rambles són un producte 
insatisfactori, perquè molts turistes venen a veure-les perquè vostès les «oferten» fent 
propaganda de turisme, i entremig estem nosaltres, entre el producte satisfactori i 
insatisfactori. S’ha «desatat» de veïnat; no sé per què, seguiu invertint diners en la 
promoció de les Rambles, en la promoció de la Boqueria. 

Es parla d’escola. Tenim un informe..., el tinc a mig llegir, ja el llegiré, ja us el passarem. 
No està gens contenta la gent que es dedica a l’escola aquí, que sempre ha sigut un 
servei de promoció social dels usuaris. Sempre ha sigut la millor eina que hem tingut a la 
història per progressar. 

En el procés participatiu hi ha un altre diagnòstic. No parem de fer diagnòstics. Engels, 
que era un bon home, va dir que valia més un gram de praxi que una tona de diagnòstic. 

Parlem de temàtiques sectorials, no parlem de turisme, però, bé, hem dit que parlaríem 
del que s’hi diu. Doncs, que hagi crescut l’activitat vertiginosament a l’espai públic del 
turisme..., ja en parlarem un altre dia. No és una activitat temàtica. També se citen en els 
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espais de debat específics, per parlar d’hostaleria, les associacions veïnals, les gremials; 
no se citen els sindicats. 

Tampoc es parla de l’Ordenança del civisme aquí, que deien que derogarien quan es van 
presentar a les eleccions. 

Trasllat de l’Oficina de l’Habitatge. Tindrem ocasió de parlar-ne més endavant. Aquí 
també ens crida molt l’atenció molt desagradablement una cosa. És la solució..., a la 
Unitat contra l’Exclusió Residencial hi ha setanta-set casos i quaranta-dos diu que tenen 
solució pròpia. Ja ens ho contestareu, però «solució pròpia» vol dir que s’han buscat la 
vida ells sols o què, més de la meitat de la gent? 

Els joves del Pou de la Figuera, tindrem ocasió de parlar-ne més endavant. A la 
companya –no recordo com et deies, Elisabeth o Isabel–: no es diuen «nens de la cola», 
és una falta de respecte. Si ells són nens de la cola, nosaltres som uns xoriços i cadascú 
té el seu... No, són menors d’edat i no els podem faltar al respecte. Són menors no 
acompanyats. No els diguem «menors de la cola», perquè..., de fet, a la seva proposició 
ho diu. 

A veure, Barcelona Activa. Si està finalitzat i actualment s’estan explotant les dades per a 
la realització de diverses anàlisis, si està finalitzat, que les puguem consultar tothom 
aquestes dades, una mica de transparència, no? 

Aquí també diu que s’han detectat àmbits potencials de mancomunicació de recursos 
entre comerços i entitats i es treballarà a l’Administració per promoure l’estalvi de costos. 
Bé, demanem una altra vegada més economats municipals on trobar productes de 
primera necessitat a preus assequibles, una vegada més. No ho sé. 

En matèria de suport a emprenedoria, heu atès moltíssims veïns, però no dieu quants han 
trobat feina, i si han trobat feina que no sigui precària. Ja ho preguntarem. De fet, a 
l’Ajuntament hi ha denúncies per feina precària. I, de fet, en podríem parlar amb la gent 
aquí que passa el micro o la gent que fa de tècnic de so o la gent que neteja aquest espai 
quan no hi som. 

La distribució de les terrasses, bé, no només regularitzar les terrasses, sinó potenciar la 
socialització de l’espai públic. A Barcelona, si no tens diners, no només et condemnen a la 
precarietat, sinó a la solitud: no tens on seure, no tens amb qui seure. Ja ho vam dir l’altra 
vegada, que està ple a Robador, a George Orwell..., està ple de gent que seu sobre 
garrafes, que seu sobre trossos de fusta. Això no és gaire digne d’un govern del canvi; és 
l’activitat policial. L’activitat policial no és la venda ambulant, els llauners, la gent que en fa 
ús, les demandes de serveis sexuals. Activitat policial únicament per a la gent pobra i 
l’economia informal. No hi ha activitat policial... Si es multa la gent que és usuària de la 
prostitució o la gent que compra llaunes i les beu al carrer, per què no és multen els 
turistes que van a apartaments il·legals, si ja havíem dit de la seva adreça i el seu compte 
del banc? 

En matèria d’ecologia urbana, una vegada més podem parlar..., bé, n’hem parlat moltes 
vegades, però us vam demanar un estudi de l’aigua que es gastaven 19 milions 
d’habitants en barris de quinze mil habitants; us vam demanar un estudi de les tones... No 
s’ha fet ni es publica l’estadística. Uns universitaris ho van fer a Lloret i a Salou, que són 
molt semblants a Barcelona, i van arribar a la conclusió que les tones de residu el juliol i 
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l’agost eren més del doble de la resta de l’any. Hi ha molts veïns d’aquest districte que 
diuen que hi ha una columna de fum gegant allà on arriben els creuers.  

I, bé, això és el que dieu. 

També parlarem del que dieu avui, però us heu oblidat del Primer de Maig. Si parlem del 
Sant Jordi, podem parlar del Primer de Maig, que la gent es va «liar» a cops de martell 
contra els hotels, una quanta gent, no ho sé. 

I també..., això és un apunt, però hi va haver una manifestació de la visibilitat lèsbica. 
També és digne d’esment. Era un full per fer apunts, però me n’he recordat ara. 

I no gaire més. I donar la benvinguda a la Leila Khaled, de la Unió de Dones Palestines, 
que estarà aquests dies pel districte i segur que és molt interessant d’escoltar el que ens 
vulgui explicar. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Moltes gràcies, presidenta. Després de dos anys de mandat, meitat de legislatura, una 
cosa creiem que caldria dir-ne. Primer, que les expectatives que cadascú hagués tingut, 
passat ja el temps suficient, han acabat confrontades davant la realitat. Els privilegiats fa 
temps que no els temen i el comú de la ciutadania perd tota la confiança que un dia varen 
dipositar en les seves promeses. 

Vostès van començar sent una plataforma ciutadana, van irrompre amb la frescor de qui 
s’ofèn quan l’anomenen «polític» i no «activista», i heu acabat muntant en menys de dos 
anys un partit amb tots els ets i uts. Primer vau pactar amb la Iniciativa per Catalunya de 
Mallol i Saura, aquella que tant depreciàveu, i després, quan la gran il·lusió de governar 
Barcelona es va transformar en el vertigen, quan la il·lusió de guanyar Barcelona es va 
transformar en el vertigen de governar Barcelona, vau fitxar els gerents socialistes, amb la 
qual cosa vau incomplir tant la renovació com les maneres de fer com les polítiques 
salarials en les quals havíeu basat bona part de la vostra campanya electoral. 

Aquells són els dies en què la Janet Sanz es va fer l’orni de totes aquelles promeses que 
havia fet als veïns de Sant Pere, que sols si la votaven a ella els assegurava que l’hotel 
del Rec Comtal no es construiria, (míting #0:35:34.7) ara. És l’època en què Mercedes 
Vidal va oblidar-se de defensar els drets laborals dels treballadors del Metro, cosa que 
segueix fent a dia d’avui, i que l’Ada Colau els etzibava que sols negociaria amb ells si 
prèviament els treballadors renunciaven al seu dret de vaga. I després de dos anys 
encara arrosseguem el seu canvi. El canvi que vau fer quan vau començar a incomplir la 
Llei de transparència per evitar fer públics els sous milionaris de la cúpula de Transports 
Metropolitans de Barcelona. I per culpa d’aquest, del vostre canvi, després de dos anys la 
ciutadania encara hem de suportar les vagues del servei de metro cada setmana. 

Com deia, el seu primer any és l’any del vertigen, és l’any que es passa renúncia a 
renúncia de la il·lusió al vertigen i del vertigen a la paràlisi. És l’any en què vau decidir 
dilatar el temps. I us vau afartar de dir que, en comptes d’arreglar els desgavells, 
estudiaríeu la manera d’arreglar-los. Justament això que deia en Joan sobre Engels, que 
era un gran home. I vau intentar convertir els consells de barri en un teatret. Vau 
demanar-los a aquells veïns que coneixeu des de feia una pila d’anys que escrivissin en 
un paper de colors aquelles problemàtiques que vosaltres mateixos com a oposició veïnal 
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havíeu denunciat un miler de cops durant els mesos anteriors a les eleccions. També és 
l’any que vau fer un cartipàs sense cap regidor de Comerç, sense cap intenció de protegir 
els petits establiments que vertebren la vida i l’economia del districte i que abaixen les 
persianes després de més de cent anys, com Joguines Foyé, al carrer Banys Nous, o la 
botiga de jocs de taula Mallart, de Jaume I, i tants d’altres. 

Per això cal que comenceu a apostar pel comerç que aporti un plus de qualitat i que ha de 
ser divers. Però per això cal regular els accessos dels comerços repetitius i protegir els 
negocis familiars. Cal començar a treballar per posicionar Barcelona com a ciutat de 
compres concentrant esforços en el petit comerç, de manera consensuada amb els eixos 
comercials de la ciutat. Per això els hem presentat una proposta de campanya de 
promoció comercial de cara al proper Nadal que serveixi per enfortir el teixit comercial i 
millorar l’autonomia financera dels eixos i sobretot per revertir el nyap dels dos anteriors 
Nadals. 

Però ja sabem que això de les loteries és la quinta essència del petit burgès. Ara bé, 
parlant de classes socials, i tornant al que dèiem, aquell fou l’any en què vau incomplir el 
«Pacte de les Escales» amb els treballadors de Telefónica i vau signar exactament, 
paraula per paraula, el mateix contracte que havien signat els convergents, renúncia a 
renúncia fins al pacte final, i un anyet més tard directament vau abraçar-vos a aquells qui 
anomenàveu «màfia», i propiciàveu així que Iniciativa per Catalunya - els Verds i PSC 
seguissin governant aquesta ciutat tal com havien fet durant trenta-dos anys. 

Iniciat el segon any, el canvi tampoc es va notar, i la paràlisi ha estat la tònica general. 
Segueixen sense tancar ni un sol pis turístic il·legal; i vostè ja no em dóna les dades, cosa 
que li donaven al Bordas, a mi ja no.  

Els veïns segueixen sense poder dormir, passejar per Ciutat Vella, plena de grups de 
ciclistes, de patinatge elèctrics o de segways, segueix sent tota una aventura, i els veïns –
això és el pitjor– segueixen sent expulsats de casa seva a cop d’especulació i 
d’assetjament immobiliari –avui en tenim una prova ben viva. 

L’únic canvi que notem és que aquell «sols és qüestió de voluntat política», que en 
campanya electoral repetíeu constantment com a recepta de tots els mals, ara cínicament 
l’heu virat cap a la Generalitat, aquesta ara dieu que és la culpable de la vostra 
incapacitat. 

Aquest ha estat l’any en què heu fitxat a cop de talonari el convergent Pere Macias perquè 
us aconsegueixi això del tramvia; és l’any que heu pactat amb Convergència i Ciudadanos 
un descafeïnat Pla d’habitatge, que, de fet, és l’enderroc més que evident de l’oportunitat 
de fer-se amb una eina útil per fer front a l’emergència habitacional que sofrim, i aquest és 
l’any que vam haver de plantar-nos i amenaçar de no aprovar el PEUAT si no 
s’augmentava el personal d’inspecció i detecció de pisos turístics il·legals. D’aquesta 
manera es passarà de quaranta persones actuals a cent deu en un període d’un any. Vam 
haver de pressionar l’impossible per fer un PEUAT mínimament d’esquerres, i això 
realment ens ha decebut molt. 

I aquesta setmana ens hem «enterat» que també és l’any –de fet, és l’any i mig en 
realitat– que, tot i l’alarmant nombre de ciutadans que pateixen pobresa energètica, 
l’Ajuntament de Barcelona no ha imposat ni una sola sanció a companyies elèctriques per 
talls de subministraments efectuats. 
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Per tot això, tenim por. Tenim por que vostès es tornin a replegar per segon cop. Primer 
ho van fer del vertigen cap a la paràlisi i ara tenim por que part de vostès ho facin cap al 
cinisme. 

El plenari passat van presentar un Pla de barris que era una farsa, una simple excusa per 
anunciar de nou que han comprat Can Seixanta o el Borsí, envernissat això –això sí– amb 
les necessitats peremptòries que pateix part del nostre veïnat. Aquest cop la mesura de 
govern de Via Laietana que avui ens porten confirma la tendència. 

I a nivell de ciutat aquest temor s’engrandeix. La burda campanya d’agitprop que ha iniciat 
amb el tema de la funerària, i sobretot l’aturada de les obres de Glòries, que ens deixarà 
empantanegats a tots, també als veïns de Ciutat Vella, els porta a un camí molt perillós. I 
mentrestant, davant del frau provat de Fomento de Construcciones y Contratas que ha fet 
amb la concessió de neteja, quasi bé els tenim xiulant. Municipalitzeu el servei d’una 
vegada i feu net, perquè a més el nivell de deixalles, com bé han dit els meus companys, 
de brutícia i de plagues que patim comença a ser molt preocupant. 

En el fons, necessitem més rigor, audàcia i servei per veïnitzar Ciutat Vella. 

Gràcies. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Gràcies, presidenta. Bona tarda a totes i a tots. Com tots vostès ja se n’hauran adonat, no 
som el Josep Maria, l’Anna i el Roger, sinó que som la María José, el César i el Marc. Per 
motius diversos, en aquests dos últims mesos hem hagut de renovar l’equip de consellers 
municipals del Partit Demòcrata, i des d’aquí volíem agrair al Josep Maria, l’Anna i el 
Roger la molta i bona feina que han fet al capdavant d’aquest grup municipal. Ara 
nosaltres els agafem el relleu, i crec que parlo en nom dels tres quan els dic que afrontem 
aquest repte amb molta il·lusió i moltes ganes per ajudar a millorar la vida dels veïns i 
veïnes del Raval, de la Barceloneta, del Casc Antic i del barri Gòtic. 

I justament per aquest motiu, avui volíem expressar la nostra preocupació perquè, arribats 
a la meitat del seu mandat, seguim amb una Ciutat Vella aturada. Una Ciutat Vella 
aturada perquè es posa traves a l’activitat econòmica a través de la suspensió de 
llicències d’activitat; una Ciutat Vella aturada perquè avui ens trobem amb un espai públic 
més degradat, més brut i més insegur –per exemple, el 2016 a Ciutat Vella les activitats 
molestes a l’espai públic s’han incrementat un 33% respecte al 2015, i els furts han 
crescut un 8,6%; a més a més, aquesta setmana vèiem com fins i tot la síndica de 
Barcelona, la Maria Assumpció Vilà, els ha dit no fa gaire que reforcin la presència de 
Guàrdia Urbana a l’illa Robador i a l’entorn del barri del Raval–; una Ciutat Vella aturada 
perquè ha tornat a aflorar una problemàtica que en el mandat passat s’havia aconseguit 
reduir a la mínima expressió, que és la venda ambulant il·legal, i que no veiem que s’hi 
posi remei; una Ciutat Vella aturada perquè veiem com es permeten el luxe de fer perdre 
dos anys als veïns i comerciants de la Via Laietana, perquè després que en el mandat 
passat quedés tot llest perquè en el present mandat es pogués executar la reforma 
íntegra de la via, vostès presenten unes millores puntuals que es queden molt i molt 
curtes. Però, bé, d’això ja tindrem l’ocasió de parlar-ne amb més profunditat al punt de les 
mesures de govern. 
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Per cert, parlant de Via Laietana, què pensen fer amb l’edifici buit, propietat de 
l’Ajuntament, situat als números 8 i 10? Es va adquirir el mandat anterior per situar-hi 
dependències municipals i estalviar a l’Ajuntament dos milions d’euros anuals en lloguers. 
No obstant, aquest edifici segueix buit a dia d’avui. Aquesta setmana s’ha llançat una 
campanya que defensa que s’hi facin cent seixanta pisos de lloguer. Què faran amb 
aquest edifici? 

Segueixo. Una Ciutat Vella aturada perquè a principi del seu mandat prometien revitalitzar 
el tram final de la Rambla a través de la compra de l’antiga Foneria de Canons i del Teatre 
Principal, i ara trobem que ni una cosa ni l’altra, i només hi tenim un gran interrogant. 

Més coses. Ens trobem a les portes de l’estiu. Tercer estiu sota el Govern Colau. El més 
segur és que sigui un estiu on ens visitaran més turistes que l’any passat i on algunes de 
les problemàtiques que té Ciutat Vella durant els mesos d’hivern no faran més que 
accentuar-se, i les mesures no hi són. És per això que avui els demanarem que 
incrementin els recursos i elaborin un pla especial d’estiu, ja que el Pla de veïnatge 
presentat a l’anterior plenari del Districte diu que es preveu una continuïtat en la dotació. 

També fer esment de la Rambla. Parlen de recuperar la Rambla per als barcelonins. Però 
externalitzen el concurs i podrà decidir com serà la Rambla un arquitecte de l’altra punta 
del món? I, a més, no veiem per enlloc la participació dels ciutadans en aquest projecte. 
Què ha passat amb la participació? Teníem un instrument que havia fet molt de servei: 
Rambla Viva. Què se n’ha fet? A la gestió de les Rambles sempre hi ha hagut molta 
participació de tots els actors implicats, i sembla que vostès, amb aquest concurs 
internacional de la Rambla, s’ho estan carregant. Espero que no facin, amb la participació 
del Districte, el que fan amb ella dins del seu partit, que és fer simulacres d’assemblees. 

Per últim, celebrar també l’obertura del Borsí. Esperem que, un cop rehabilitat, sigui un 
nou pol d’atracció de coneixement i educació per als veïns del Gòtic i de tot Ciutat Vella. 
Crec que a la resta de grups també ens hauria agradat viure aquest dia al costat dels 
veïns. És per això que sap greu que no ens convidessin a venir a l’entrada del Borsí. Què 
hi farem. 

Ens alegrem que el que fèiem el mandat anterior i que tant ens criticaven, que ens deien 
que ajudàvem a maquillar els comptes de la Generalitat, etcètera, ho hagin fet també amb 
l’edifici del Borsí i que hagin comprat l’edifici fent una permuta amb la Generalitat. 

Això és tot. Moltes gràcies. 

La presidenta agraeix les intervencions dels grups municipals i atorga de nou la paraula a 
la regidora per un temps de deu minuts i sis segons. 

La regidora 

Bé, aniré per blocs, perquè s’han fet molts comentaris. 

Començaré pel tema del turisme, responent a la consellera del PP, però en global a tots, i 
sobretot també a vostè, al conseller d’Esquerra, perquè quan vam plantejar que havíem 
de fer un pla urbanístic per regular els allotjaments turístics a la ciutat tots els partits hi 
estaven en contra, inclòs el seu, Esquerra Republicana. De fet, se’ns va acusar que 
portaríem les set plagues d’Egipte a la ciutat fent una regulació del turisme. Ara crec que 
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no només fruit de la feina del Govern, sinó també de molts grups de ciutadania hi ha un 
consens que cal regular el turisme. 

Que regular el turisme no vol dir estar en contra, senyora Elisabeth, però sí que vol dir, 
per exemple, que quan parlem que el turisme ha de redistribuir els seus beneficis no 
estem parlant de fer responsabilitat social corporativa, estem parlant de garantir els drets 
laborals de la gent que treballa en la indústria turística perquè sigui capaç de tenir una 
vida digna aquell que viu del turisme. I això és la nostra política de turisme, és tenir un 
lideratge públic –que vostès estaven en contra–, pensar quin model turístic –per això 
també s’ha presentat el Pla estratègic de turisme– i garantir que aquells que viuen del 
turisme, que és un sector econòmic de pes a la ciutat, ho poden fer dignament. Ja sé que 
a vostès el tema dels drets laborals, senyora Elisabeth, no els interessa gaire, però per 
nosaltres sí que és un compromís, tot i que malauradament no tenim eines per regular-los. 
I per això també es busquen aquests acords tant amb els actors com amb els sindicats. 

Parlaré també del tema de l’habitatge, que han esmentat alguns. Comentar diverses 
coses en el tema de l’habitatge. Evidentment, no podem fer tot el que la situació 
requereix, en això crec que estem d’acord. Sí que li demanaria a la consellera del PP que 
no fes demagògia. Ahir mateix el ministre De la Serna es va negar a regular la LAU en la 
compareixença..., al Congreso. I, de fet, la protecció dels llogaters és la forma d’evitar 
l’especulació, i no només donar ajudes als llogaters... El cinisme del seu partit en matèria 
d’habitatge jo crec que és inaudit: es neguen a fer una reforma de la LAU, van fer una 
reforma de la Llei hipotecària que era irrisòria, tot i el milió i mig de signatures que va 
recollir la ciutadania... O sigui, vostès crec que no tenen legitimitat per parlar-nos 
d’habitatge. I si li molesta que hi hagi un servei municipal que es dediqui a fer front a 
l’emergència habitacional i a intentar evitar els desnonaments que es produeixin per culpa 
de la Llei d’arrendaments urbans que promou el seu Govern, digui-ho obertament, perquè 
el que vostè ha fet avui no és parlar del districte, més aviat el que ha fet és un míting. 

En l’àmbit del comerç, assenyalar diverses coses. No estic d’acord –al conseller de 
Convergència– que el districte està paralitzat. Davant dels 50.000 euros anuals que 
s’invertia en la promoció econòmica el mandat anterior, nosaltres estem invertint 250.000 
cada any, i no només això, sinó que hem sumat noves convocatòries de ciutat perquè s’hi 
puguin acollir tant aquelles iniciatives que parlen de la promoció econòmica d’àmbit 
comunitari com de l’economia social i cooperativa. I, per tant, estem parlant d’una dotació 
econòmica que és cinc vegades major que el Pla de comerç que tenien vostès en el 
mandat anterior.  

I, a més a més, senyor Borràs, vostè també comentava diferents negocis que estan per 
tancar; molts d’aquests els hem visitat i s’està treballant amb ells, però alguns d’ells, de 
fet, ens han dit que no volien els serveis de l’Ajuntament, i el que no farem és obligar la 
gent si no vol rebre aquests serveis. 

I només per últim i per entrar a un tema puntual que comentava la consellera de 
Ciutadans, l’auditoria de la Casa de la Barceloneta està ok, està feta, es té l’ok de 
l’auditor. I, per tant, en tant que això és un equipament de gestió cívica, que vol dir que els 
veïns són els responsables, l’assemblea d’entitats de la Casa de la Barceloneta i la junta 
que tria aquesta assemblea és la responsable tant de la política laboral com de la 
programació com dels comptes, nosaltres el que fem és seguiment com a Ajuntament, 
però ells tenen la potestat de poder facilitar-li aquesta auditoria. I després ja entro en 
qüestions més concretes. 
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La presidenta obre el segon torn dels grups municipals. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. Una vez más la oposición le ha dicho la realidad del distrito: ¿dónde 
están ustedes? ¿Cómo es posible que toda la oposición le haya criticado su gestión?, 
cada uno desde su perspectiva, con sus palabras, pero hemos criticado su gestión. Los 
diferentes temas de este informe del que usted habla son temas donde no explican las 
medidas que van a llevar a cabo o que están realizando, hablan de informes y 
diagnósticos. Así, la ciudadanía ni se beneficia ni se crean medidas concretas para 
reducir y disminuir los problemas. 

Queremos medidas reales que proporcionen soluciones reales. En vivienda, amplíen el 
consenso para un mejor plan de vivienda. En educación, bajar los ratios no es suficiente; 
hay que proporcionar a los centros un equipamiento y servicios adecuados para los niños 
y sus familias. Seguridad y convivencia, qué les voy a decir. 

Invertir en comercio es invertir en los pequeños comerciantes que ustedes decían 
defender. Ustedes invierten más en el presupuesto en publicidad que en comercio. Eso es 
un poco preocupante. 

Tenemos que mejorar los servicios sociales. Y una cosa que les digo siempre: hay que 
escuchar a los vecinos, no solo oírles. 

Y con la última apreciación que ha hecho sobre el turismo, no me haga reír, porque 
ustedes querían acabar con él, no regularlo. De hecho, gracias a la oposición su 
posicionamiento ha cambiado. Algo bueno deberemos estar haciendo, ¿no? 

En este punto del informe de la regidora los partidos de la oposición explicamos nuestra 
visión y la de los vecinos, una visión que ustedes parece ser que no ven o prefieren no 
verla. Y aquí además la oposición estamos para fiscalizar su política y proporcionar 
información y preguntas que nos hacen los vecinos. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Pues, señora regidora, hacerle la respuesta que le hago siempre: es que usted no 
responde nunca a nada de lo que le preguntamos aquí. Usted se va por el caminito de la 
demagogia, del populismo y de las tonterías y se deja un montón de respuestas muy 
importantes, que nosotros trabajamos, insisto, para responder. Usted va a la suya y punto. 

Creo que el caso más grave que nos concierne aquí es el caso de Susana Ordóñez, que 
usted ha comentado y lo envuelve con un tema de ayuda a la vivienda. Le recuerdo que 
esta señora ha sido condenada en juicio por agredir a un periodista impidiendo la libertad 
de prensa –la libertad de prensa–, señora. Le pegó y le insultó. O sea que yo lo que le 
pregunto, señora regidora, claramente es: o Susana Ordóñez cuenta con su aprobación o 
cuenta con su cese. No hay medias tintas, señora regidora. Defínase, por favor. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Bé, no hi ha hagut resposta a cap de les preguntes tampoc. 
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També n’afegim una altra: quants pisos buits hi ha? La gent s’està quedant al carrer. 

Expliqueu-nos també per què promocioneu el turisme... Contesteu-nos les coses que us 
preguntem, si us plau. I contesteu-nos si tota aquesta gent que ha trobat una solució 
pròpia vol dir que s’ha hagut de buscar la vida ella sola. 

Està creixent vertiginosament el nombre de gent que viu al carrer. Crec que, quan vau 
guanyar les eleccions, vosaltres i els líders vau anar a fer un cens de gent que dormia al 
carrer, us vau fer acompanyar de periodistes. Per què no tornem a fer un altre cens?, 
sense periodistes, no fos cas que ho publiquessin aquest cop; però està cada cop més ple 
de gent que viu al carrer. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Avui vostès han presentat que ampliaran el personal d’inspecció i detecció dels pisos 
turístics, dels UTS; això és el que nosaltres vam pactar. Allà ens vam plantar i vam 
aconseguir aquestes inspeccions, nosaltres. Si fos per vosaltres, no haguéssiu fet això. 
Nosaltres vam ampliar les zones restrictives a Sant Antoni, Vila Olímpica i Poblenou; la 
CUP a Hostafrancs, i nosaltres hi vam estar d’acord, però vosaltres fèieu un PEUAT de 
dretes. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Sí, gràcies. Regidora, jo el Districte he dit que està paralitzat en temes de comerç. Cuidar 
el comerç no només és fer plans de comerç i aportar diners, sinó que es tracta de moltes 
altres coses, com per exemple cuidar l’espai públic, evitar que es degradi; com per 
exemple lluitar contra el comerç ambulant il·legal, que és una veritable competència 
deslleial per a aquells comerciants i per a aquells botiguers que paguen les seves taxes. 
També és no marejar els restauradors amb la col·locació de les seves terrasses i els 
horaris de tancament. Com deia abans el company d’Esquerra, també és tenir cura dels 
comerços emblemàtics. Hem tingut, com també deia ell, notícia de diversos tancaments 
de comerços emblemàtics en les últimes setmanes. 

I respecte al turisme, el que dèiem, fa gràcia perquè vostès són els que han potenciat la 
criminalització del turisme, són vostès els que han donat ales al «tourists, go home». 

I després també m’agradaria fer una pregunta: el seu partit jo crec que encara no ha 
condemnat, no?, els fets violents que van passar l’altre dia al Poblenou. 

La presidenta atorga la paraula a la regidora perquè tanqui aquest punt. 

La regidora 

A la consellera de Ciutadans, voldria saber si per a vostè temes com l’educació i 
l’habitatge no són importants, que són els que estan a l’informe. De fet, em preocupa que 
mai no parlem aquí, per exemple, d’un tema com educació, quan tenim les dades que 
tenim al districte. I per això també té aquesta importància dins de l’informe. 

Evidentment que la feina de l’oposició és criticar. A mi m’agradaria també que aportés 
crítiques constructives o solucions diferents a les que proposa el Govern per poder 
abordar les diferents problemàtiques que té el Govern. 
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Senyora Jiménez, evidentment defenso la feina que fa la senyora Ordóñez, i em remeto 
als seus resultats per aturar desnonaments. 

Sí que recordar-li, en relació amb una cosa que comentava vostè al principi, en relació 
amb la promoció econòmica, que justament ahir es publicava la notícia que aquest any és 
l’any que més ha baixat l’atur en els últims nou anys a la ciutat de Barcelona. Segurament 
això vol dir que hem de fer molt més, perquè ens trobarem que molta de la gent que ha 
deixat d’estar a l’atur té contractes temporals i que no té unes condicions laborals prou 
dignes, però no pot dir vostè que estem aturant l’activitat econòmica. 

Al conseller d’Esquerra, sí que comentar-li, en el tema dels apartaments turístics il·legals i 
tot això, que jo estic molt contenta d’aquest pacte de poder augmentar la inspecció, tot i 
que estan treballant-hi, però estic molt contenta d’aquest pacte. Això no treu que vostès 
estaven en contra del PEUAT en un primer moment i també van dir que això acabaria 
amb l’economia de la ciutat. A més, just la setmana passada es publicava que hem arribat 
a un acord amb les plataformes digitals per evitar que promocionin els apartaments 
turístics il·legals per poder abordar els diferents fronts, i que a aquells que no ho han fet, 
com és Airbnb, som l’únic Ajuntament que li ha posat una multa, primer de 60.000 euros i 
ara estem tramitant-ne una de 600.000 euros. I, per tant, crec que el que s’està fent contra 
els apartaments turístics il·legals en aquest mandat és molt més del que s’ha fet també en 
els mandats en què governava el seu partit. 

Vostè també comentava que virem cap a la Generalitat per mostrar les nostres 
impotències. Al revés, nosaltres el que donem per suposat és que la gent no és idiota, i 
llavors expliquem la complexitat. Hi ha coses que gestiona la Generalitat, com la 
Residència Bertran Oriola. Per això, tot i que aquesta residència no és competència 
municipal, ens hem implicat per poder resoldre la problemàtica que hi ha a la Residència 
Bertran Oriola. Però pensem i estem convençuts que la gent entén la complexitat quan 
l’expliques, més que res perquè entenc que tots nosaltres, com ja he dit en altres plenaris, 
fem política per transformar la realitat, i per transformar la realitat cal tenir una bona 
diagnosi d’aquesta realitat. I per això s’explica si una cosa és competència de la 
Generalitat, si és de l’Estat o si és competència de l’Ajuntament o si són competències 
compartides, com és el cas de l’educació. 

Al conseller de la CUP, si aquestes quaranta-dues persones que han trobat solució pròpia 
és..., nosaltres, si la gent ens diu que té una solució pròpia i que no vol gaudir dels serveis 
o no vol acceptar les ofertes que se li fan des de l’Ajuntament, no la podem obligar. Crec 
que és compartit i conegut per tothom el fet que tenim una mancança greu d’habitatge 
públic fruit de molts anys de no fer prou habitatge públic, i això fa també que tinguem 
saturada la Mesa d’Emergències, crec que això ho coneixem tots. I tot i així, aquest any 
s’ha multiplicat per quatre la inversió en habitatge, cosa que no ha fet el seu partit a la 
Generalitat. Ja li ho vaig comentar en algun altre plenari al senyor d’Esquerra. 

I amb el tema dels pisos buits, aquest cens de pisos buits, això ja ho vam explicar en el 
plenari passat, i fa dos plenaris. El cens de pisos buits és una iniciativa pionera a l’Estat 
que només s’havia fet a Euskadi, s’ha començat a fer a Nou Barris, ara l’estem fent al 
Raval, i és una feina, evidentment, molt meticulosa, perquè no només es creuen dades de 
l’IBI, de subministraments d’aigua i de padró, sinó que també es va porta per porta. I això 
funciona, per una banda, per poder oferir als petits propietaris que cedeixin els seus pisos 
a la borsa de lloguer de l’Ajuntament, que garanteix quinze mil euros per rehabilitar si cal 
rehabilitació i garanteix el pagament del lloguer, o també per multar aquells grans 
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propietaris que no tenen intenció de mobilitzar habitatge, com és el cas, per exemple, dels 
bancs, que s’han posat unes quantes multes ja. 

I al conseller del PDeCAT, sí que comentar-li diverses coses. Després parlarem de la 
Rambla, però per revitalitzar la part baixa de la Rambla s’han tingut diverses converses 
amb la propietat del Principal i estaríem encantats també que la Generalitat ens cedís la 
Foneria de Canons, que fa molts anys que està buit. Respecte a la demanda de Via 
Laietana, 8, 10, com ja hem dit, s’estan estudiant els diferents usos que pot tenir aquest 
edifici i, evidentment, escoltarem les demandes dels veïns. 

I només per acabar, perquè ha sortit i després sortirà amb la problemàtica dels joves que 
inhalen cola al Casc Antic, jo mateixa vaig estar una setmana del 26 d’abril al 3 de maig 
vivint al Forat de la Vergonya, justament per conèixer aquest ambient que descrivien els 
veïns, molts d’ells deien que havia millorat. Jo crec que havia millorat per la intervenció 
que hi han fet tant Mossos d’Esquadra com Guàrdia Urbana, però també per aquesta 
prova pilot que s’està fent amb la Unitat de Psiquiatria de la Vall d’Hebron, pels diferents 
recursos i educadors que s’han posat per part del Consorci de Serveis Socials i de les 
entitats, i entenc que és una problemàtica que hem d’abordar de manera compartida. 

La presidenta agraeix les intervencions i dona per tractat aquest punt. 

5. Mesures de govern: 

– Accions de millora i veïnificació de la Via Laietana 

La presidenta recorda els temps per debatre les mesures de govern: deu minuts per al 
Govern i sis per als grups de l’oposició. En aquest cas, informa que hi ha una petició de 
paraula, que intervindrà després del primer torn del Govern i dels grups municipals. 

Tot seguit, dona la paraula al conseller Rabassa perquè exposi la mesura de govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Com comentàvem, presentem aquesta mesura de govern, que l’hem titulat «Accions de 
millora per a la veïnificació de la Via Laietana». 

Hi ha un consens generalitzat a Barcelona de fa més de quinze anys de la necessitat 
d’entrar a la remodelació i a repensar la Via Laietana, un eix viari que va ser pensat 
urbanísticament justament per a això, per ser connexió fins al port, diguem-ho així, i des 
de fa molts i molts anys, per no dir un parell de dècades, s’està parlant que es necessita 
una remodelació integral de la Via Laietana, malgrat que no s’hi ha entrat mai. 

A la mesura de govern una de les coses que fem és fer un resum dels estudis i dels 
projectes que hi ha. He de constatar que hi ha una errata a la mesura de govern: quan 
parlem del projecte de Greccat, que dèiem des del 2012, és del 2009. Per tant, des del 
2009 hi ha un projecte executiu en el Districte de Ciutat Vella per tirar endavant una 
remodelació de la Via Laietana. Però des que es va acabar aquesta via només s’ha 
abordat d’una manera urbanística. És a dir, s’ha intentat veure com es pot modificar de 
manera urbanística. 
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Aquesta mesura de govern és una declaració d’intencions en què hi ha uns compromisos 
clars i ferms: no només es vol fer un abordatge urbanístic, sinó que es vol fer un 
abordatge integral incorporant-hi altres components, amb la missió de convertir la Via 
Laietana en un eix veïnal. Un eix veïnal, què vol dir? Hem de fer accions en àmbits 
diversos de la mobilitat i l’accessibilitat, de dinamització i de memòria històrica. 

Quan parlem de mobilitat, per nosaltres és molt important pensar en la Via Laietana com 
un eix que ha de cosir barris. Ha de ser un eix que sigui veïnal; s’ha de modificar la 
perspectiva en les intervencions urbanístiques sobre la Via Laietana; s’han d’abaixar els 
nivells de contaminació de tot tipus que hi ha; s’han d’incorporar a la Via Laietana els 
fluxos veïnals, els relats veïnals; s’ha d’eliminar gradualment l’efecte frontera de la Via 
Laietana; s’han de modificar també temporalment els usos en algun moment perquè això 
pugui ser un eix veïnal; s’ha d’anar revertint gradualment el protagonisme dels vehicles. 
Dèiem cosir barris de les vores, apropar veïnats, atendre necessitats de mobilitat 
específica –aquí estem pensant en nens i en famílies que creuen diàriament la Via 
Laietana per anar a les escoles i que no hi ha absolutament cap mena de criteri urbanístic 
que pensi en camins escolars, per exemple. I després, sens dubte, la dinamització 
econòmica. I, a més a més, aquest compromís per la reforma. 

Dins de mobilitat i accessibilitat, estaríem parlant de millora de voreres, paviments, passos 
de vianants, sempre amb un urbanisme amb perspectiva de gènere i un urbanisme atent a 
la diversitat funcional. Hi ha entitats a banda i banda de la Via Laietana de persones amb 
dificultats de mobilitat, que no són nens, sinó que són gent gran, o amb diversitat funcional 
que ens expliquen que els costa i que no poden creuar la Via Laietana. Hem de tenir 
també aquest punt com un punt important a l’hora de repensar, de canviar el paradigma 
de la Via Laietana. 

Insistim en els camins escolars i, a més a més, a l’hora de parlar de la mobilitat, també 
hauríem de parlar de la plaça Antoni Maura, en la qual proposem una modificació 
urbanística i hem preparat per explicar-ho, que em sembla que segurament és més gràfic, 
malgrat que es veu malament...: l’eixamplament de voreres, l’eliminació d’aquestes 
rotondes perquè tota la zona que queda ara mateix de la rotonda sigui vorera. Per tant, 
ampliem les voreres de la Via Laietana. Això ens permet, entre altres coses, eliminar els 
dos passos de vianants petits que hi ha a banda i banda, amb les dificultats que això 
comporta, i es poden posar uns passos de vianants més grans en el centre que 
garanteixin els girs, sobretot d’entrada al barri de Santa Caterina i de la Ribera, però no 
només, l’entrada i la sortida. 

Estem parlant també de dinamització comercial, amb quatre talls: una jornada dedicada a 
la sostenibilitat, per anar repensant la Via Laietana; una jornada dedicada a la festa major 
del Casc Antic; una altra al Dia Mundial sense Cotxes, i una altra del comerç al carrer. 

I, finalment, comentàvem temes de memòria històrica, atenent a un prec de Convergència 
de fa uns plenaris en el qual es demanava una reforma de la Via Laietana atenent a la 
memòria històrica, i un altre de la CUP en què es parlava de la plaça Antonio López. 
Estem parlant de la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana, 43, plaça Antonio López 
i recordar la memòria de la gent que vivia a Laietana i de la construcció de la Via Laietana, 
sempre diem cap a la pacificació, de manera que durant el darrer semestre del 2018 fem 
un procés participatiu per incorporar totes les necessitats de la Via Laietana, entre altres 
que no hi havia el projecte executiu del 2009, com per exemple el carril bici. Pensar en 
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aquest horitzó: reducció rellevant del trànsit, millora de connexió entre barris, recuperar 
espai per a vianants i prioritzar la mobilitat sostenible. 

La presidenta dona la paraula als grups de l’oposició. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. Antes de empezar me gustaría saber si ya se han aclarado los dos 
partidos del Gobierno. Sus discrepancias han sido notorias y recogidas en prensa. Nos 
han tenido entretenidos durante la semana pasada. Espero que ya hayan llegado a un 
acuerdo, porque Ciutat Vella y Barcelona no se merece estos rifirrafes entre miembros del 
Gobierno. Les doy un consejo: vayan todos a una. 

En la medida de gobierno que se nos presenta hoy nos explican la historia de la 
construcción de esta vía y lo que supuso la construcción de la calle. Ildefons Cerdà 
Sunyer fue uno de los ingenieros y arquitectos que será recordado por la reforma 
urbanística de Barcelona del siglo XIX y la construcción del Plan Cerdà, que supuso las 
mejoras en el distrito Eixample. Y en este caso, Vía Laietana pretendía ser una arteria que 
conectara el distrito Eixample con el puerto, así es y será. 

Esta obra supuso la destrucción de muchos edificios, calles, callejuelas, pero también 
supuso el descubrimiento de algún trozo de la muralla romana. Posteriormente, cuando se 
construyó el metro, supuso también un cambio de fisionomía de la vía. 

Después de esta pequeña introducción sobre la historia de Vía Laietana, creo que es 
importante que nos centremos en aquellas medidas que ustedes nos han presentado hoy, 
unas medidas que intentan unir lo que es el barrio Gótico con Casc Antic. 

Hoy se presentan aquí con medidas para solucionar todos los problemas de Vía Laietana, 
pero eso no es así. Ustedes hoy nos presentan parches, parches para mejorar dos 
plazas, mejorar el pavimento de la calle y cambiar pasos de peatones, caminos escolares, 
retirar una estatua y el nombre a una plaza, poner carteles explicando la historia y, por 
último de esta medida anunciada a bombo y platillo, cortar Vía Laietana cuatro veces al 
año. 

Les felicito por esta medida de gobierno, pero para eso no era necesario hacer una 
medida de gobierno. Mejorar las dos plazas y mejorar el pavimento es su trabajo. 
Tenemos un presupuesto anual del Distrito para mejorar estos dos aspectos. Es verdad 
que quizás, como se cambia la plaza por completo de Antonio Maura, debería hacerse a 
través de una aprobación urbanística específica. 

Hacer los caminos escolares, son muy necesarios. De hecho, ya que se ponen a hacer 
este camino, estaría bien que explicaran qué más medidas van a tomar para que Vía 
Laietana, los caminos, los parques y las plazas sean más afables para los más pequeños 
de la casa. 

Retirar el nombre de una plaza y una estatua se aprobó en el pasado Pleno, así que 
ninguna novedad en esta medida. Poner carteles explicando la historia de Barcelona y lo 
que supuso en diferentes periodos históricos, perfecto, pero explíquenla toda, desde un 
lado y desde el otro.  
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Y cortar cuatro veces al año para concienciar a la ciudadanía sobre sostenibilidad, 
contaminación, para las fiestas mayores y el comercio en la calle. 

Hoy nos han presentado también el diagnóstico y las medidas concretas que van a 
realizar. El diagnóstico es muy acertado y compartimos el cien por cien de estas ideas, 
ustedes, nosotros, los vecinos, la oposición, los comerciantes. Todas estas medidas están 
muy bien, pero ¿qué soluciones aportan? ¿Estas medidas acabarán con el ruido, con la 
contaminación, con el exceso de tráfico, la conectividad entre los barrios? No, no 
aportarán ninguna solución a estos problemas de los que se quejan los vecinos y los 
comerciantes. 

Les propongo que sean valientes y que hagan un proyecto de reforma de Vía Laietana 
teniendo en cuenta a los vecinos, a los comerciantes, a los partidos políticos y a los 
colegios, un proyecto de consenso para solventar los problemas que ocurren en Vía 
Laietana, y, tal como dicen ustedes en la página 11, den respuesta a las reivindicaciones 
históricas de vecinos y comerciantes. 

Ya puestos a que quieren mejorar la movilidad de Vía Laietana, les ruego que se nos 
presente el informe que están realizando o que van a realizar para mejorar el Plan de 
movilidad del distrito, y, ya que nos ponemos, solucionen ya de una vez por todas el 
problema de movilidad de la calle Magdalenes. 

Muchas gracias. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Gracias, señora presidenta. Para empezar, creemos que no tiene sentido promover 
reformas puntuales y gastarse dos millones de euros en estas, cuando en 2019, de aquí a 
poco, habría que plantear una reforma integral. 

El planteamiento de actuaciones puntuales del Gobierno creemos que no responde a 
ninguno de los problemas que se constatan a día de hoy en la Vía Laietana y retrasa en el 
tiempo encarar verdaderamente la transformación que necesita. 

Por si fuera poco, esta medida se ha presentado de espaldas a los vecinos y 
comerciantes, cuando estos siempre han pedido de forma expresa participación ante la 
futura reforma. Y, para más inri, no cuenta ni con el visto bueno de sus socios de 
gobierno. 

En resumen, lo que van a hacer es gastarse dos millones de euros en una chapuza, de 
espaldas a vecinos y comerciantes y en contra de su único socio de gobierno. Si 
pudiésemos votarlo, lo votaríamos en contra, pero no podemos, porque es una medida de 
gobierno, de las que hablaba en mi réplica a la regidora, una medida de gobierno de las 
que no se votan, de las que «porque yo lo digo», de las que utilizan ustedes para 
gobernar. 

Desde el Partido Popular seguimos reclamando un plan integral de reforma de la Vía 
Laietana y que esta sea cuanto antes. Y una propuesta para gastarse el dinero: 
gástenselo ustedes en arreglar el problema que tienen de movilidad en la calle 
Magdalenes. 
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Muchas gracias. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Si ens demaneu crítiques constructives: una, no sé si és important si la regidora ha anat a 
la tele i MK Premium li ha posat una multa, no sé si és important si la regidora ha anat a 
viure al Pou de la Figuera; venim a parlar d’idees, no de persones. Ja hi ha l’Artur Mas 
fent veure que és independentista i pillant multes i tampoc se’l creu ningú. No sé si va de 
persones això. 

Una proposta constructiva: prohibir els busos turístics a la Via Laietana, per exemple, si 
dèiem que està tan contaminada i tan transitada. No ho sé, podria haver-hi moltes 
propostes constructives. 

Si s’enderroca l’Antonio López –els sona aquella frase «jo no sóc racista, però», una frase 
molt típica–, es poden també acabar amb les batudes racistes a sota i amb les 
persecucions a l’economia informal a la gent condemnada per la Llei d’estrangeria, perquè 
declarar-se antiracista és molt fàcil, exercir-ne molt difícil. 

Ja està. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Primer de tot, deixin-me agrair-los la presentació de l’informe i sobretot reconèixer el 
treball dels tècnics que l’han elaborat. I sumar-me a la reivindicació, que hem portat 
reiteradament en el plenari, que solucionin el problema de Magdalenes. 

El pla de màrqueting de Via Laietana que avui ens presenten reflecteix paradigmàticament 
l’assumpció que vostès no pensen canviar Barcelona el més mínim, que vostès han 
decidit que el promès canvi que pregonaven es limitarà a una qüestió de poltrones i que 
han vingut a aquest món a substituir el PSC o Convergència. Conseqüentment, per tapar 
la seva incapacitat al respecte, a l’hora de transformar la ciutat, tot indica que pensen 
adoptar, com ja els ho he dit, el cinisme com a mecanisme de defensa. 

Per començar, argumenten que no estan disposats a reformar la Rambla i Via Laietana en 
un mateix mandat, tot i que en realitat en quatre anys el que es comprometen a fer és un 
estudi i un projecte, i, més enllà d’això, ja veurem els ciutadans quan podrem gaudir de 
quelcom tangible de la seva reforma promesa. 

Per tant, es van autoimposar triar entre la Rambla o Via Laietana. La primera és un símbol 
per a la ciutat en hores baixes, mentre que la segona és una enorme cicatriu que segrega 
els veïns del Gòtic amb els del Casc Antic. I en la seva pròpia disjuntiva sobre què cal 
prioritzar, sobre si cal «primar» el plànol simbòlic d’una Rambla perduda per al ciutadà o 
dedicar els esforços a pal·liar el que vostès mateixos defineixen com «una de les majors 
fractures des del punt de vista de la salut i mediambiental», que és l’actual Via Laietana –
això és a l’informe–, vostès van decidir prioritzar els usos turístics de la Rambla. 

Evidentment, nosaltres creiem que cal reformar-les ambdues i, a més, que cal fer-ho 
urgentment, i vostès també ho saben. Tan sols cal llegir l’exposició de motius de la seva 
mesura de govern. Saben que perpetuar l’actual estat de la via és del tot incompatible 
amb anar pregonant que són un govern que posa el vianant al centre de les seves 
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polítiques. I tot i saber-ho, tot i explicitar-nos durant bona part del seu propi informe que 
l’aire és irrespirable, que el soroll és eixordador i que ens malmet la salut, tot i dir-nos que 
no s’hi pot passejar, per la Via Laietana, vostès ens proposen reparar les llambordes 
trencades, sense eixamplar les voreres el més mínim, tan sols la rotonda aquesta; treure 
l’estàtua del negrer aquell, de l’Antonio López, que ja vam aprovar de treure-la el plenari 
passat; suprimir la rotonda de l’Antoni Maura, i pintar de verd el terra de la via per indicar 
que hi passen escolars. 

No es plantegen ni una sola mesura per reduir el trànsit i el soroll que tant ens perjudica, 
ni una sola mesura per pacificar-la; per exemple, dessincronitzar els semàfors per deixar 
de premiar travessar de punta a punta de la Via Laietana amb tots els semàfors en verd 
seguits a seixanta-cinc kilòmetres hora. Això sí, pintaran de verd el terra per dir-nos que 
per allà hi passen infants. Reduir el trànsit, ni parlar-ne: amb pintar el terra de verd ja n’hi 
ha prou. De pas els convido a pintar que per allí ja no hi passen les nostres persones 
grans. I també els convido que vagin a la biblioteca del barri Gòtic i preguntin com és que 
les persones amb discapacitat física i diversitat funcional –ah!, aquí m’ha agradat, es nota 
la conversa que vam tenir– que viuen a la Residència Vigatans –és a dir, a l’altra riba del 
carrer– no fan ús de l’acord de col·laboració que van signar. És a dir, no se’ls veu ni en 
pintura. Ja els avanço que els respondran que és perquè tenen por de creuar el carrer. És 
a dir, hi ha tot de persones que viuen en un cercle reduït per por a creuar un carrer. I 
vostès no ens presenten ni una trista mesura per revertir aquesta angoixa.  

No tan sols això, sinó que de necessitats vostè en fa un sainet i en comptes de prendre 
seriosament els problemes de la gent i posar fil a l’agulla per solucionar-los al més ràpid 
possible, vostès utilitzen aquests mateixos problemes per llançar-se la cavalleria per 
sobre, els utilitzen per a interessos electoralistes, per començar a marcar paquet en públic 
de cara a les properes eleccions municipals. 

En resum, just quan es compleix un any que Barcelona en Comú pactéssiu amb aquests 
qui anomenàveu «màfia», per celebrar-ho decidiu fer-nos passar la vergonya aliena i fer 
de duo Pimpinela. Els comuns convideu els mitjans de comunicació per intentar vendre el 
pla de màrqueting de Via Laietana, com si aquest anés a millorar realment el dia a dia de 
la ciutadania. Per la seva part, el PSC, despechado él, perquè no hàgiu tingut ni la 
deferència de comunicar-los la intenció, respon el que us diria qualsevol veí de la zona: 
que aquesta mesura de govern és pur maquillatge, que no té la intenció de transformar en 
res la vida dels veïns i que, com va quedar demostrat en el debat que es va celebrar en el 
Col·legi d’Enginyers un cop guanyades les eleccions, la reforma de la Via Laietana ha 
deixat de ser prioritària per al Govern d’Ada Colau. I a corre-cuita, el dia següent, pacteu 
que surti Pisarello i que carregui tota la responsabilitat als consellers del Districte del PSC, 
que és una qüestió de Districte, que si els regidors del mateix PSC no en sabien res és 
perquè els seus consellers del seu grup no els ho havien comunicat, i que la Gala i el 
Collboni tenen una magnífica relació. «Y circulen y circulen y no me hagan corrillos.» No 
ho sé, realment, crec que ni nosaltres ni els veïns del Casc Antic i el Gòtic no mereixem 
aquesta irresponsabilitat per part seva. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, presidenta. Arran del debat de Via Laietana, voldria aprofitar el meu mig minut –
que no en tinc més– de la meva intervenció per deixar molt clar i recordar que el PSC per 
sobre de tot està a favor de trobar un consens per actuar a la Via Laietana. 
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Què és el que necessita aquest carrer i el comerç sobretot i el veïnatge de l’entorn? 
Nosaltres creiem que cal fer una intervenció més profunda, però sobretot creiem que cal 
consensuar-la, sobretot amb veïns i comerciants. Per tant, el PSC es manté en aquesta 
postura, oberta a l’acord amb la resta de grups i al diàleg amb veïns i comerciants. 

Recordar als consellers tant de Ciutadans com al PP i com a Esquerra que no tenim cap 
escletxa en el grup municipal. 

Gràcies. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Gràcies. Ens presenten avui una mesura de govern que es queda molt i molt curta. Ens 
anuncien unes millores puntuals que ja s’havien previst en l’anterior mandat, i no 
s’atreveixen a fer el que tothom els està reclamant, que és que abordin la reforma integral 
de la Via Laietana. 

Primer de tot, m’agradaria recordar que des del Govern Trias ja es va fer la feina 
d’endreça necessària de la via i es va deixar tot llest per a la reforma íntegra d’aquest 
carrer, perquè parlen com si abans no s’hagués fet res de res. I està molt bé fer diagnosis, 
però és que ja sabem què és el que necessita la via, que és que es reformi de forma 
íntegra. 

I deixeu-me posar diversos exemples de millores puntuals que es van fer en aquesta via: 
es va prohibir que desencotxessin els autocars i busos turístics; es va rehabilitar el 
triangle Comtal, on gràcies al «denostat» Contracte per Ciutat Vella, un hotel va aportar 
300.000 euros dels 550.000 necessaris per reformar aquest espai, cosa que va permetre 
estalviar uns quants euros a les arques públiques; es va rehabilitar la «desembocadura» 
del Sant Pere; es va fer la plaça Ramon Berenguer, i a més gràcies també al Contracte 
per Ciutat Vella; per primer cop en molts anys la Via Laietana va tornar a tenir llums de 
Nadal; es va ajudar a crear l’Associació de Veïns i Comerciants, fet que va permetre tenir 
una interlocució directa amb tota la gent de la via, perquè no només es tracta 
d’intervencions urbanístiques, sinó de moltes altres coses. 

I ara, després de dos anys, ens trobem que segueixen amb aquesta feina d’endreça, que 
considerem que a aquestes alçades ja es queda molt curta, perquè, com hem dit abans, 
s’ho van trobar tot preparat per abordar la reforma íntegra de la via. 

Avui ens presenten a bombo i plateret unes accions de millora per a la veïnificació de la 
Via Laietana –per cert, paraula que no sé d’on l’han tret, veïnificació, perquè al diccionari 
de l’IEC no l’he sabut trobar–, que, com moltes de les coses que fan, es basen en el pur 
maquillatge i en una política de gestos. 

Retiraran l’estàtua d’Antonio López i canviaran el nom de la plaça i col·locaran plafons 
sobre els desplaçats per l’obertura de la via i davant de la comissaria de la Policia 
Nacional. Tot això està molt bé. A més a més, ens alegrem que hagin complert un prec 
nostre. Però són mesures que tindran poca incidència en la vida quotidiana d’aquest 
carrer. I, a més a més, saben que la polèmica que aixecarà el plafó davant de la 
comissaria de policia taparà la seva inacció en aquesta via. Per tant, com he dit abans, 
política de gestos. 
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A més a més, tampoc especifiquen com pensen reformar la plaça d’Antoni Maura. Estem 
d’acord que cal abordar-ne la reforma per millorar la connexió entre el barri Gòtic i el Casc 
Antic, però ens hauria agradat veure en aquest informe quin és el projecte que tenen per a 
la plaça, com en resoldran la mobilitat, on tenen previst que aparquin els busos i les 
furgonetes que ara paren allà. Molta descripció i molta poesia del que és la plaça en 
l’actualitat, però no es concreta res de res del que s’hi farà. 

En definitiva, acabem de perdre dos anys sencers, i a sobre enceten una crisi amb veïns i 
comerciants i la resta de partits. Per cert, aprofito per demanar-los que es reuneixin amb 
ells i els escoltin, ja que aquests dies hem pogut sentir que els donen llargues, a 
l’Associació de Veïns i Comerciants, i que porten mesos demanant una reunió a 
l’Ajuntament. 

I, per rematar-ho, també els seus socis de govern del Partit Socialista ja han dit que 
aquesta no és una reforma de consens, que la proposta presentada no respon a les 
necessitats dels veïns i comerciants i que a sobre s’han assabentat per la premsa. I a més 
a més, ya para rizar el rizo, aquestes declaracions les ha fet en Daniel Mòdol, que és 
regidor d’Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni, que segurament alguna cosa hi deu tenir 
a dir en la reforma d’una artèria tan rellevant per a la ciutat com la Via Laietana. A més, el 
regidor Mòdol també diu que «l’Ajuntament podria ampliar totes les voreres d’aquest vial 
d’una manera considerable, eliminar un carril del seu intens trànsit i reduir la contaminació 
atmosfèrica i acústica sense necessitat de dur a terme grans inversions, gastant-se el 
mateix que té previst invertir-hi durant aquest mandat». Aleshores, si des de dins del 
Govern municipal es té un projecte de millora que sembla millor que el que ara presenten, 
per què no parlen amb el regidor Mòdol i ho repensen tot? 

Gràcies. 

La presidenta comunica que ara és el torn de les paraules demanades per part del públic 
i informa que tenen un temps d’intervenció de dos minuts. 

El Sr. Xavier González (en nom de l’Associació de Veïns i Comerciants de Via Laietana) 

Bona tarda. Parlem de la remodelació aquesta, aquesta neteja de cara, que em sembla 
que hi està tothom d’acord, inclús hi ha una enquesta aquest migdia a Onda Cero que diu 
que el 80% dels enquestats diuen que s’ha de fer la remodelació via l’ampliació de les 
voreres, perquè estem parlant del creuar, no creuar, però no estem parlant del circular per 
les voreres. 

També he sentit que s’ha externalitzat el Pla d’estudi de la Rambla. Nosaltres, a la vista 
que no s’està fent absolutament el projecte de remodelació total i integral –no s’està fent–, 
que tothom està d’acord, inclús el Govern, que s’ha de fer, hem firmat un acord amb la 
Universitat Politècnica de Catalunya, amb la Facultat d’Arquitectura, Departament 
d’Urbanisme –a la qual pertany el senyor Mòdol, per cert–, i ahir mateix, com a primícia, 
ens va comunicar que faran uns concursos i presentaran uns projectes per donar idees, ja 
que aquí el Govern no té idees de fer el que s’ha de fer i no té nassos de fer el que s’ha 
de fer... Nosaltres presentarem uns projectes a través de la Universitat Politècnica de 
Catalunya molt més propers que els arquitectes que faran el concurs de les Rambles. 
Aquests estan aquí i sembla que deuen ser bons, perquè són el millor que hi ha a 
Catalunya. 
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Ahir ens van dir que la remodelació d’Antoni Maura ells la proposaran –dintre dels 
projectes que presentaran– absolutament al revés. O sigui, si es fa un projecte adequat, 
no servirà absolutament de res aquests dos milions d’euros. Per tant, no es tracta ara de 
guanyar temps, de fer un... Es tracta que el projecte que estan fent, a més de tard, és 
dolent. I no servirà i s’haurà de tirar quan es faci un projecte adequat, amb l’estudi dels 
millors tècnics que hi ha a Catalunya en aquest moment. 

La presidenta atorga de nou la paraula al conseller Rabassa. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Jo també dono les gràcies als tècnics que ens han ajudat a escriure la mesura de govern, 
de la mateixa manera que felicito els tècnics que han escrit les respostes de l’oposició per 
molt bona feina. 

Agraeixo que els comerciants de la Via Laietana hagin vingut. De fet, ens vam reunir amb 
vosaltres l’11 de maig i ens hem intercanviat alguns mails. 

Estem d’acord que la Via Laietana requereix una intervenció integral, però també és 
veritat que per fer-la hem de tenir un projecte que sigui un projecte viable i que sigui un 
projecte que sigui de l’«agrat» de tothom. Hi insisteixo, el 2009, en el darrer mandat 
socialista, es va deixar un projecte executiu fet que té algunes mancances, com per 
exemple el carril bici, i és mentida que en el darrer mandat de Xavier Trias es deixés llest. 
De fet, es van deixar projectes fets que vostès mateixos van anar a presentar; Antoni 
Maura, exactament més o menys el mateix, el van anar a presentar a alguns comerciants. 
Nosaltres el que hem fet és escoltar els tècnics i fer el mateix. 

Quan el vam presentar a alguns comerciants, ens van dir: «Aquest és el que ja ens van 
explicar Convergència i no es van atrevir a fer.» Nosaltres el volem fer garantint aquesta 
connectivitat. Sí que tindrà incidència per als veïns. Camins escolars no és pintar de verd. 
Camins escolars és un projecte educatiu, amb l’IMEB, amb les escoles. S’ha començat a 
parlar amb les direccions per a un projecte per tirar endavant els camins escolars. Sí que 
tindrà impacte quan ampliem els passos de vianants, els fem més grans, els repensem; 
quan sincronitzem de nou els semàfors; quan a Antoni Maura traiem aquells dos passos 
de vianants tan estrets i en fem un de central, que és el que reclamen, entre d’altres, els 
paradistes de Santa Caterina. 

És mentida, deia, que es deixés un projecte fet, i no és una «xapussa», en absolut, el que 
hem presentat. 

D’altra banda, el que vostès, els senyors de Convergència van fer en el darrer mandat al 
triangle Comtal i a Ramon Berenguer, amb el Contracte per Ciutat Vella, és exactament el 
que no ha de ser l’urbanisme. L’urbanisme ha de ser de promoció pública i no pas que, en 
aquest cas, alguns dels hotels paguessin per després poder facturar o per poder pagar 
menys impostos. 

Estem parlant d’ampliació de voreres, amb les intervencions que farem en les 
confluències, que s’explica a la mesura de govern; estem parlant de sincronització; estem 
parlant d’ampliació de passos de vianants; estem parlant de treballar durant tot un any 
amb els comerciants per fer comerç al carrer, perquè els comerciants de la Via Laietana 
del Gòtic i del Casc Antic pugueu sortir un cop com a mínim l’any al carrer amb el suport 
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institucional per poder fer una bona mostra de comerç al carrer. I sens dubte celebrem 
que, de la mateixa manera que nosaltres treballarem per fer els estudis corresponents, i 
farem un procés participatiu que hem dit que serà el 2018, vosaltres també els feu, i que 
aquests estudis després els sumem i puguem fer un projecte que sigui millor que no pas 
segurament el que es va fer, hi insisteixo, l’any 2009. 

No és un pla de màrqueting, en absolut. És una voluntat de canviar el paradigma del que 
és la Via Laietana i que sigui una via d’unió entre barris. No estem parlant de màrqueting. 
Estem parlant que tan aviat com puguem es licitaran les obres per tirar endavant la 
modificació d’Antonio Maura. 

I, a més a més, respecte que hem incorporat alguns dels precs d’altres partits polítics, 
doncs, evidentment. Per això està l’oposició, per això estan els plenaris, i nosaltres els 
precs que després acceptem, gràcies a la seva iniciativa, els incorporem, naturalment, 
amb l’ajuda dels tècnics a les mesures de govern o a l’acció de govern que presentem. 
Evidentment, senyora Barea, hi haurà la corresponent modificació urbanística al Pla 
urbanístic que s’haurà d’aprovar a la comissió corresponent. 

La mesura de govern detalla voluntat i després hi ha la intervenció urbanística i 
l’administrativa. 

La presidenta obre de nou el torn dels grups municipals de l’oposició. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. Señor González, ¿verdad? Vale. 

¿Críticas constructivas? La oposición las que quiera, pero ¿por qué no escuchan al señor 
González? ¿Qué mejor persona que les haga críticas constructivas que él? Que defiende 
a un colectivo de personas que conoce muy bien la situación que se vive en Vía Laietana. 

En el 2016 hicieron un manifiesto que se llamaba «Per un nou eix cívic a Barcelona, 
humanitzem la Via Laietana!». Les voy a leer el decálogo: «Recuperar el barrio –ya toca–; 
frenar la desertización; revitalizar el tejido comercial; proyecto integrador; cohesionar 
actuaciones anteriores; humanizar el área; devolver el centro de la ciudad para el 
ciudadano; reducir la contaminación acústica y medioambiental, y mejorar la circulación.» 
De este decálogo de intenciones, ustedes, con sus medidas, no representan ni una –ni 
una. 

Los protagonistas de esta reforma deberían ser los vecinos y comerciantes, no ustedes. 
Hoy la consellera Arteaga nos ha hablado de consenso. Va, hombre, va, consenso ni uno 
–ni uno. Si no, explíquenselo a los pobres vecinos y comerciantes, que se han enterado a 
cuentagotas. Creo que entre todos deberíamos tener el consenso suficiente para que en 
Vía Laietana se haga una reforma integral, completa, con el consenso de todos, y con 
proyectos para mejorar en aspectos de contaminación, medioambiental, mejorar la 
circulación, un espacio para que sea de los vecinos y que puedan hacer sus actividades y 
que el comercio sea un protagonista de Vía Laietana. 

Gracias. 
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La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Añadir a lo que ha dicho mi compañera de Ciudadanos que dan ustedes miedo. Alguien 
les debería prohibir –un médico o algo– el tema de las medidas de gobierno, porque cada 
vez que presentan una nueva aquí resulta que nos unen más a toda la oposición por 
opuesta que estemos, y encima además a los vecinos, y ahora encima a sus socios de 
gobierno. No lo sé, yo por ustedes, ¿eh?, más que nada. 

Habla usted, señor Rabassa, de que ustedes están hablando de, que están hablando de. 
De lo que ustedes están hablando –y se lo acaban de confirmar– es de quemar dos 
millones de euros. ¿Sería usted capaz de traducirme esos dos millones de euros en 
vivienda social? ¿Traducirme esos dos millones de euros en becas de comedor? ¿Sería 
usted capaz de traducirme esos dos millones en parar, en paliar emergencias sociales? 
Me gustaría que me respondiese. 

Quiero agradecer al señor Xavier González, al presidente de los comerciantes de Vía 
Laietana, la iniciativa que ha tenido, porque hace falta que esta ciudad tome la iniciativa 
para que funcione. 

Muchas gracias. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

També ràpidament. Una altra crítica constructiva. Això del 8 i el 10, ja digueu que sí d’una 
vegada i deixeu el moviment veïnal que faci coses interessants, perquè està demanant 
coses que es demanaven a Convergència, es demanaven al PSC i acabaven dient que sí. 
Si entreu a la institució per reformar-la sense qüestionar-la en essència, al final no és que 
no s’avanci o es reformi a poc a poc, és que estem entrant en el retrocés de les 
condicions de vida de les classes treballadores. 

I una altra crítica constructiva, que no ens fareu cap cas, però, si us emporteu el López, 
de passada us emporteu el Cambó, que està allà al costat, us emporteu el Joan Prim, que 
és un assassí de rifenys, i us emporteu el Colón, que estan tots per allà, i els foteu tots a 
un magatzem municipal. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Estic preocupat, perquè tots..., si ningú té raó! Tots diem el mateix, els veïns, els 
comerciants, tots els partits polítics excepte vostès diuen el mateix, però no en tenim ni 
idea. Doncs, espero que segueixin governant mil anys, perquè vostès ho fan molt bé. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Primer de tot, una puntualització. Diuen que el projecte de la plaça Antoni Maura ja estava 
fet, però és que el projecte de la plaça Antoni Maura estava recollit dintre de la reforma 
integral. Però, bé, tot això, en el cas que estigués fet, han trigat dos anys a fer un corta y 
pega i a presentar-ho als botiguers? Per tant, em reitero, dos anys perduts. 

Què més? Bé, com deia el senyor Xavier González, que aprofito per agrair-li que hagi 
vingut, els deia que aquests dos milions d’euros ara invertits, si es fa la reforma íntegra, 
no hauran servit de res. Per tant, estaran dilapidant dos milions d’euros. 
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I, per últim, interès ocult al Contracte per Ciutat Vella. Respongui’m: quin interès ocult hi 
ha darrere la repartidora de diners de l’afiladora de Barcelona en Comú? Quin interès té el 
seu partit en finançar aquests certs projectes? O sigui, si vostès diuen que ho fan per 
ajudar, per què no pot ser que hi hagi empreses que es guiïn amb la mateixa voluntat 
d’ajudar i de fer un entorn més agradable? 

Gràcies. 

La presidenta agraeix les intervencions i dona per finalitzat aquest punt. 

C) Part decisòria 

1. Medalles d’Honor 2017 de l’Ajuntament de Barcelona - Districte de Ciutat Vella 

La presidenta llegeix el text aprovat a la Junta de Portaveus per a la proposta de la 
primera Medalla d’Honor. 

«En representació de tots els grups municipals, i aprovat en Junta de Portaveus, es 
proposa atorgar la medalla a Roberto Tierz, nascut a Córdoba, Argentina, fill d’exiliats 
espanyols, l’any 1958. Va arribar a Barcelona el 1970. És músic, va ser membre de la 
primera etapa de Los Rebeldes, promotor cultural i propietari de la sala Sidecar de 
Barcelona. Ha estat al capdavant de la sala Sidecar des de l’any 1982, en què va 
començar a programar activitats musicals i de totes les vessants de la cultura, cinema 
d’avantguarda, teatre, presentacions de còmic, recitals poètics, videoart, fotografia, 
pintura, etcètera, posant un especial èmfasi en la contracultura i en les propostes 
innovadores i fresques. 

»Al llarg d’aquests gairebé trenta-cinc anys, ha consolidat el Sidecar com la sala de 
música en directe amb la programació ininterrompuda més longeva de la ciutat. Ha 
programat més de cinc mil concerts de tot tipus, tant donant l’alternativa a bandes que 
posteriorment han arribat a l’estrellat, com ara Love of Lesbian o Pastora, per exemple, 
com funcionant també com a espai d’intimitat d’artistes ja consagrats que acostumen a 
tocar en locals més grans, per exemple els New York Dolls, Nick Lowe o Manu Chao. 

»La sala Sidecar ha presenciat la gran transformació soferta per la plaça Reial, que ha 
passat de l’ambient més canalla i marginal de fa unes dècades a la massiva presència 
turística actual. En tot aquest temps, s’ha convertit en un element representatiu de la 
plaça i en un símbol i un suport a la cultura musical de base, i és un dels locals que 
segueixen atraient clientela barcelonesa i mantenint, per tant, la vida a la plaça. 

»Roberto Tierz és un enamorat del barri Gòtic, on hi viu i treballa des de fa dècades, i 
també és membre de l’Associació d’Amics i Comerciants de la Plaça Reial, entitat de la 
qual va ser president durant quinze anys i des d’on s’ha implicat en la cura i la millora de 
la plaça. 

»Actualment està preparant la celebració del trenta-cinquè aniversari de la sala Sidecar al 
novembre i elaborant un llibre sobre història de la sala i, per extensió, del conjunt del 
barri.» 
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Per tot això, comunica que és un honor fer aquesta proposta de Medalla d’Honor del 
Districte de Ciutat Vella, que ha estat consensuat per tots els grups per unanimitat, i dona 
l’enhorabona al guardonat. 

A continuació, exposa que la segona medalla que s’atorga des de Ciutat Vella és per a 
Rai - Recursos d’Animació Intercultural, que han excusat la seva presència a la sala, i 
llegeix el text aprovat a la Junta de Portaveus.  

«Rai - Recursos d’Animació Intercultural es va fundar l’any 1993 i s’autodefineix com una 
associació assembleària independent que funciona com a plataforma de projectes per a la 
transformació social, cultural i educativa, i ofereix un ampli ventall de recursos i iniciatives 
a través de la inteculturalitat, l’antiracisme, la participació activa, l’autonomia i 
l’apoderament individual i col·lectiu. 

»Prenent en consideració aquestes premisses, es poden identificar tres línies 
estratègiques: la pedagògica, la d’acció social i política i l’artística i cultural, a través de les 
quals es vertebren els àmbits i les activitats concretes que es duen a terme. 

»RAI és una associació que està plenament enxarxada en la vida veïnal i associativa dels 
barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, que col·labora amb les entitats locals i que 
també forma part de la coordinadora de festa major des del seu inici. 

»RAI des de la seva històrica seu al carrer Carders ha treballat amb un centenar de joves 
durant aquests més de vint-i-cinc anys d’història, des de la perspectiva de la transformació 
social a través de la cultura i l’art, i per aquest motiu, per part d’alguns partits aquí 
presents, se li concedirà la Medalla d’Honor de la ciutat.» 

La regidora 

Li falta un paràgraf del text votat. 

La presidenta comenta que no l’ha llegit tot per escurçar el temps. Tot seguit, continua 
llegint el text aprovat. 

«Destaquem els seus projectes: RAI Art, que gestiona i programa un conjunt de diferents 
activitats relacionades amb l’àmbit artístic, música, dansa, teatre, pintura, fotografia, 
titelles, cinema, circ, etcètera, que es proposen tot l’any de dijous a diumenge i que tenen 
com a protagonistes, entre altres, els diferents col·lectius que cada any RAI acull en 
residències artístiques. RAI Eficmus, espai de formació i creació musical, que agrupa 
diferents iniciatives juvenils, totes elles sota la perspectiva de l’apoderament i amb una 
forta convicció de la capacitat proactiva i transformadora de les persones; RAI Tallers, que 
coordina els tallers i formacions que es desenvolupen a RAI i als projectes propis dels 
seus talleristes i alumnes; finalment, cal destacar les RAIsidències artístiques, que és 
l’oferta de l’entitat per desenvolupar projectes de creació en l’àmbit del teatre.» 

Tot seguit, assenyala que hi ha alguns grups municipals que no hi han donat suport i que, 
tal com van acordar, disposen d’un minut per fer les seves explicacions.  
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La Sra. Julia Barea Sánchez 

Un minut? Bé. Primer felicitar tant Recursos d’Animació Intercultural com el senyor Tierz 
per aquest guardó. 

Des de Ciutadans creiem que les medalles d’honor s’han d’escollir amb consens. Sempre 
és maco rebre aquesta distinció amb consens de tots els grups polítics, però aquest any 
no ha pogut ser, ni aquí ni a molts altres districtes. Tot i així, felicitem els guardons. 

Després d’aquesta felicitació, m’agradaria dirigir-me al Govern. Una vegada més, heu 
demostrat que no sabeu fer les coses amb consens i voleu imposar la vostra opinió. 
Sempre us presenteu com un partit polític que pren les decisions amb consens i de 
manera participativa, però aquestes medalles d’honor són una mostra més que ni de 
broma sabeu arribar a consensos. Una llàstima. I els recordo que és obligació seva arribar 
a consensos i aprovar les medalles d’honor per unanimitat. 

Felicitat als dos guardonats d’aquest any. 

La presidenta passa la paraula a la consellera del Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Queremos decir esto: felicidades a los dos galardonados; muchas felicidades por el 
trabajo que hacéis. 

Pero sí que es verdad que históricamente en el Distrito siempre se ha buscado personas y 
entidades de consenso y se ha presentado una propuesta por parte del Gobierno con 
suficiente tiempo de antelación como para que se pudiese discutir, hablar... Gracias a 
Dios es un distrito con muchísimas personas que merecen medallas, con muchísimas 
entidades que trabajan muchísimo. Entonces, creemos que en Junta de Portavoces 
presentarnos una propuesta en plan lentejas, si las quieres las tomas y si no las dejas, y 
llegar a Junta de Portavoces justo antes del Pleno sin haber hecho otra propuesta, 
sabiendo que había más propuestas encima de la mesa, demuestra un talante muy poco 
participativo y demuestra cierta aversión o no gusto por la participación y por el consenso, 
por unas medallas que tienen que darse con todo el cariño de todo el mundo y estando 
todos de acuerdo y unánimemente, a ser posible. 

Gracias. 

La presidenta dóna la paraula al Partit Demòcrata. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

És Partit Demòcrata? 

La presidenta comenta que li ha semblat que ell hi estava a favor. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Bé, ni a favor ni en contra, no?, les medalles..., no ens interessen les medalles. 

La presidenta aclareix que s’ha confós perquè ell no hi era a la Junta de Portaveus. 
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El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Bé, si em voleu fitxar, Partit Demòcrata? Es diu Partit Demòcrata, o no es diu Partit 
Demòcrata? Com us dieu? Grup Demòcrata..., Demòcrates... Partit Demòcrata. 

Bé, hi ha una manifestació d’estudiants ara mateix a Via Laietana demanant que es baixin 
les taxes. 

La presidenta dona la paraula a Esquerra Republicana de Catalunya. 

La Sra. Maria Josefa López i Samper 

Gràcies. Tant associació RAI com el senyor Roberto Tierz s’han dedicat a donar suport a 
la cultura, tan necessària en els nostres joves i per a la nostra ciutat. Propulsant diferents 
projectes o iniciatives juntament amb la participació del veïnat, sobretot del jovent, han 
arribat a fer una transformació social del seu entorn, com és l’associació RAI; per altra 
banda, i facilitant l’espai de les noves alternatives de bandes musicals, i fer que molts 
d’ells arribin a l’estrellat, fent del seu local un lloc representatiu a nivell de tota Barcelona, 
per no dir del món, així com treballar per la transformació en sentit positiu de la plaça 
Reial, com és el cas del senyor Roberto Tierz. 

Una bona política cultural, coherent, permet fer una bona transformació social. La cultura 
ens dona consciència de qui som i on volem arribar com a poble. L’associació RAI i el 
senyor Roberto Tierz han fet aquesta transformació a partir de la cultura, han treballat pel 
seu barri, pels seus veïns i per la nostra ciutat. Per nosaltres, són mereixedors d’aquestes 
medalles d’honor. 

Gràcies. 

La presidenta passa la paraula al Partit Demòcrata. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Ara sí que parla el Partit Demòcrata, o les sigles, que són el PDeCAT. 

Bé, primer de tot, jo diria que és el primer cop en la història de Ciutat Vella que no s’atorga 
una medalla d’honor per unanimitat de tots els grups. Els recordo que és feina del Govern 
buscar el consens, i que, si no el troben, han de treballar per assolir-lo. I, a més a més, 
amb una cosa que és bonica, com una medalla d’honor, que és per reconèixer la 
trajectòria d’una entitat. 

No obstant, sembla que aquest any no és un problema només de Ciutat Vella. A 
l’Eixample, per exemple, van acabar concedint la medalla d’honor a la persona que 
proposava l’oposició i a la qual el Govern no hi ha donat suport. A Sant Andreu hauran de 
convocar un plenari extraordinari només per parlar del punt de les medalles. A Nou Barris 
i a Sants-Montjuïc tampoc hi ha hagut consens. Per tant, és una pena que fugin de buscar 
el consens en un tema com aquest. 

Res, per acabar, tot i així, donar l’enhorabona a RAI, i donar l’enhorabona al senyor 
Roberto Tierz per la feina que ha fet i per tota la seva trajectòria. 
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Moltes gràcies. 

La regidora demana per parlar.  

La presidenta aclareix que es va acordar que només hi intervindrien els grups que no 
aprovaven les medalles.  

La regidora insisteix que això no és el que van acordar a la Junta de Portaveus. 

La presidenta, finalment, dona la paraula al Govern per un temps d’un minut. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Nosaltres volem felicitar el senyor Tierz, que sí que ha tingut la unanimitat de tots els 
grups i, per tant, no es mereix aquesta picabaralla entre partits. 

Sens dubte, hi ha hagut una proposta que es va presentar fa uns dies d’entitat, no pas de 
vostè, d’entitat, per part del Govern, i una sola proposta per part de l’oposició, que tampoc 
no ha tingut cap intenció de buscar el consens, i al final s’ha fet el que es fa en política, 
que és en una Junta de Portaveus es vota i qui guanya, doncs..., ha guanyat un projecte 
transformador, de RAI, de la mateixa manera que l’altre candidat també se’l mereixia, però 
ha acabat guanyant... 

De totes maneres, senyor Tierz, felicitats per la medalla i disculpes per l’espectacle. 

Gràcies. 

La presidenta agraeix les disculpes, atès que evidentment ha estat el Govern el que ha 
propiciat tot això, perquè sempre s’ha fet per unanimitat i s’ha arribat a consensos; és 
evident que la Junta de Portaveus vota i té majoria suficient, i és legítim, però no és la 
manera com aquesta ciutat i aquest Districte estan acostumats a donar les medalles 
d’honor. 

Tot seguit, dona la paraula al senyor Roberto Tierz. 

El Sr. Roberto Tierz 

Doncs, no sabia que havia de parlar, no he preparat res. Només donar les gràcies, 
sobretot perquè ha sigut per unanimitat. 

Des de l’Associació de Comerciants de la Plaça Reial –ho sabeu– sempre hem buscat els 
acords, i esperàvem que aquest premi, que jo em prenc com personal, però també per la 
feina que hem fet a la plaça Reial, fos per unanimitat. Hem aconseguit l’objectiu. 

Moltes gràcies a tots, amb els que he treballat durant anys, als que volem treballar ara. I 
moltes gràcies. 

La presidenta agraeix les intervencions. 

2. Ponència de Nomenclàtor: canvi de nom del carrer de l’Almirall Cervera per la 
denominació de carrer Pepe Rubianes 
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La presidenta dona la paraula al Govern perquè exposi aquest punt. 

El Sr. Ferran Caymel Ubia 

Explicarem per què som favorables a aquest canvi de nom ara, vuit anys, una miqueta 
més, des que se’n va anar el Pepe. 

En primer lloc, perquè ha seguit el recorregut preceptiu: es tracta d’elevar a la Ponència 
de Nomenclàtor de la ciutat i finalment aquesta Ponència ho proposa al Consell de 
Districte, on estem avui, aquesta tarda, perquè se li doni una aprovació definitiva. 

Sobre els canvis de nom –abans parlàvem d’Antonio López, que serà un dels propers– dir 
que trobem exemples recents de canvis de nom que realment ens omplen d’orgull als que 
compartim els valors republicans, fa poc vam canviar la plaça Cinc d’Oros; els que 
compartim els valors antiimperialistes, fa poc es va canviar la plaça Pablo Neruda per la 
plaça de la Hispanitat, o anticolonialistes, com el cas del futur canvi de nom d’Antonio 
López. 

Darrere de tot això, què hi ha? Doncs, una intenció de trencar d’alguna manera un relat 
tradicionalment hegemònic sobre el que ha estat la memòria de la nostra ciutat i sobre qui, 
per tant, mereixia rebre determinades consideracions per part de les administracions i la 
resta. El que volem, per tant, és ancorar la memòria històrica i que aquesta sigui més 
plural i, per tant, més nostra. 

Aquí toca fer uns quants aclariments, perquè s’entengui bé què implica un canvi de nom. 
En primer lloc, cal dir que s’estudia cas per cas, i, per tant, no estem parlant d’una 
jerarquia, de si ho mereix més que una altra persona o menys. En aquest cas, la Ponència 
valora si ho mereix o no i després se li dona el destí, és a dir, el carrer en concret on hi 
haurà aquest canvi. Es valora, igualment, més la persona que no pas qui ho presenta, tot i 
que òbviament té una importància major si són familiars propers o si, com és el cas, la 
proposta té un suport ampli per part de tota la ciutat. 

La Ponència la va aprovar el passat 13 de març, després que fos suggerida pel col·lectiu 
de les Vídues del Pepe, i el que ens falta ara és que li prengui el nom a l’Almirall Cervera, 
un carrer de la Barceloneta. 

Almirall Cervera és un militar, dit sigui de passada, del que desconeixem cap vincle amb 
la Barceloneta, més enllà que el seu mitjà de transport fos marítim; ben poca cosa. 
Participà a la guerra de Cuba, lloc, per cert, on reposen part de les cendres d’aquest 
home lliure que era el Pepe i que tant estimava aquelles terres, totes les terres, com les 
de Kènia on va crear la seva fundació solidària, o més a prop, on va col·laborar amb la 
Fundació del Pare Manel, que avui ens acompanya –em sembla que el tenim encara 
assegut a quarta o cinquena fila–, on va crear el festival de Guanya’t el Cel amb el Pare 
Manel. Aprofitem per fer una miqueta de promoció, perquè el proper 30 de maig, al Teatre 
Victòria, hi haurà una nova jornada, com sempre, amb fins benèfics. 

Com si fos una nota a peu de pàgina, apuntar que Almirall Cervera és el nom també d’un 
vaixell de guerra de funest record per a tots els demòcrates d’aquest país, ja que 
bombardeja nuclis costers d’Astúries durant la revolució social del 34. Sembla, doncs, 
que, excepte alguns grupuscles ultradretans, no estem parlant d’un nom gaire apreciat per 
la ciutadania del nostre districte. 
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Tanco parèntesis i torno al Pepe. Recordem que ja fa uns anys el carrer va ser rebatejat 
de forma efímera i espontània amb l’enganxada d’uns adhesius a les plaques del carrer. 
Avui ens toca oficialitzar-ho definitivament, i per això recolzarem el canvi de nom en 
aquest emplaçament que –i això és prou rellevant– va ser on l’humorista galaicocatalà 
universal s’instal·là fins pràcticament el darrer dels seus dies, concretament a Almirall 
Cervera amb Joan de Borbó, o passeig Nacional, com li diuen encara els «barcelonetins», 
coses del nomenclàtor i de la vida i la geografia popular. 

Prenc aquí les paraules del Vicenç Forner, Medalla d’Or l’any passat, i que en una de les 
seves entrevistes diu: «En mi casa he vivido en paseo Marítimo, sin número; paseo 
Nacional, 74; paseo Juan de Borbón, 74, y finalmente plaza del Mar, número 1 –diu–, y 
todo ello sin cambiar de piso.» Bé, en fi, el Vicenç, amb qui el Pepe compartí, com diu, 
«mesa, desayuno y cáncer, al bar Emilio», també desaparegut. 

Un altre cronista del barri, l’Arturo San Agustín, deia que «es prenia per esmorzar el diari 
amb l’entrepà de botifarra blanca o truita, demanava el cafè amb llet i es fumava un 
cigarret i escoltava». Diu: «Escoltava amb les ulleres de llegir i escriure posades i anotava 
les seves coses.» I és que el Pepe escrivia relats i poesies també, i d’un notable valor 
literari, al marge del gènere humorístic, on habitualment el situem. 

L’havíem deixat al balcó de casa seva, segurament fumant o mirant el mar, pensant en 
alguna dona potser o gairebé segur. Ens el podríem imaginar també a altres llocs del 
districte, ben a prop d’aquí, i és que la forta però intermitent vinculació de l’actor còmic 
amb la Barceloneta només és comparable amb la que tingué amb un altre dels nostres 
barris, el Raval, i en particular amb el mític bar dels «teatrerus» de la ciutat, el bar Raval, 
a escassos metres d’aquí, però ja només també a la memòria. 

Com s’acostuma a fer en al·legats d’aquest tipus, s’escau repassar de forma telegràfica 
les fites d’aquest actor galaicocatalà, ell deia «galaic, perquè vaig néixer a Galícia, encara 
que gairebé mai he viscut allà, i català perquè sempre he viscut a Catalunya, encara que 
mai he nascut aquí», tal com ell mateix es definia. 

El 2009, de fet, va ser anomenat Fillo Predilecto de Vilagarcía de Arousa, d’on era nat, en 
agraïment per la seva trajectòria pública i els seus grans valors humans i professionals, a 
títol pòstum. 

Anys enrere, el 2001, rebé el premi Ciutat de Barcelona en la categoria d’Arts Escèniques 
en reconeixement al seu treball amb Dagoll Dagom, els Joglars i la seva producció 
d’espectables en solitari. De fet, el que més ressò tingué fos el de Rubianes Solamente, 
on van haver, durant molts i molts anys, milers de persones que van poder gaudir del 
Pepe quan pujava a l’escenari buit per omplir-lo amb la seva veu, amb les seves mans i el 
seu cos, posant en joc totes les seves facultats d’actor, mim i narrador de relats breus. 

Per no allargar-me, a la pregunta de com recordar-lo, el pare Manel, entrevistat per El 
Periódico, responia: «Como un actor con una calidad de seducción sobre el escenario que 
yo no he visto nunca. Con un sentido del humor bestial, un genio popular, no de una élite. 
Y, como persona, era un hombre valiente que decía lo que pensaba, de una manera u 
otra es igual, no es por las formas lo importante, sino lo que se dice. Era un hombre libre y 
tolerante. Le molestaba mucho la hipocresía y vivió la vida como quiso.» 
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I és que sonades van ser les declaracions –últim paràgraf–..., que alguns actors 
espanyolistes per alguna altra declaració li van fins i tot posar alguna querella. No cal dir 
que en temps difícils per a la llibertat d’expressió com els presents, en els quals 
determinats comentaris poden acabar sent constitutius de delicte, aprofitem l’avinentesa 
per defensar, ni que sigui en diferit, el seu dret a la paraula i a l’exercici de la llibertat 
d’expressió, dels quals el Pepe era un dels màxims exponents. En definitiva, una de les 
veus referents d’aquesta catalanitat alternativa, expressada indistintament en català i 
castellà, urbana i popular, tan nostra, tan barcelonina, tan singular. 

Agraïm a la seva germana i a tots els seus amics la presència aquí. Y va por ti, Pepe. 

La presidenta dona la paraula als grups municipals. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Primer de tot li demanaria al senyor conseller que, a part de mirar la Viquipèdia, es llegís 
més llibres d’història. 

Nosaltres creiem que el senyor Pepe Rubianes ha de tenir un carrer, una plaça, el que 
sigui necessari, perquè era un membre conegut per la cultura, per ser un gran còmic a la 
ciutat, i es mereix totes les places que siguin necessàries. Nosaltres trobem més adient 
que se situï el nom o la plaça del Pepe Rubianes en una zona on la cultura sigui la 
protagonista. 

El nom d’un carrer que duu el nom d’una persona és la mostra que li dona la societat a 
una persona que ha aportat alguna cosa a la ciutat. Entenem que en aquest punt de la 
part decisòria no tenim gaire clar si ens volen informar, si hem de votar... És una decisió 
que han pres vostès, perquè no han sigut capaços d’explicar les raons per al canvi del 
nom: articles periodístics, notes de premsa i res més, bé, l’explicació de la Viquipèdia que 
vostè ha donat avui. 

Per què volen canviar el nom del carrer? Quines són les raons? Són raons tècniques, 
polítiques, partidistes...? No els agrada el nom, no els agrada que fos un càrrec militar, 
que no era nascut a Barcelona...? No ho sé, deuen tenir les seves raons, no les 
compartirem gens ni mica. 

Han pensat el que suposaria el canvi del nom d’un carrer? El cost que implica canviar les 
escriptures de la propietat del pis, la burocràcia, el temps...? Jo crec que això vostès no 
s’ho han plantejat. Qui ho pagarà això, vostès? Els barcelonins, el propietaris? No en 
tenen ni idea de quines mesures duran a terme. 

Creiem que aquest canvi no està justificat. De fet, creiem que és una mostra més del que 
vostès volen imposar al seu model social, i utilitzar els carrers com a símbols partidistes, i 
no hauria de ser així. 

Els recordo que per sort o per desgràcia la història no la podem canviar. Hem d’aprendre 
del passat per no cometre els mateixos errors en el futur. 

Votarem en contra. Vostès facin el que vulguin, ja han decidit que votaran a favor, però 
abans de canviar el nom d’un carrer, preocupin-se de millorar i solucionar els problemes 
dels ciutadans, problemes de l’habitatge, que a la Barceloneta en falten molts, 



 
 
 

42 

d’habitatges, i més a persones grans; es preocupin per l’ús inadequat que es dona als 
espais de la Barceloneta en algunes places, carrers i parcs; que es preocupin per les 
places dels casals infantils del centre cívic; que els parcs siguin adequats i estiguin nets; 
que hi hagi presència policial, i tots aquells problemes que afectin els ciutadans, i no 
canviar el nom d’un carrer. 

Gràcies. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Nosotros votaremos en contra. La verdad es que no nos parece una urgencia. Lo que nos 
parece más bien es una ocurrencia. Hay que tener en cuenta que este cambio puede 
suponer –supondría, vamos– un problema para vecinos y comercios de la zona, a los que 
por supuesto no han consultado, una vez más. 

La calle lleva más de setenta años con ese nombre y nadie se ha quejado, solo ustedes, 
ahora. Sería más apropiado que buscasen un lugar nuevo y sin nombre y los cambios en 
las calles fuesen para mejorar el alumbrado, la limpieza, la movilidad o el estado del 
suelo. La verdad es que no le vemos ni pies ni cabeza, y no tenemos absolutamente nada 
en contra del señor Pepe Rubianes. 

Dos cosas, señor Caymel. Una es que ser militar no es malo, servir a tu país es un 
orgullo. Y una segunda es que me hace mucha gracia que en este Pleno precisamente 
hable usted, en representación de su partido, defendiendo la libertad de expresión cuando 
resulta que la libertad de prensa ha sido aplastada por Susana Ordóñez y la señora Gala 
Pin ha dicho que se siente muy orgullosa del trabajo de la persona que agredió e insultó a 
un periodista, machando la libertad de prensa. 

Gracias. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Igual tothom hauríem de fer una mica d’història aquí. Tots aquests almiralls eren 
bombarders, en el cas del carrer Andrea Dòria, que era el carrer de l’Alegria, era un 
bombarder italià que bombardejava Barcelona. No sé si a vostè li agrada defensar el seu 
país bombardejant Barcelona... No, no tinc res a explicar. 

Ens cau superbé el Pepe Rubianes a nosaltres, ens cau molt bé. Vam dir-vos que falten 
noms de dones als carrers de Ciutat Vella. 

No sé si votem o no votem? Votem a favor, si hem de votar, ho improviso. No ho sé... 

La Sra. Maria Josefa López i Samper 

De totes les coses que va fer Pepe Rubianes volem destacar dues coses. Primera, que va 
ser un gran ambaixador del barri de la Barceloneta. Segon, que, com a persona molt 
sensibilitzada cap als nens necessitats, juntament amb el pare Manel, va dur a terme 
l’espectacle Guanya’t el Cel amb el Pare Manel. Gràcies a ell es va aconseguir que un 
gran número d’actors famosos, inclòs ell, fessin gratuïtament un dia a l’any dos sessions 
al teatre i que la recaptació fos íntegrament per a la Fundació Pare Manel, una institució 
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sense ànim de lucre que lidera projectes d’acció social, amb interaccions sobre la infància, 
joventut, el món penitenciari i el desenvolupament comunitari. 

També dir que al barri de l’Òstia continuarem anomenant el carrer «carrer ample», com a 
ell li hauria agradat. 

Votem a favor. Però volíem recordar que es va aprovar en l’anterior mandat, el 2013 
exactament, el canvi de nom del passeig Joan de Borbó pel passeig Nacional, i continua 
igual. Potser ja és hora, i, aprofitant el canvi d’aquest carrer, es puguin fer tots dos. 

Per cert, Julia, s’ha de tenir una mica de barra per parlar sobre el sobrecost quan el seu 
partit polític ha demanat l’espanyolització dels senyals de trànsit d’Esplugues. 

Gràcies. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bona nit a tothom. Encantada de veure cares 
conegudes per aquí. Moltes gràcies per la presència d’alguna vídua d’en Rubianes. Sé 
que per compromisos diversos no heu pogut venir tots, però esteu en bones mans, 
representats pel pare Manel i en Bozzo. Moltes gràcies, Carmen i Lucas, per ser-hi avui 
presents. Els que no hi sou, no patiu, en Pepe diria: «Coño, si estáis disfrutando, bien 
hecho. Esto es pura burocracia.» 

En primera persona, us haig de dir que les meves primeres paraules en el meu primer 
plenari siguin dirigides al Pepe m’il·lusiona moltíssim, ja que vaig tenir la sort d’escoltar-lo 
de prop, de compartir espais, de ravalejar, de creuar un: «Hola, ¿qué tal?» 

Després de passar part de la seva vida al Raval, va decidir ser veí de la Barceloneta, 
segons els seus més propers, perquè li agradava estar al costat de la platja, que per allà 
passen més noies. Pepe, estaràs content, ho has aconseguit. Ara, des del més enllà, et 
toca pronunciar-te ben fort i sol·licitar un carrer a tocar del teu per al teu estimat amic 
Flavià. Tots dos sou l’enveja dels que ens hem quedat aquí. Pepe, m’agradaria recordar 
dues frases teves. La primera: «Soy galaicocatalán. Amo Galicia y me honra ser catalán.» 
I l’altra és: «No soy independiente, pero estoy mucho más cerca del independentismo que 
del españolismo. Cataluña está a mil años luz de la España profunda.» 

Per acabar, només puc elogiar la teva valentia, la teva llengua, i per descomptat que et 
mereixes aquest carrer i tot el reconeixement que calgui. Per això ens posicionem a favor. 

La presidenta dona la paraula a la senyora Carmen Rubianes.  

La Sra. Carmen Rubianes Alegret 

Hola. Bueno, quería explicar un poco la... Pepe y mi familia, que eran de origen gallego, 
se establecieron en la Barceloneta cuando Pepe era un niño. Entonces, después 
pasamos a vivir al pasaje de la Paz, que también forma parte de este distrito, y por último, 
creo que también forma parte, a la calle Doctor Dou. 

Entonces, para mí el que a Pepe se le dé el nombre de la calle…, primero, porque creo 
que se lo merece por varias razones que voy a exponer, aunque sea su hermana. 
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Primero, tenía un gran espíritu solidario, no solamente ayudaba a ciertas fundaciones 
aquí, incluida la que lleva su nombre, a la Fundación del Pare Manel; después también 
era un gran actor, que ha hecho reír a muchísima gente, y que estoy aquí en nombre de 
todos estos fans anónimos que me han pedido, vía Facebook, redes sociales, cuando he 
ido por los mercados, que estaban muy contentos de que se le diera esa plaza. No voy a 
discutir si era la del Almirante Cervera o no, porque me la suda, como diría él. 

Pero, también, lo que sí voy a decir, es que, aparte de esto, Pepe era un hombre muy 
sensible, era un gran poeta, llevaba un poeta dentro de él, y un escritor, que eso muy 
poca gente lo conoce. Y hay dos libros que publiqué, que son los Poemas africanos y 
Después de despedirme, que les aconsejo que los lean. Por un donativo de cinco euros a 
la fundación que lleva su nombre, que pasaremos la ayuda al campo de refugiados del 
Líbano, pueden obtener el libro y leérselo, y entonces conocerán un poco por qué hoy 
estoy aquí. 

Gracias. 

La presidenta dona la paraula al senyor Josep Molina. 

El Sr. Josep Molina 

Bona tarda. En primer lloc, m’agradaria dir una cosa que no tenia prevista, que és que sí 
que es va consultar l’aprovació i el vistiplau de l’Associació de Veïns i de l’Agrupació de 
Comerciants de la Barceloneta. I ara començaré. 

En nom propi i dels amics i amigues que formen aquest grup heterogeni compacte que 
s’anomena «Las viudas de Pepe», em plau donar-vos les gràcies pel gest de 
reconeixement al nostre amic que acabeu de proposar. Una ciutat és un conjunt de moltes 
coses, espirituals i materials, és una realitat en la qual conviuen aquells que l’habiten i 
aquells que la van fer, els que l’estimen i els que la van estimar. Barcelona és l’entramat 
dels seus carrers, els arbres que adornen les seves voreres, els vehicles que embruten el 
seu aire i també, sobretot, els veïns que la trepitgen i la suporten, els «peatons» que la 
caminen i els habitants que li donen sentit. 

El nostre amic Pepe va ser un gran caminador de Barcelona, la va dimensionar pas a pas 
i carrer a carrer, incansablement. La va habitar en molts llocs i en molts indrets que 
guarden un record entranyable d’ell. El Raval, la Rambla, la Ribera, l’Eixample van ser 
barris on va viure i on va trobar el més necessari: un quiosc per comprar-s’hi el diari, un 
bar per fer-hi el tallat, un taxi per dur-lo al teatre i un veí, o preferiblement una veïna, per 
saludar amb un somriure. 

El Pepe va ser un barceloní militant sense fronteres ni matisos, però d’una manera molt 
intensa el seu idil·li amb la ciutat va prendre un significat especial a la Barceloneta, que 
compendiava l’alegria popular, els records de la seva infància i l’esperit proletari i 
descordat que sempre l’havia animat. 

A la Barceloneta va instal·lar-s’hi la seva família acabada d’arribar de Galícia els durs 
anys cinquanta del segle passat, i a la Barceloneta va mudar-se quan el teatre li va donar 
l’oportunitat de tenir un pis propi amb vistes. I potser a partir d’ara Barcelona ens 
reservarà la sorpresa de girar una cantonada i trobar-nos el record del nostre amic 
estampat en les seves parets, inscrit en un dels carrers més bonics que mai hauríem 



 
 
 

45 

pogut imaginar, un carrer que va de mar a mar, com el mateix Pepe, i que és transitat, de 
vegades una mica massa, per turistes bocabadats que l’admiren i per autòctons que 
l’estimen i defensen com el marc vital de la seva existència. No es podia trobar un carrer 
millor per a dur el seu nom, no es podia trobar un nom millor per a aquest carrer. 

Gràcies, doncs, en nom del nostre amic i gràcies també en nom de Barcelona, que de 
mica en mica va guanyant els seus espais i va reconquerint els seus records de ciutat 
alegre i rebel, de ciutat experta i confiada, de ciutat en la qual els seus habitants, passats, 
presents i futurs, saben reconèixer els mèrits i la memòria dels millors que l’han habitat. 

Firmat: el pare Manel, Joan Manuel Serrat, Lucila, la María, el Parras, el Fuentes, Rosana, 
Joan Gràcia, el Bozzo i el Moli –present, sóc jo–, tots àlies «Las viudas de Pepe». 

He dit. 

La presidenta dona la paraula a la senyora Barea. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Sí, per contestar al que m’ha dit la senyora López, que no he entès gaire per què venia 
això. Jo demanaré sempre que tot sigui bilingüe, en tot, en qualsevol cosa. 

I havent votat en contra del canvi del nom, ens alegrem que Pepe Rubianes tingui un nom 
a un carrer de Barcelona. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al conseller de la CUP. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

És molt car. 

La presidenta recorda als consellers de la CUP i de Ciutadans que, efectivament, la part 
decisòria sempre es vota. 

Tot seguit, indica que queda aprovat aquest canvi de nom amb 15 vots favorables: de la 
CUP, d’Esquerra Republicana, del Partit Socialista, del Partit Demòcrata i de Barcelona en 
Comú. 

3. Normes reguladores de participació 

La presidenta dona la paraula a la regidora perquè exposi l’últim punt de la part decisòria. 

La regidora 

Intentaré ser breu, perquè, de fet, ja s’ha discutit en diferents àmbits. 

Les Normes reguladores de la participació era un deure pendent que teníem. Va ser una 
feina que es va iniciar el mandat anterior, amb entitats i amb els diferents grups, que no es 
va assolir un acord i que, per tant, nosaltres vam reprendre, aprofitant també la feina feta. 
En realitat, les Normes reguladores de la participació són aquell marc d’acció que ha de 
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garantir el dret a la participació, no? Tots diem sempre que volem que la gent participi i 
després hem de garantir i hem de crear els mecanismes perquè hi hagi una participació 
de qualitat, tant per a la gent que participa habitualment com sobretot també per arribar a 
la gent que no participa habitualment, sobretot des del convenciment que la participació 
millora el funcionament democràtic de la ciutat i millora les polítiques públiques. 

En aquest sentit, per explicar-ho ràpidament, ara mateix aquest reglament té una 
aprovació inicial, és un reglament que surt d’una feina de més d’un any amb diferents 
entitats i els diferents grups municipals que han estat participant tots en el grup motor i en 
els debats públics que s’han fet també sobre les Normes reguladores de la participació. 
Està en període d’exposició pública i, per tant, s’incorporaran les al·legacions i les millores 
que es consensuïn amb els grups i amb les diferents entitats i que es puguin presentar per 
part de la ciutadania. 

I aquest reglament sobretot està enfocat, o té tres grans blocs.  

Hi ha un gran bloc que és la regulació o l’establiment de què és un procés de participació, 
perquè moltes vegades ens hem trobat que se li diu «procés de participació» a coses que 
no ho són, que són debats, que són informació, però que no són procés de participació, i, 
per tant, s’estableix quins paràmetres ha de complir un procés de participació per ser 
anomenat com a tal i també per garantir la participació d’aquells col·lectius als quals els 
pot resultar més difícil participar. 

Té un altre bloc, que és el de racionalització o posar ordre en els òrgans formals ja 
existents –consells sectorials, consells de barri, consells territorials i tot això. 

I té un altre bloc, que pensem que és com la gran novetat d’aquestes normes, perquè, 
malgrat que el reglament anterior ja incorporava un apartat de democràcia directa, no 
estava desglossat i, per tant, mai no s’havia portat a terme, que és un apartat de 
democràcia directa que introdueix sobretot el que són les consultes ciutadanes, explica 
també bé com es poden fer les iniciatives ciutadanes per tal que es pugui debatre una 
iniciativa ciutadana a un plenari municipal, perquè es pugui crear un òrgan de participació 
a instàncies del Govern, i, com deia, sobretot incentiva poder fer una multiconsulta anual 
sobre propostes que pugui fer el mateix Govern, els grups de l’oposició, però sobretot el 
que interessa aquí és que pugui ser la mateixa ciutadania la que faci propostes d’allò que 
s’ha de consultar. Per això cal una recollida de signatures, que està estipulada també en 
el reglament. I el que es fa també en aquest sentit és, donat que, legalment no poden ser 
vinculants aquestes consultes, per una normativa estatal..., el que sí que diu aquest 
reglament és que els grups polítics s’hauran de posicionar sobre el resultat. És a dir, si 
consideraran que aquest resultat és vinculant o no, perquè la ciutadania sàpiga si està 
intervenint o està participant en una qüestió que té un recorregut polític o no. 

I, per últim, aquest reglament té dos elements transversals. Per una banda, introdueix el 
que són comitès de garanties per a independents al Govern i a l’Ajuntament per vetllar pel 
bon funcionament tant dels processos de participació com de les consultes i les iniciatives 
ciutadanes. I, per una altra, una plataforma digital que ha de garantir tant la traçabilitat 
com la transparència en tot allò que té a veure amb la participació. 

La presidenta obre el torn dels grups municipals. 
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La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. Ciudadanos participó desde el primer momento en la comisión que 
se creó para modificar los reglamentos de participación ciudadana; nuestras primarias no 
son simulacros. De hecho, desde Ciudadanos somos firmes defensores de la 
participación, y además estamos comprometidos con las entidades y los ciudadanos para 
intentar llegar al mayor consenso posible, siempre bajo tres parámetros: que sea 
conforme a la legalidad y no entre en conflicto con la legislación vigente; que tenga 
retorno a los ciudadanos y no se quede en un mecanismo vacío cuyo resultado no tenga 
aplicación práctica, y que cumpla las reglas básicas de la democracia representativa. 

Como estamos en fase inicial, nuestro voto será abstención. Realizaremos las enmiendas 
que consideremos necesarias en cumplimiento de los criterios anteriores. 

Así que gracias. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Gracias, presidenta. Actualmente, con más de 572 órganos de participación en la ciudad 
de Barcelona, nos encontramos con un sistema laberíntico que en muchas ocasiones 
desincentiva la participación de los ciudadanos. Desde el Partido Popular venimos 
defendiendo desde la legislatura pasada la necesidad de racionalizar los órganos de 
participación en Barcelona y mejorar el retorno a los ciudadanos de su participación en 
estos órganos. 

El PP ha participado activamente en el grupo impulsor de reforma del reglamento que se 
somete a consideración aquí hoy. Consideramos que el texto propuesto es un buen texto, 
ya que ofrece flexibilidad a la hora de crear órganos de participación, y abarca de manera 
detallada aspectos organizativos y de funcionamiento de los órganos de participación. 

No obstante, pensamos que es un texto mejorable. Por eso ya presentamos enmiendas al 
texto original, alguna de las cuales han sido aceptadas. Y se van a presentar alegaciones, 
ahora que se ha abierto el periodo de exposición pública. 

En definitiva, porque creemos que es absolutamente necesaria la reforma de los órganos 
de participación y no queremos dificultar la tramitación de dicha reforma, nos 
abstendremos a la espera de que se estimen nuestras alegaciones y ver el texto final. 

Gracias. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

No creiem que sigui un lloc legitimat per dotar de democràcia ningú, aquest... Si aquí 
mateix no tenim cap mena de democràcia, com volem emanar democràcia cap algun lloc? 

També, després, això que ens llegim de les normes... Miri, l’accés a la cultura, a la 
universitat, moltes vegades està impossibilitat per qüestions de classe i econòmiques. Si 
no ens esforcem en tenir una parla una mica popular i posem l’organisme tal del no sé 
què tal, és un llenguatge críptic que no té res a veure amb ningú, una mena 
d’autocomplaença nostra. 
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Suposo que ens abstenim o votem en contra o... Suposo que ens abstenim. No ho sé, 
tampoc tinc cap... 

Doncs, ens abstenim, d’acord. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

És una evidència que les actuals Normes de participació han deixat de ser útils a una 
ciutadania que reclama nous canals, major implicació, traçabilitat i claredat en les normes 
que han de regular i permetre la seva interacció amb l’Ajuntament. Per tant, ja d’entrada 
valorem positivament el text presentat i volem agrair la tasca feta per la Regidoria i el 
comissionat de Participació amb el suport del grup impulsor derivat del Consell de Ciutat. 
Agraïm també la participació i total implicació d’entitats, associacions i partits polítics. 

Dit això, nosaltres esperàvem més. Primer de tot, perquè és de justícia reconèixer la feina 
dels que ens han precedit, en el mandat anterior ja es va fer un treball molt important amb 
les entitats i els grups polítics per tal d’establir el mínim comú denominador que havia de 
permetre actualitzar les normes vigents. Partint d’aquí, tenim la sensació que no s’ha 
avançat prou. I no s’ha avançat prou només tenint en compte que en dos anys que porten 
al Govern, i sobretot durant tota la campanya electoral prèvia, els hem sentit dir fins a 
l’extenuació que volien portar l’Ajuntament a les places. Els hem sentit fer al·legats 
fastuosos i grandiloqüents en pro de la democràcia directa i reivindicar la capacitat 
d’incidència de la ciutadania en les decisions del consistori. Per això no deixa de ser 
sorprenent que, en aquestes qüestions tan essencials per atorgar el poder al poble –així, 
dit grandiloqüentment també–, vostès considerin que cal descentralitzar l’Administració 
fins a l’àmbit de districte, i el barri, que és l’àmbit d’actuació política immediata dels 
ciutadans desapareix. La gent se sent del barri, no d’un districte, i vostè, que té tanta 
vinculació amb la Barceloneta, ho sap perfectament. Obviar aquesta realitat ens sembla 
ser molt poc ambiciosos en ampliar la participació. 

Posar, per exemple, com a mínim legal només un consell de barri l’any ens sembla negar 
un dels principals canals de participació i influència directa en la política municipal que 
tenen els nostres veïns i veïnes. Han de potenciar els consells de barri, deixar de pensar-
los com un teatret i reconèixer la seva capacitat d’incidència política atorgant-los, com es 
fa als consells sectorials, la possibilitat d’elevar temes a plenaris. 

D’altra banda, tampoc trobem esment ni avenços respecte de l’elecció directa dels 
consellers municipals de districte, fet que ens sembla com a mínim contradictori. 
M’explico: d’una banda es nega la capacitat d’incidència política dels barris perquè 
aquesta s’atorga als districtes, però després renunciem a donar responsabilitat política als 
consellers. 

Per tot això, votarem abstenció i ens emplacem a continuar treballant durant el període 
ara iniciat, per ser una mica més agosarats i entomar sense por la participació ciutadana 
com la gran oportunitat que realment és. 

Moltes gràcies. 
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El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Ja el mandat passat el nostre grup ja a l’inici va fer un intent d’iniciar una reforma de la 
normativa de participació ciutadana i es va constituir una comissió política on tots els 
partits van estar-hi treballant més d’un any. 

L’any 2013 es va aprovar una proposta de reglament, tot i que en aquell moment dos 
partits van votar en contra del tràmit inicial: el Partit Popular i, curiosament, un dels partits 
que avui governa, Iniciativa per Catalunya. 

Aquest nou reglament va estar, a demanda del Consell d’Associacions de Veïns de 
Barcelona i de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona, en exposició pública 
durant noranta dies, i el procés participatiu va contemplar, entre moltes altres accions, 
sessions a tots els districtes que van ser publicitades, i aquelles normes van ser 
aprovades en set dels deu districtes. 

Evidentment, considerem que segueix sent una prioritat i una necessitat actualitzar i 
reformar la normativa municipal. És per això que sap greu que el Govern de la ciutat no 
hagi acceptat cap dels precs que ha presentat el Grup Demòcrata a la Comissió de 
Presidència a l’Ajuntament de Barcelona, i que no hi hagi hagut més voluntat negociadora. 

A la passada comissió, el Grup Demòcrata va portar les seves esmenes a votació 
individual, donat que el Govern les volia desestimar, i gràcies als grups de l’oposició es va 
aprovar: que el període d’exposició pública fos de noranta dies, ja que creiem que és 
necessari per poder fer un debat extens i ric i que arribi a tot el territori; una altra era que 
el tema es tracti en tots els consells de barri i que, si no està previst convocar-los, es faci 
convocatòria extraordinària. 

A més a més, també remarcar que treballarem perquè els consells de barri segueixin 
tenint la importància que haurien de tenir i no reduir les convocatòries de consells de barri, 
les obligatòries, de dos a una. 

En tot cas, per respecte a la feina en el mandat passat i també per respecte a la feina que 
s’està fent durant aquest mandat, i també pel nostre convenciment que cal intentar arribar 
a un ampli acord, nosaltres ens abstindrem a l’aprovació inicial i plantejarem en el període 
d’al·legacions aspectes que no veiem clars. 

Gràcies. 

La presidenta dona de nou la paraula al Govern. 

La regidora 

Jo crec que aquesta proposta de reglament, per a allò bo i per a allò dolent, és una 
proposta col·lectiva, perquè, de fet, no és una proposta que hagi fet el Govern, portem des 
de maig del 2016 treballant en aquest grup motor, que està compost per grups polítics i 
per entitats que no venen només del Consell de Ciutat, sinó que són de diferent índole. De 
fet, hem ampliat el tipus d’entitat que podia formar part d’aquest grup motor. I, per tant, 
totes les millores que es puguin fer jo crec que han de tenir el consens d’aquest grup 
motor, però que seran benvingudes. Crec que hi ha un consens que volem efectivament 
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poder ampliar, eixamplar els marges de la participació i de la capacitat d’incidència en 
l’agenda política per part de la ciutadania. 

Sí que comentar un parell de coses amb les quals sí que no estic d’acord. Una és: el Grup 
d’Esquerra Republicana malauradament..., segur que es podia anar més enllà, però és 
que quan vam fer el moment d’aportacions no hi van fer cap aportació. I, per tant, segur 
que les presenten ara en mode d’al·legacions, però hauria estat molt bé que, després d’un 
any de feina, fessin aportacions per introduir aquelles millores que vostès consideren que 
s’han de poder reflectir en el text. 

En aquest sentit, també recordar el que ja li vam explicar a la seva consellera: l’elecció 
directa dels consellers i conselleres de districte, que abordarem un cop s’hagi aprovat 
definitivament aquest reglament, no depèn d’aquest reglament, depèn dels reglaments de 
districte. I, per tant, és un altre ordenament jurídic el que governa l’elecció directa dels 
consellers de districte. Per això no es reflecteix aquí. 

I crec que s’equivoquen, o que hi ha una lectura segurament..., que hi hem de poder 
aprofundir més, en la idea que eliminem els barris, perquè tot el contrari. El que sí que es 
fa, es proposa que les consultes puguin ser de dimensió de ciutat o de dimensió de 
districte. 

I al conseller de la CUP dir-li que és cert que un ordenament jurídic té un llenguatge críptic 
–això no ho podem negar–, però també una de les coses que els vam explicar en l’única 
reunió que ens van volen donar, perquè després no s’han volgut reunir més, és que 
justament per evitar que fos tan «farragós» el que s’està fent són guies, manuals d’usos, 
de com es fa servir aquest reglament de participació, justament perquè sigui la ciutadania 
la que vegi com és i quins són els canals. 

I al conseller del PDeCAT, també, només dir-li que li hem acceptat esmenes, no és cert 
que no li haguéssim volgut acceptar cap esmena. Jo ja entenc que al regidor Blasi no li 
caiem molt bé, però entre això i mentir no... I l’altra, és que a més també ens va 
cancel·lar..., bé, de fet ens va dir que no es volia reunir prèviament a l’aprovació inicial, 
que no calia, que ja presentaria al·legacions. I, per tant, aquí hi ha un desajust també en 
la informació. 

En tot cas, crec que és un deure pendent, aquesta reforma de les Normes reguladores de 
la participació, que, hi insisteixo, no ha de ser una proposta del Govern, sinó que ha de 
ser una proposta que compti amb el major consens possible, tant dels grups com de la 
ciutadania, i que per això treballarem per poder assolir-lo. 

La presidenta anuncia que s’aprova aquest punt amb 9 vots a favor, de Partit Socialista i 
Barcelona en Comú, i l’abstenció de Ciutadans, Partit Popular, CUP, Esquerra 
Republicana i Partit Demòcrata. 

D) Part d’impuls i control 

a) Proposicions 
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1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs per que es 
creï un pla d’actuació de la zona de l’Arc del Teatre que contempli les següents 
mesures: 

• Dinamització comercial 
• lnspecció i control dels habitatges d’ús turístic i de locals d’oci nocturn 
• lncloure la zona delimitada pel carrer Nou de la Rambla, Avinguda de les 

Drassanes i la Rambla de Santa Mònica en la zona de dret de tanteig i 
retracte 

• Millorar la seguretat i la convivència de la zona 
• Actuacions específiques de neteja 

La presidenta comunica que passen a la part d’impuls i control i el recorda que els temps 
d’intervenció són cinc minuts per al proposant, tres minuts per a la resta de grups i tanca 
el proposant. A continuació, dona la paraula a la consellera de Ciutadans perquè exposi la 
primera proposició. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. Hace meses que los vecinos de la calle Lancaster, aquí presentes, la 
calle Arc del Teatre, la calle Guardia vienen a las audiencias públicas, a los consells de 
barri, a los plenos a denunciar la situación que viven y sufren día tras día. Es más, cuando 
hablas con ellos te dicen que el Gobierno les ha abandonado, que no han hecho nada en 
su zona. Todos los que estamos presentes conocemos y sabemos la situación que sufren 
los vecinos, y sabemos que no se solucionará de un día para otro, ya que no solo tienen 
un problema, tienen varios problemas: suciedad, borrachera, uso indebido del espacio 
público, pisos y edificios en mal estado, falta de comercio, ruido; y personas que hoy 
están aquí denunciando los problemas de vivienda que sufren. 

Una de las asociaciones de la zona, la Asociación de Vecinos de Arc del Teatre, tiene un 
conjunto de medidas para solventar algunos de los problemas que sufren, medidas 
realistas y concretas para mejorar la calidad de la vida de los vecinos, medidas que estoy 
segura que le han hecho llegar varias veces. 

Desde Ciudadanos valoramos positivamente varias de estas propuestas que, como 
asociación de vecinos, han presentado reiteradas veces. De hecho, después de todas 
estas denuncias, ellos mismos les presentan las soluciones, y ni caso, tanto la Asociación 
de Arc del Teatre como los vecinos de la calle Lancaster, que están hoy aquí. 

Les recuerdo, como en todos los plenos, que la política municipal se trata de escuchar, 
atender y resolver los problemas de los ciudadanos y así facilitarles la vida. En este caso, 
como en otros, los problemas de los vecinos no están resolviéndose, se están 
intensificando por falta de acciones en la zona. Es por ello que desde Ciudadanos 
proponemos las siguientes medidas de actuación en diferentes ámbitos municipales. 

Primero, dinamización comercial. Cabe decir que ustedes han presentado el Plan de 
desarrollo económico, pero de momento solo han hecho los diagnósticos y los estudios. 
Pónganse en marcha, si quieren medidas concretas se las haremos llegar. 
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Segundo, la inspección y control de viviendas de uso turístico y locales de ocio nocturno. 
En cada Pleno ustedes nos presentan los expedientes abiertos, los expedientes en 
trámite y las inspecciones, pero no nos presentan ni los motivos de la inspección ni qué 
soluciones van a implantar. Si quieren más soluciones, se las haremos llegar. 

Tercero, incluir la zona delimitada entre la calle Nou de la Rambla, avenida de Drassanes 
y la rambla de Santa Mónica en la zona de tanteo y retracto, debido a los problemas de 
vivienda que hay en el Raval. Esquerra Republicana luego les hará una propuesta. 

Cuarto, implementar medidas de seguridad y de convivencia en la zona, no solo ampliar la 
presencia de Guardia Urbana, sino modificar la iluminación y cumplir la Ordenanza de 
civismo. 

Quinto, y última, actuaciones específicas de limpieza, teniendo en cuenta las plagas de 
ratas, las bolsas de basura y la suciedad en general. 

Pido a todos los partidos de la oposición que voten a favor. 

Gracias. 

La presidenta dona la paraula a la resta de grups municipals. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Seré muy breve. Todas las medidas que propone Ciudadanos en ese sentido son 
necesarias, con lo cual votamos a favor. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

També molt breument. Ens abstenim. Però no sé si fem política... Si fem política local i 
som partits liberals que no volen la intervenció de l’economia... Bé, ens abstenim. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Des d’Esquerra sempre agraïm la feina als tècnics de la casa en l’elaboració d’informes, 
entre d’altres motius perquè ens són molt útils. Empatitzem amb la feina d’uns 
professionals que fan unes diagnosis molt acurades i que després veuen com les mesures 
polítiques que el Govern acaba implementant es queden sempre a mig camí. 

Tot això li ho dic bàsicament perquè resumeix el nostre posicionament en la proposta, 
alhora que conté també la crítica que li faré. Realment, la zona de l’Arc del Teatre 
necessita tot allò que vostè reclama: dinamització comercial, control de l’oci nocturn i de 
pisos turístics, establiment de la zona com a preferent en el dret de tanteig i retracte i la 
necessitat de millorar en seguretat, convivència i, finalment, en neteja. En realitat, quasi 
bé tota Ciutat Vella es queixa d’aquests mateixos mals. Per tant, i conseqüentment, ja 
avanço, el nostre vot serà favorable. 

De fet, nosaltres també demanem actuacions en aquesta zona, la diferència fins i tot amb 
la semblança és que nosaltres intentem evitar aquesta olla barrejada en la qual vostès 
fiquen una mica de tot, aquest batibull, i en comptes de fer una esmena general, que 
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sovint no duu enlloc, intentem ser més específics per tal d’aconseguir millorar la realitat, 
més enllà de dir que tot està fatal. 

I explicitàvem això dels informes perquè, tot i que vostè diu que la zona no està dins de 
cap pla concret d’actuació i que no és una zona del Pla de barris, en realitat sí que ho és. 
Per començar, la zona forma part del Raval Sud i el Pla de barris que acaben de 
presentar té com una de les àrees d’actuació aquella zona. O, per citar altres exemples, 
en el Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella vigent es preveu l’actuació d’un 
tècnic de Barcelona Activa que treballarà específicament per dinamitzar comercialment el 
Raval Sud. 

Finalment, cal apuntar que l’Arc del Teatre s’inscriu en la denominada zona 3 del 
Programa per al foment de les relacions de proximitat i veïnatge de les escales de veïns i 
a l’espai públic de Ciutat Vella, que ha de pal·liar tot de mancances en àmbits que vostè 
reclama. 

En resum, nosaltres li votarem a favor, perquè el paper ho aguanta tot, però la realitat és 
la que és, i cal fer molta més incidència en tots els aspectes que vostè ve i dictamina. 
Vostè té tota la raó, però sàpiga que de plans ja n’hi ha un munt de fets i temo que 
reclamar-ne un de nou tampoc acabi per transformar pas res. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Des del Partit Socialista estem d’acord que és necessària una actuació de dinamització. 
És una bona eina per generar activitat cívica, comerciant i ciutadana a la zona de l’Arc del 
Teatre. 

Certament aquestes actuacions han d’anar acompanyades, sobretot en aquesta zona i en 
altres del districte, amb actuacions d’inspecció d’activitat d’allotjament turístic il·legal i de 
reforç de serveis. En aquesta línia recordem que fa pocs dies des de la Regidoria de 
Turisme de la segona tinència d’alcaldia es van reunir amb els operadors legals 
d’allotjaments turístics perquè ajudin al control de les il·legalitats. 

I, pel que fa a l’estudi de tanteig i retracte, tal com hem dit, des del nostre grup estem a 
favor que es faci l’estudi durant el 2017, perquè pensem que és una molt bona eina. 

Votarem a favor. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Si ens decidim a fer una passejada pel carrer de l’Arc del Teatre, emocionats per la 
novel·la La sombra del viento, ens endurem el gran desencís. No trobarem el cementiri de 
llibres oblidats, més aviat ens trobarem el cementiri de les llaunes de cervesa abocades 
als solars d’aquest carrer. Deu ser el nou esport que practiquen els turistes que ocupen la 
majoria de pisos d’una forma legal o il·legal, no ens hem dedicat a picar pis per pis. O 
potser simplement és que ningú s’ha plantejat mai netejar els solars per la salut dels qui 
viuen en aquest carrer i rodalies. 

L’Arc del Teatre, pels qui no coneguin el carrer, és un carrer d’uns tres-cents metres de 
llarg, «aprox.», on la il·luminació, al nostre pensar, és penosa. Entrant per Rambles és un 
carreró estret on en una llargada de setanta-cinc metres es troben dos fanals a dreta i dos 
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a esquerra. Al que segueix de carrer fins arribar a Drassanes ens trobarem deu fanals 
més, però només a mà esquerra; els veïns de la dreta no tenen dret a veure ben bé on 
posen la clau de nit. 

En el tros de carrer només hi ha una paperera. Llavors, no és d’estranyar que ens trobem 
més d’una caca de gos. Potser l’amo d’aquest gos no volia passejar tres-cents metres 
amb la bosseta a la mà si al pobre gos li ha semblat fer les seves necessitats a tocar de 
Rambles. 

De contenidors per a la brossa ens trobem zero a Lancaster, cinc al carrer Guàrdia i 
quatre al carrer de l’Est. Pensem que al carrer Lancaster s’hauria de poder ubicar un 
contenidor. 

Parlant de comerç d’aquest carrer, hi ha més d’una dotzena de persianes baixades a les 
disset trenta hores. És un carrer totalment mort de dia en l’àmbit comercial. Deu ser que 
tota l’activitat es deu concentrar a la nit, amb locals d’oci nocturn. Si això és així, creiem 
que s’haurà de vetllar pel descans dels veïns. 

Així és que, feta la nostra reflexió de com està la zona al carrer de l’Arc del Teatre, votem 
a favor que es creï un pla d’actuació on es contempli la dinamització comercial, la 
inspecció d’habitatges d’ús turístic, la inspecció de locals d’oci nocturn, la millora de la 
seguretat i la neteja de la zona, com també incloure les rodalies en zona de dret de tanteig 
i retracte. 

Moltes gràcies. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Bona tarda; bona nit, més aviat. Li acceptem el prec, ja que, com ha dit el company 
d’Esquerra, ja estem fent tot el que ens demana. 

Per una altra part, també li diem que no farem cap pla d’actuació específica. Ara li 
explicaré un resum molt resumit de les actuacions que fem, molt semblant al que li ha dit 
el company d’Esquerra, en tot cas, però a més a més és que tenim el Pla de barris, com ja 
hem explicat. El Pla de barris és un pla d’actuació que contempla aquesta zona, no fa 
distincions entre zones, sinó entre barris, per això es diu «pla de barris». 

En qualsevol cas, li ho resumeixo molt ràpidament: dinamització comercial, al PDE ja 
s’han concretat les accions, en breu les presentarem, de moltes de les coses que ja 
s’estan fent, però moltes de les que es deien que es farien. 

HUT, vam augmentar molt significativament les inspeccions i això ja està baixant, el 
nombre d’HUT, és a dir, està sortint en premsa. Mirin que el nombre d’HUT il·legals a les 
plataformes és menor. En tot cas, com s’ha dit avui, avui hem presentat que passem de 
vint a quaranta persones que faran inspeccions. 

Seguretat i convivència. El mateix que li hem dit. Tenim un Pla de foment de relació de 
proximitat i veïnatge. Vostè ens ho va criticar molt constructivament, fins i tot proposant-
nos un nom diferent. 
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Respecte a la neteja, hem parlat moltíssimes vegades i hem explicat moltes vegades 
l’altíssim esforç que es fa amb recursos municipals. Li ho resumeixo, perquè ara és 
impossible: en cada carrer es passa diàriament en diferents accions entre sis i nou 
vegades. A l’estiu es reforça –això en el districte– aquests recursos. 

Respecte a l’última que es demana, tanteig i retracte. Ens congratulem, sincerament, del 
seu canvi de criteri. En el plenari de Casa Gran que ho vam proposar, a petició 
d’Esquerra, es van abstenir i avui ens demanen que declarem aquesta zona de tanteig i 
retracte. En aquest sentit, estem desenvolupant aquest prec, que nosaltres vam votar a 
favor, i inclourem aquesta zona, i segurament alguna més, com es dirà al següent prec. 

Gràcies. 

La presidenta passa de nou la paraula a la consellera Barea. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies per tots els vots favorables a aquesta proposta. Jo els dic de fer un pla concret, 
perquè crec que en el Pla de barris no s’especifica quines actuacions es faran en aquella 
zona. Però, bé. 

Per tots els aspectes que he demanat sobre neteja, sobre dinamització comercial..., 
dinamització comercial ja li he dit que tenen un Pla de desenvolupament econòmic, sí, el 
tenen, però només han fet informes i diagnòstics. Pel que fa a la inspecció de controls 
d’habitatges turístics, sí, els tenen, han ampliat, però encara queda molt per fer, i els 
locals d’oci nocturn també. 

Implementar mesures de seguretat i convivència, d’això no ha parlat, senyor conseller de 
govern. Crec que és important no només la presència de la Guàrdia Urbana, que sé que 
treballen en aquella zona, però també és modificar aquells racons que queden 
invisibilitzats i que no tenen llum del dia. 

I la neteja, ja li ho he dit abans, no por mucho limpiar fan actuacions. 

Després, l’altre dia em va trucar un veí del carrer Lancaster, 20, que em deia que li 
agradaria saber en quin estat es troba el seu projecte d’expropiació o de permuta o 
d’intentar solucionar el seu problema. Ens explica que, amb l’entrada del Govern de 
Barcelona en Comú, el seu pis, que ja estava afectat per una modificació urbanística, no 
rebrà cap permuta i que al juliol del 2015 li demanen que faci un projecte d’indemnització. 

Uns mesos més tard, després de presentar aquest projecte d’indemnització i de presentar 
les al·legacions al nou projecte d’Arc del Teatre, i que la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia deia que no saben en quina situació es troba Lancaster, 20. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula a la CUP. 
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El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Bé, és un carrer al costat de les Rambles, a mig minut a peu, i és un carrer amb uns 
casos d’assetjament immobiliari brutals. És una metàfora d’aquest districte que està ple 
de franquícies i de gent que dorm al davant; és una metàfora això. És un dels carrers més 
cars del món, on la gent hi va consumint, els rics més rics del món i els pobres més 
pobres del món, i uns maltractant els altres. És aquest districte, és la història d’aquest 
districte. 

La presidenta informa que aquesta proposició ha estat aprovada amb 16 vots a favor i 1 
abstenció. 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP per que 
s’insti a la Conselleria d’lnterior per que reposi el dispositiu de Mossos 
d’Esquadra que va ser retirat fa més de quatre setmanes; que es dupliqui la 
dotació de la Guàrdia Urbana destinada a la zona, restablint-se el dispositiu que 
hi havia i que s’ha reduït a la meitat; que ambdós dispositius siguin de caràcter 
permanent com a mínim durant tot el 2017; que es defineixi un pla social amb 
implicació de l’Ajuntament i DGAIA destinat als menors tutelats on 
l’escolarització i la salut siguin primordials 

La presidenta passa la paraula a la consellera del Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Gracias, presidenta. Dado que el problema social de delincuencia e incivismo derivado de 
los llamados –llamados– «chicos de la cola» –no solo por mí, sino por la prensa–, que 
lleva más de dos años enquistado en el barrio de Sant Pere y Santa Caterina, no solo no 
ha desaparecido, sino que, al contrario, aumenta sin que se estén dando soluciones, 
proponemos lo siguiente: uno, que se inste a la Conselleria d’Interior para que se reponga 
el dispositivo de Mossos d’Esquadra que fue retirado hace más de cuatro semanas; dos, 
que se duplique la dotación de Guardia Urbana destinada a la zona, restableciéndose el 
dispositivo que había y que se ha reducido a la mitad; tres, que ambos dispositivos sean 
de carácter permanente, como mínimo durante todo el año 2017, y, cuatro, que se defina 
un plan social con implicación de Ayuntamiento y DGAIA destinado a los menores 
tutelados donde la escolarización y la salud sean primordiales. 

Gracias. 

La presidenta dona la paraula als grups municipals.  

La Sra. Julia Barea Sánchez 

L’any passat Ciutadans, des de Casa Gran, va presentar una proposta on es demanava 
que aquests infants s’atenguessin d’una manera immediata, perquè les batalles entre 
Generalitat i Ajuntament estaven deixant oblidats els nens que pateixen en aquella zona. 
La situació que hi ha a la zona de Casc Antic és molt concreta i crònica. No és un fet nou 
el que passa, però no per això s’ha de deixar d’actuar. 

Aquesta situació s’ha agreujat, no ho diem nosaltres, ho diuen els veïns i comerciants. És 
necessari aquesta actuació i la síndica ho va dir de manera contundent. El que demana la 
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senyora Jiménez és una actuació policial i un pla social destinats als menors tutelats 
centrat en l’educació i la salut. Creiem que aquest pla ha d’estar coordinat entre 
Ajuntament, Serveis Socials, la DGAIA i els diferents departaments de la Generalitat, com 
són els d’Afers Socials, Família, Salut, Ensenyament i Justícia, i atendre els menors 
tutelats, però també a les persones extutelades per la DGAIA. Però per això totes les 
administracions han de tenir voluntat política per solucionar el problema. 

Des de Ciutadans sabem que aquest problema no es soluciona d’un dia per l’altre, però 
posant-se una bena als ulls no se solucionen les coses. A totes les reunions que ens han 
convocat el Govern per parlar d’aquest tema ens han explicat que hi ha una manca de 
recursos. Els han demanat a la Generalitat de manera ferma? El que necessitem al Casc 
Antic, a més de cossos policials –quan parles amb ells et diuen que no és bo posar tanta 
policia–, són metges, educadors, psicòlegs, mediadors, per tal de poder atendre aquests 
menors i no tan menors, i conèixer quins són els motius que els empeny a cometre furts, 
amenaces i assetjaments. 

El passat 7 d’abril van mantenir una reunió amb alguns veïns i comerciants, la Sindicatura 
de Greuges i alguns partits polítics, i es va posar de manifest que s’havia d’actuar de 
manera ràpida i contundent. Com aquest problema no és nou, la síndica l’any passat ja va 
fer una resolució d’ofici per unes queixes presentades durant el mes de juliol. La resolució 
de la síndica deia que recomanava que es promogués l’increment de recursos destinats a 
l’atenció d’aquest col·lectiu d’infants tutelats per la DGAIA; que vetllessin per la 
coordinació amb els serveis de la DGAIA per elaborar un nou protocol, i també que es 
vetllés en tots els casos per l’obertura d’expedients i de seguiment dels casos. 

De totes aquestes recomanacions, quines han dut a terme? Aquesta situació és 
insostenible, perquè una situació com aquesta no ens la podem permetre. No podem 
deixar aquestes persones, aquests menors, abandonats al seu atzar, però tampoc podem 
deixar les queixes de comerciants i veïns guardades en un calaix. 

Una administració ha de garantir els drets de tots els ciutadans i ciutadanes, i d’aquests 
menors tutelats. També és necessari que s’escoltin les reclamacions i peticions que han 
fet els alumnes i docents del Centre de Formació d’Adults Francesc Layret, que volen tenir 
una persona a l’entrada de l’escola i del Casal de Joves de Palau Alòs per proporcionar 
seguretat i control. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

L’empresa privada que s’ha dedicat a gestionar tot això no sé si passa rendiment de 
comptes o no. Hauríem de ser Guàrdia Urbana tota la ciutat, al final, perquè si realment hi 
ha d’haver Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra i més Guàrdia Urbana, Mossos 
d’Esquadra, jeringuillas, i a cada districte hi ha algú com vostè que demana més Guàrdia 
Urbana i més Mossos d’Esquadra... 

Miri, li votarem en contra perquè no hi afegeix la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Li 
votaríem un sí emfàtic amb el Tercio de Requetés de Montserrat, però, bé. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Senyora Jiménez, la seva actuació erigida en l’absentisme continuat al territori, sols 
trencat quan vostè ensuma que el tema és realment sensible i hi estan implicats 



 
 
 

58 

col·lectius vulnerables, acaba per generar proposicions tan poca-soltes com les que avui 
ens presenta. 

Vostè afirma que s’ha retirat el dispositiu de Mossos d’Esquadra «hace más de cuatro 
semanas», i que s’ha reduït el de la Guàrdia Urbana a la meitat. Deixi’m dir-li que 
fonamenta una proposició en una informació que és mentida. Això és totalment fals. Però 
no ho dic jo, eh?, no faci aquestes cares, no és la meva paraula contra la seva, Dios me 
libre, sinó que és així. Així ho ha confirmat el mateix Evelio Vázquez, cap de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona, i ho ha fet en un informe entregat al comissionat de Seguretat 
Amadeu Recasens, els quals crec que disposen d’una informació més fidedigna que la 
seva o la meva. 

Efectivament, l’informe corrobora que no s’ha desmuntat cap servei al Pou de la Figuera, 
on hi són els MEINA. L’actuació conjunta amb Mossos d’Esquadra es manté. Els 
anomenats «punts beta», punts de vigilància en espais públics en l’àmbit de civisme i 
seguretat ciutadana, es mantenen. En els mesos que portem d’any ja s’han fet 185, i 
també segueix l’assignació del grup de delinqüència urbana per treballar sobre els furts i 
robatoris amb violència que es produeixen. 

I, finalment, en la informació que ens remeten hi ha un afegitó on s’esmenta que el 
Consorci de Salut Pública i Serveis Socials, juntament amb la DGAIA, ha creat el grup de 
treball mixt de salut. Ja fa un any que Generalitat i Ajuntament treballen junts, i això vostè 
ho sap perfectament, i aquests estan treballant en un recurs especialitzat que s’inaugurarà 
el mes de juny en el tractament ambulatori d’aquest tipus d’addiccions i que alhora 
permetin una vinculació dels joves en un equipament. 

Cal acabar amb el patiment del veïnat, de les mares, com la Zoa, i les mares i pares de 
l’AMPA de l’Escola Bressol Puigmal, o de l’Escola Cervantes, alguna de les quals han 
patit atacs, alguna de les quals estan marxant del barri; de la Yolanda, la treballadora de 
la neteja del Palau Alòs, que per por s’ha de tancar per fer la seva feina i ja ha demanat el 
trasllat, i dels comerciants, de la Gemma i la Judit del Duldi, del José de la Bodega, i un 
llarg etcètera que reclamen, amb raó, que la situació és insostenible. Entre tots els 
presents tenim la responsabilitat de solucionar el patiment dels veïns. Hem de fer molt 
més i no valen excuses. Ara bé, presentant aquesta proposició de parvulari vostè només 
aconsegueix fer politiqueria i exhibir el seu reguitzell de cares assajades i d’escarafalls als 
quals ja ens té acostumats. 

Els veïns no s’ho mereixen pas això. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Nosaltres, com a Partit Socialista, és un tema que és molt sensible, que hem portat en 
aquest plenari més d’una proposta. 

I, res, comentar això, desmentir..., que realment no s’ha retirat ningun dispositiu de 
Mossos d’Esquadra, que solament no està fix on estava situat, sinó que està donant 
voltes pel territori; que s’està apostant molt pels educadors socials i per tot el tema de 
psicòlegs i tal, i que és un tema que és sensible per a aquest Govern. 

I per això votarem en contra. 
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El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Creiem que aquest és un tema que necessita un abordatge integral. Compartim la 
necessitat d’intervenir d’una manera ferma i decidida en aquest fenomen. 

Com saben, a l’Ajuntament fa anys que es va crear un grup anomenat Pla de drogues. 
Tots els grups municipals hi estem convocats, i en aquest mandat la representant del 
nostre grup és la nostra regidora i també presidenta del Districte, Mercè Homs. 

Dir-los que a la primera reunió del Pla de drogues d’aquest mandat la regidora Homs va 
posar sobre la taula el repunt d’aquests menors tutelats que inhalaven cola en aquest 
barri, un repunt que ens van comunicar insistentment tots els veïns. La sorpresa va ser 
que en aquella mateixa taula tant l’equip polític com l’equip tècnic van dir que no tenien 
constància de cap repunt, que tot era normal. No ens van fer cas, i el problema ha anat en 
augment, i fins avui. 

Per tant, primera cosa, els recomanem que de tant en tant escoltin l’oposició, ja que molts 
cops no acostumem a dir les coses perquè sí i, com dèiem abans, també fem crítiques 
constructives. 

Respecte del contingut d’aquesta proposició, no ens agrada la música que se’n desprèn. 
No és només qüestió de forces de l’ordre, ha d’anar més enllà. Coordinació entre 
seguretat, serveis socials, DGAIA, institucions i veïnatge; és importantíssima la 
coordinació, però sobretot també el que hi ha d’haver és voluntat per part del Govern de 
voler-ho resoldre. Tenim seriosos dubtes de si al Govern ja li està bé aquesta situació. 

A més a més, parla que s’ha retirat el dispositiu dels Mossos d’Esquadra, quan els 
informes policials i els mossos de Ciutat Vella ens han confirmat que aquest dispositiu es 
manté. I també la coordinació entre la Guàrdia Urbana i Mossos hi és, una coordinació 
que sempre ha estat molt intensiva i que també creiem que ha estat molt fructífera.  

Per tant, el nostre vot serà abstenció, perquè creiem que és un tema que s’ha d’abordar 
de manera urgent i de manera integral, però no ens convenç el rerefons de la proposta. 

La presidenta dona la paraula al Govern, al conseller Rabassa. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Conseller Rodés, no dubti de la voluntat de resoldre aquesta situació d’aquest Govern, en 
absolut. Hi estem esmerçant moltes hores i els agrairíem, a més a més de propostes en el 
plenari, que col·laboressin amb nosaltres a l’hora de trobar solucions. Per tant, no ho 
dubti. 

Em sorprèn la dolcesa de les paraules de la consellera Jiménez, que entenem que s’està 
esperant a la rèplica per atacar. 

Nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta, no pas perquè no estiguem fent algunes 
de les coses que vostè ens ha dit, sinó perquè té incongruències i hi ha informacions 
falses. 
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Nosaltres estem en contacte absolutament continu amb Guàrdia Urbana i Mossos 
d’Esquadra, més aviat Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra estan treballant 
conjuntament sempre en aquest punt i en d’altres. I el nostre abordatge a aquesta situació 
és tant des del punt de vista de la vigilància i del suport a comerciants i veïns, que se 
senten amenaçats, o que senten por per coses que passen, que no hem d’atribuir 
exclusivament al grup que vostè diu, i, a més a més, tota la bateria de recursos que 
s’estan destinant des de la part social. 

Per tant, votem en contra. 

La presidenta atorga de nou la paraula a la consellera Jiménez. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Gracias, muy amable. Iré por partes. 

Agradecer el voto a favor de Ciudadanos. Comentarle que –ha dicho que son menores– 
no solo son menores, como usted bien sabe, muchos menores eran menores hace tres 
años, ahora ya han crecido, con lo cual ya no es un tema de tutelaje de menores, sino que 
es un tema sencillamente de un grupo de delincuencia que delinque y son mayores de 
edad. 

Nosotros presentamos el año pasado una propuesta en este sentido, más o menos 
bastante parecida, un tema de refuerzo de la seguridad y un tema de refuerzo de políticas 
sociales. La votaron igualmente en contra, y seis meses más tarde resulta que la síndica 
de Greuges hizo unas recomendaciones a su Gobierno que iban en el sentido que votaron 
en contra al Partido Popular. En fin, háganselo mirar ustedes. 

Hemos presentado la problemática que tiene la Escuela de Adultos de Francesc Layret, 
en el Palau Alòs, que es una escuela de adultos donde van más de quinientos alumnos, 
que están temiendo muy mucho por la matrícula, prevén que la gente no quiera 
matricularse allí por los problemas de estos chicos que se cuelan y cometen actos 
incívicos y robos, como ordenadores personales, ya lo sabe usted, señor Rabassa, 
porque se lo cuentan a usted también. Y hemos presentado una iniciativa en el Parlament 
de Catalunya para que a través del Consorcio se pongan las pilas y les pongan a alguien 
que pueda ocuparse de la admisión de personas dentro del centro, un conserje, un 
seguridad o alguien que pueda ocuparse realmente, porque hasta ahora no tienen 
absolutamente nada, a pesar de las quejas que sabe usted que están teniendo esas 
personas. 

El dispositivo de Mossos desapareció –desapareció–, me da igual lo que me diga, porque 
el tema es estar allí en la calle y ver lo que pasa. El dispositivo de Mossos desapareció sin 
que este Distrito se enterase, o al menos eso es lo que decían, que no se habían 
enterado, pero desapareció. Es un hecho que hay menos guardia urbana de la que había 
a pesar de que los problemas son muchos más de los que había. Las políticas sociales 
tienen que venir, por eso las incluimos; no nos hemos caído de un guindo ni pensamos 
que policialmente se resuelve todo, por supuesto que no. Pero no se pueden aplicar 
políticas sociales sin aplicar políticas de seguridad, porque el problema sigue creciendo, 
provocando incluso un efecto llamada que no es nada deseable para los comerciantes y 
vecinos del distrito. 
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La propia síndica de Greuges ya está pidiendo más policía en los barrios de Ciutat Vella, 
con lo cual todos los que han dicho que policialmente no se arregla nada, pues van y se lo 
cuentan ustedes a la síndica de Greuges y le dicen que, pues, no sé, que es una 
alarmista, como los del Partido Popular. A ver qué les dicen. 

Yo lo que les pido es que hagan ustedes su trabajo. Cuando la cosa era atosigar bancos, 
bien que les importaba un bledo liarla, pero, cuando se trata de personas mayores 
desatendidas en residencias o niños delincuentes y drogadictos, ni le tosen a la 
Generalitat. Tósanle un poquito, por favor, tósanle bastante, tanto por el tema de Mossos 
como el tema de la DGAIA, que dé de una vez la cara, que no la ha dado. 

Señor Rabassa, si usted no quiere que los vecinos y los comerciantes le pongan la cara 
roja en cada reunión con la síndica, en cada reunión con comerciantes, en cada reunión 
que se haga, pónganse las pilas y actúen. 

Y un comentario al señor de Convergencia. Ustedes están gobernando en la Generalitat, 
si no recuerdo mal, al menos por ahora, aparte con Esquerra Republicana. ¡Ostras, 
Pedrín! ¡Ostras, y la CUP también! Bueno, nos podrían hacer el favor, al barrio de Sant 
Pere y Santa Caterina, de pegarles un buen tirón de orejas a la DGAIA para que se ponga 
las pilas, porque no está, pero se la espera. 

Muchas gracias. 

La presidenta passa la paraula al conseller de la CUP. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Hi ha una tipologia de gent que truca la Guàrdia Urbana, gent gran en un estat una mica 
de senilitat, diu: «Policía, policía, hay un negro en mi tele. Policía, hay una jeringuilla en mi 
calle.» I la Guàrdia Urbana no els fa cas. Sí? 

La presidenta dona la paraula al Govern.  

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

No juguem amb aquest tema, no l’utilitzem com a arma política. A la reunió del 7 d’abril 
amb la síndica jo també hi era. Increment de recursos, s’ha fet; coordinació, s’està 
buscant; obertura d’expedients i seguiment de casos, s’està fent des de fa mesos, com 
hem explicat. Francesc Layret, reunió amb direcció, s’està buscant el conserge, s’estan 
mirant solucions per quan el Palau Alòs està tancat, i es trobaran solucions. I, a partir 
d’aquí, licitació del recurs que vam dir de règim obert, ja s’ha publicat en el butlletí oficial. I 
tota la voluntat de resoldre aquesta problemàtica. I sobretot no utilitzem això com a arma 
política ni juguem amb aquest tema. 

La presidenta dona la paraula a la consellera del Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Mire, señor Rabassa, usted sabe perfectamente que no están actuando. Y no están 
actuando desde que llegaron al Gobierno, porque desde que llegaron ustedes a este 
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Gobierno este problema empezó, se podía haber tratado, pero ahora ya es demasiado 
grande y ustedes no han hecho nada. 

Es más, ahora ya sabe usted que hacen unas comidas en el Pou de la Figuera, sin 
permiso, sin licencia –¿«pa» qué?–, y ustedes no les dicen nada, les dejan hacerlas, 
provocando un efecto llamada que es muy peligroso. No, perdón, pero es así. El derecho 
se ha de cumplir, y, si hace falta pedir una licencia para hacer algo en la calle, ustedes 
tienen que hacer que se cumpla. Ya van tres –tres– las que están haciendo. 

Es que no actúan, señor Rabassa. Si le salen estos problemas, es que no actúan. Les 
quedan dos años en los que no van a seguir haciendo nada y la cosa se va a complicar. 
Actúen. 

La presidenta indica que aquesta proposta no prospera ja que hi ha hagut 2 vots a favor, 
de Ciutadans i Partit Popular, els vots en contra de la CUP, d’Esquerra Republicana, del 
Partit Socialista i de Barcelona en Comú i 1 abstenció del Partit Demòcrata.  

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-Capgirem 
per que el Districte de Ciutat Vella revisi de manera urgent els procediments que 
empenyen un nombre creixent del veïnat a perdre qualitat de vida i drets 
elementals, així com les seves conseqüències, de manera autocrítica i 
susceptible de ser reformulada 

La presidenta dona la paraula al conseller Suqué, de la CUP, perquè exposi la proposta. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

No la tinc a mà, però parla de «recapacitar» els Serveis Socials amb un esperit autocrític, 
no?, parla que són l’últim bastió del classisme i la discriminació. Pot ser? 

Hem estat veient els treballadors i les treballadores dels Serveis Socials. Ens semblaven 
gairebé nuclis de militància de la CUP. Ha sigut molt curiós. 

L’hem de llegir? Doncs, que la col·laboració entre diversos agents institucionals per 
possibilitar els anomenats «Serveis Socials» acaba executant els mandats del classisme, 
el patriarcat i la discriminació, i proposem que el Districte de Ciutat Vella revisi de manera 
urgent els procediments que empenyen un nombre creixent de veïnat a perdre qualitat de 
vida i drets elementals, així com les seves conseqüències de manera autocrítica i 
susceptible de ser formulada. 

Gràcies. 

No, no acostumem a llegir... Però tot això són idees que ens transmet gent que treballa... 
Diuen que el treball social en un sistema de classes serveix per edulcorar els mals creats 
per les desigualtats inherents al capitalisme, que només cal veure on són els serveis per 
barris i quins són els benefactors d’aquests serveis. 

Diuen que, per entendre’ns, la premissa és que la institució que es pretén del benestar i 
se les dona de social vetlla pels ciutadans i per això es dota d’unes lleis i d’uns 
pressupostos. I diu que, com hi ha diners per a la investigació per trobar solucions a les 
malalties, també hi ha una petita partida per gestionar les malalties socials causades per 
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la desigualtat. I aquesta desigualtat no és tant de com es gestionen aquests pocs diners 
recaptats, sinó que és de la manera en què aquests diners han estat generats. 

Això ens ho diuen gent que treballen en els Serveis Socials. Diuen que els Serveis Socials 
en el cas de Barcelona acostumen a ser empreses subcontractades que guanyen 
concursos i que els concursos funcionen de manera que l’Ajuntament o la Generalitat 
detecta una necessitat i proposa que algú se’n faci càrrec, i qui presenta el projecte més 
ajustat al pressupost se l’emporta. 

Diuen, de la gent que dorm al carrer, que no hi ha llits, que no hi ha albergs, que no es 
destinen prou recursos. Diuen també que hi ha referents a l’Estat francès, aquí al costat, 
de gent de llengua àrab que podria parlar amb aquests menors no acompanyats als quals 
fèiem referència. Cada cop són més menors, no és que creixi un grup de delinqüents. Sí, 
cada cop apareix més gent. Hi ha lleis d’estrangeria racistes, i cada cop apareix més gent 
que ve perseguint el que se li ha robat. Quan s’estira un bolso, la gent va al darrere d’un 
bolso; quan s’estira el peix de Marroc, s’estiren els fosfats del Marroc, s’estira tot des de 
Marroc, la gent ve perseguint la seva riquesa. I seguirà essent així, i no pararan de venir, 
no pararan d’arribar. 

Diuen que no hi ha albergs suficients. Diuen que hi ha un rotllo del housing first, que diu 
que, si comences tenint una casa, després és molt més fàcil curar moltes altres malalties. 
I també diuen que gran part de les malalties és l’aspecte psicosocial, és la societat que 
provoca aquestes malalties, amb la discriminació, a part que estan apareixent moltíssimes 
malalties, tipus de sarna, tipus de malalties que ens poden afectar a tothom. Ho estem 
provocant.  

Bé, si no voleu «recapacitar», si no voleu ser autocrítics, doncs, no cal ser autocrítics, 
però la lluita de classes condemna a la misèria molta gent. 

La presidenta dona la paraula a la resta de grups municipals. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Senyor Suqué, li votaré a favor pel que ha demanat a la seva proposta, no en el seu 
discurs. 

Primer de tot, dir que l’exposició de motius de la proposta és errònia. Els Serveis Socials 
no executen els mandats del classisme, el patriarcat i la discriminació. Els Serveis Socials 
atenen totes les persones sense discriminar per raons de sexe, renda, edat, lloc de 
naixement i religió. 

A més, crec que aquest diagnòstic que vostès fan és menysprear la feina que fan tots els 
educadors, treballadors socials, psicòlegs, metges i altres tantes persones que treballen 
molt per atendre la ciutadania. 

Ara bé, el que sí que és important remarcar és que els Serveis Socials estan saturats. Els 
manquen recursos humans i econòmics. Llistes d’espera llarguíssimes, diverses portes 
d’entrada als Serveis Socials i altres mancances que moltes vegades fan que no s’atengui 
de manera correcta les persones. 
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És per això que des de Ciutadans hem demanat que es faci una reforma als Serveis 
Socials, proposta aprovada per unanimitat de tots els grups a la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esport el gener del 2017. Demanàvem que es fes una reforma per reduir 
llistes d’espera; la creació d’una única porta d’entrada al sistema de Serveis Socials; 
garantir el sistema d’horaris per als professionals i usuaris dels Serveis Socials; ordenar 
de manera clara els serveis bàsics d’atenció social, i que trimestralment se’ns presentés el 
nombre de persones ateses i en llista d’espera. 

Ara bé, des de Ciutadans creiem que actualment s’han de millorar tots els procediments 
per atendre les persones que pateixen. És per això que votarem a favor que revisin els 
procediments d’atenció als ciutadans, perquè sempre es poden millorar aquests 
procediments. 

Gràcies. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Nosotros votaremos en contra. 

Gracias. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Jo ja entenc que per vostè la política es fa al carrer, però li agrairia que el proper cop sigui 
una mica més concís en la seva proposició, bàsicament perquè m’ha tingut diversos dies 
pensant sobre a què es referia exactament. 

Primer he cregut que vostè es queixava de quan el Govern dels comuns va treure la 
gestió del Servei d’Atenció Domiciliària a l’ONG Associació Benestar i Desenvolupament, i 
encara que poguéssim pensar que ho va fer per municipalitzar-ne la gestió, tal com havia 
escrit en el programa electoral, en realitat li va acabar donant el servei a Florentino Pérez. 

També he pensat que potser es queixava que els treballadors de concessionàries que 
presten serveis a l’Ajuntament en àmbits socials tenen sovint uns sous miserables i unes 
condicions laborals que deixen molt que desitjar, i que l’Ajuntament en comptes de ser 
curós amb els drets dels treballadors miren cap a un altre cantó i xiulen. 

Però al final he vist que era un aiguabarreig així molt..., una mica com fa Ciudadanos, que 
ho barreja tot. I, per tant, m’abstindré. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Nosaltres com a PSC entenem que el districte és molt complex, que és un districte que 
necessita molts de recursos en temes socials. Com a govern, estem fomentant que hi hagi 
més recursos, estem molt orgullosos dels treballadors. 

Sí que és veritat que es pot millorar, per això ens abstindrem. 
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El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Nosaltres ens abstindrem. Per què? Bé, primer, dir-li, conseller Suqué, que el redactat, 
com deia el conseller Borràs, ostres!, la propera proposició ens seria d’ajut, i més als 
consellers municipals novatos, com nosaltres..., a preparar-nos millor les intervencions. 

I també m’ha fet pensar molt aquesta proposició a què es referia, i és per això que ara li 
justificaré la meva abstenció. 

No ens agrada el to amb el qual es refereix als Serveis Socials. Els Serveis Socials 
d’aquest Ajuntament són classistes?, són patriarcals?, són discriminatoris? De veritat? 
Ens sembla una falta de respecte per tota la gent que treballa als Serveis Socials 
qualificar-los així. 

Dit això, els Serveis Socials fan una bona diagnosi, però el que cal sobretot és fer un bon 
treball de seguiment. Fan un treball vital per atendre aquelles persones que no poden 
seguir i garantir la igualtat d’oportunitats. 

No obstant, si baixem del «proposem», compartim una mica més el text de la seva 
proposta, perquè creiem que sempre serà interessant i útil fer un estudi per saber les 
causes que empenyen un nombre creixent del veïnat a perdre qualitat de vida i drets 
elementals, i les conseqüències que tot això comporta. Creiem que fer un estudi 
d’aquestes característiques sempre ens pot aportar unes conclusions que ens poden 
servir per millorar. 

Gràcies. 

La presidenta atorga la paraula al Govern. 

La Sra. Eva Alfama i Guillén 

Nosaltres, també, la veritat és que ens abstenim, una mica per les mateixes raons. 
Compartim la preocupació per la falta de capacitat de resposta dels Serveis Socials quan 
estem generant més exclusió de la que som capaços de combatre, però perquè l’exclusió 
la generem amb un sistema econòmic que constantment n’està generant. 

El que no compartim és que els Serveis Socials generin pèrdua de qualitat de vida, altra 
cosa és que no es faci prou. De fet, hem fet una aposta molt important per augmentar la 
despesa social. Hem augmentat un 10% respecte a l’any passat i ja portàvem un 20% 
d’augment. Vam aprovar el contracte programa amb la Generalitat a quatre anys, que el 
que estem fent és un augment de la despesa del Consorci de Serveis Socials. Estem 
posant més equips: obrirem noranta equips més en els equips d’atenció social bàsica, en 
els equips d’atenció a infància i adolescència vint-i-dues persones més. 

Estem obrint serveis que feia temps que feia molta falta, perquè estaven infradotats per 
una falta de dotació històrica, i altres elements que tampoc entraré. Multiplicar per quatre 
habitatge, punts d’assessorament energètic, vuit milions cada any més per poder ampliar 
les beques infantils als menjadors. Estem fent una aposta molt forta pels Serveis Socials. 

A banda d’això, sí que creiem que cal un replantejament, que hi ha tota una dinàmica 
assistencialista que hem de canviar, i en això estem. Va haver-hi una mesura de govern 
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que es va votar a Casa Gran fa un any ja, que vostès coneixen. S’ha estat durant tot un 
any treballant amb la participació de 650 treballadors de Serveis Socials bàsics i 
especialitzats, 168 persones externes, de moviments socials, d’entitats, de col·legis, 
d’universitats, i usuaris també, perquè ens ajudin a repensar els Serveis Socials, i això ha 
sigut un any de treball. Ara en breu, es va presentar la jornada final, es presentarà un pla 
de treball per al futur. 

Estem d’acord que cal repensar, i, de fet, ja ho estem fent des de fa temps. Estem d’acord 
que calen més recursos i ja els estem posant. I també agraïm, en aquest cas, que la 
Generalitat ha augmentat una miqueta la seva aportació en aquest contracte programa, 
però falta molt, i estem infradotats quant a..., o sigui, que també els agrairíem que 
traslladessin a altres espais aquesta demanda. 

La presidenta dona la paraula al conseller Suqué. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Traslladem on sigui. No em puc creure que digueu que esteu apostant pels Serveis 
Socials. Sabeu perfectament com està tot. Teniu molts pisos buits i està ple de gent que 
no té casa. Hi ha molta gent que està molt malament, ens ho diuen els treballadors, no 
estem faltant al respecte dels treballadors. 

Hem llegit fragments d’idees força que ens enviaven els treballadors. Molts més 
treballadors diuen moltes més coses. 

Hi ha dos llits per cada narcosala; l’Operació Zero, aquesta del fred, no s’està aplicant; 
l’Operació Diana s’està aplicant, li estan prenent les coses a la gent que dorm al carrer, li 
estan prenent la insulina, que és medicació, a gent; hi ha treballadors de la neteja que 
estan declarant l’objecció de consciència perquè no volen llençar les coses que la gent 
reclama com a propietats. I si hi ha un aiguabarreig i si hi ha un caos és perquè hi ha un 
caos en els mateixos Serveis Socials, perquè ningú coneixem els barems pels quals algú 
pot accedir a una «vivenda» i algú no. No hi ha uns barems, no existeixen, es fan uns 
informes i els interpreta qui vol. 

Clar que és un caos, és que no hi ha manera de parlar d’una manera concreta de tot això. 
I classisme, evidentment, el classisme és l’execució... És evident, vaja. I el patriarcat és 
evident. És que negar que s’executa el classisme i el patriarcat és negar que existeixin el 
classisme i el patriarcat. Aquí, si no ho executa Serveis Socials, que és la beneficència i 
l’assistencialisme, on és el classisme i el patriarcat? Ens ho hem inventat nosaltres, això? 

La presidenta pregunta si algun grup vol intervenir. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Considero que sí que es verdad que se tienen que mejorar los protocolos. Cambio mi voto 
de en contra a abstención. 

Gracias. 

La presidenta dona la paraula al Govern per un temps de quaranta-cinc segons. 
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La Sra. Eva Alfama i Guillén 

Només comentar que estem d’acord que no és suficient, però és que sobretot no és 
suficient des dels Serveis Socials. Serveis Socials va darrere d’una exclusió i una 
violència, diguéssim... O sigui, tenim un empobriment de la població tremend, quan un 
quart de la població, un 20%, que està en situació de pobresa, 12% dels treballadors són 
pobres. O sigui, inclús la gent que està treballant no pot arribar..., i tenim els recursos. 
Evidentment que falten serveis, clar que sí. Aquí hem pogut dir els esforços que fem, hem 
reorientat recursos, però evidentment que falten més. Hi ha més pobresa de la que som 
capaços de... I això és un problema social i de tots els grups. 

La presidenta passa la paraula al conseller de la CUP perquè tanqui aquest punt. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

No teniu recursos per ajudar a la pobresa i sou l’agència immobiliària que compra edificis 
de milions d’euros. No sé si sou..., què sou. 

La presidenta informa que aquesta proposta s’aprova amb 1 vot a favor i 15 abstencions. 

4. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC-AM per que 
el Districte de Ciutat Vella acordi que s’activin, amb caràcter d’urgència, els 
mecanismes dels quals disposa el consistori en l’aplicació de la Llei 24/2015, de 
mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica; l’establiment d’una coordinació efectiva entre l’UCER, el mateix 
Districte i els diferents serveis municipals implicats, Oficina d’Habitatge de Ciutat 
Vella, centres de Serveis Socials i Centre d’Urgències i Emergències Socials, així 
com l’acord per activar el dret a tanteig i retracte, definint tot el Raval Sud com a 
zona preferent, i l’establiment d’una àrea de conservació i rehabilitació al carrer 
de Lancaster, en un termini de tres mesos 

La presidenta indica que en aquesta proposta hi ha tres peticions de paraula per part de 
veïns, i recorda el procediment habitual en aquests casos: intervé el proponent, intervenen 
els grups, es dona la paraula als veïns i després tornen a intervenir el grup proposant i la 
resta de grups. Tot seguit, dona la paraula al conseller d’Esquerra Republicana. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Abans de res, hem fet una transacció in voce, i en comptes de tres mesos el que 
demanem és durant el 2017; que quedi clar. 

Quan vam conèixer el Jordi, de Lancaster, 7, ens vam quedar impressionats de la 
determinació que té. El Jordi se’ns va acostar, va treure una fotocòpia de la butxaca, la va 
desplegar, i era una notícia que deia que Esquerra Republicana demanàvem que tot 
Barcelona fos considerada zona de tanteig i retracte. 

Ell ens va mirar i ens va dir: «Vosaltres ens heu d’ajudar. Heu d’aconseguir que les 
finques de Lancaster, 7, 9, 11, entre tots, no acabin com les del 13, és a dir, que no 
acabin sent adquirides per una companyia com MK Premium o alguna similar, i que les 
veïnes com la Júlia Tomàs, que duu tota la vida vivint en el seu pis –penseu que el 
contracte de la Júlia és de gener de 1939–, no acabi sent expulsada de casa seva perquè 



 
 
 

68 

vingui algú a enriquir-se a costa dels seus drets. Veus, en aquest bolígraf posa: 
“L’habitatge és un dret com una casa”.» 

Evidentment, li vam dir que comptés amb nosaltres i que ens feia realment il·lusió que 
se’ns reconegués com aquells que havíem aconseguit dotar l’Ajuntament d’una eina tan 
important com és tenir la preferència en la compravenda de blocs sencers o solars a tota 
la ciutat. Després, amb la regidora Benedí, vam anar a visitar les finques afectades i vam 
quedar realment astorats. Sovint, no tots, però sovint, en un estat de conservació 
deplorable, amb veïns i veïnes que es veuen abocats a viure en pisos sobreocupats sense 
ventilació i en condicions insalubres. I allí vam conèixer la Zebida i la Sara, que colideren 
aquesta lluita, i aleshores vam tenir clar que els veïns de Lancaster aconseguiran fer 
prevaldre els seus drets de totes totes, com avui es demostra. 

I els vam dir que no entenem com un ajuntament pot presentar per segon any consecutiu 
un superàvit de cent milions d’euros. Cent milions d’euros que haurien d’haver estat parc 
públic d’habitatge per arribar al mínim europeu del 15%. Cent milions d’euros que haurien 
d’haver estat al carrer cobrint les necessitats de la gent i no al banc, que haurien d’haver 
estat revertint aquest minso 1,3% de lloguer assequible, que els trenta-dos anys de 
política d’habitatges d’Iniciativa i PSC han fet de Barcelona una de les ciutats més 
desiguals i més poc preparades per poder suportar l’emergència habitacional que patim. 

És per això que vam demanar al Govern que es destinés el 25% de la inversió municipal a 
fer front a aquesta situació crítica; vostès ens van dir que no. I quan vam presentar aquest 
superàvit inqualificable els ho vam tornar a demanar, i vostès van seguir dient que no. 

I aquí m’enganxo al que ja li he preguntat sovint: què fa d’excepcional aquest Govern per 
pal·liar una situació excepcionalment greu? Per exemple, avui poden donar suport a la 
iniciativa que presentem i activar durant el 2017 el dret a tanteig i retracte i definir tot el 
Raval Sud com a zona preferent. Avui poden donar suport a una proposició que té com a 
objectiu activar amb caràcter d’urgència els mecanismes dels quals disposa el consistori 
en l’aplicació de la llei per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. 

I vostès em diran que aquest mecanisme ja està activat i que tots hi treballen 
coordinadament. Doncs, els poden dir també als veïns que avui són presents i que 
necessiten un acompanyament més efectiu que la recomanació és que es busquin un 
advocat, «a poder ser de Cuatrecasas, que son muy buenos»... I establir els mecanismes 
que operin, perquè l’operari de la companyia Endesa que vingui a arreglar la llum quan 
salta no s’hagi de negar en rodó a ficar la mà en aquella instal·lació elèctrica tan precària i 
antiga i evitar que hagi de ser un nen d’origen bengalí a canvi de cinquanta euros –com és 
actualment– l’únic que s’atreveixi a fer el pont per restablir la llum de la finca, i en un barri 
ple d’edificis en condicions insalubres podrien començar a controlar la tinença de la 
cèdula d’habitabilitat. 

Vagi per endavant que el nostre reconeixement a la bona feina que desenvolupen els 
professionals de l’UCER i el fet d’haver creat aquesta unitat, cosa que els honora. Però no 
pot ser que a tota Barcelona durant un any i mig per infrahabitatge sols hi hagi sis 
expedients iniciats i vint-i-tres en tràmit, o per manca de conservació nou iniciats i cinc en 
tràmit. Sols en una finca de Lancaster ja hi ha molts més que aquests. I clama al cel que, 
després de tot el que han fet les elèctriques, Barcelona no hagi imposat ni una sola sanció 
per pobresa energètica. No pot ser. 
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La presidenta dona la paraula a la resta de grups municipals. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Avui amb Esquerra Republicana compartim al cent per cent el que ha explicat. 

Primer i més important, dir que l’habitatge és un dret, i com a Administració pública s’ha 
de garantir. I no només s’ha de garantir aquest dret, sinó que s’ha de garantir que aquest 
habitatge sigui digne. 

Barcelona se situa per sota de la mitjana europea respecte a l’habitatge públic. Ens 
situem al voltant de l’1,5, mentre que la mitjana europea és del 20%, o a ciutats com 
Viena del 40%. 

És per això que des de Ciutadans, a l’Ajuntament, al Parlament, al Congrés, hem demanat 
en diverses ocasions propostes per ampliar aquest parc d’habitatge social i mesures per 
permetre canviar les polítiques d’habitatge d’aquests durant quaranta anys. Aquest any, 
des de l’Ajuntament s’ha creat un Pla d’habitatge, que nosaltres vam votar a favor, perquè 
veiem que és un pla encaminat a ampliar l’habitatge de propietat municipal, però no és 
suficient. 

Actualment l’Ajuntament i el Districte disposa d’una Oficina d’Habitatge, de Serveis 
Socials, Centre d’Urgència, l’UCER i altres tants serveis i entitats que ajuden aquestes 
persones que han perdut o perdran l’habitatge. Serveis i oficines destinades a atendre 
aquestes persones. 

Aquests serveis són imprescindibles per atendre totes les persones i les demandes de les 
famílies que estan sol·licitant ajuda per trobar un habitatge digne, i han d’estar coordinats 
entre ells. Aquesta coordinació és clau per atendre totes les persones, però no és 
suficient. S’ha de conèixer cas per cas i situació a situació. 

Votarem a favor de la proposta d’Esquerra Republicana, com no podria ser d’una altra 
manera. S’ha de garantir una coordinació efectiva entre els diferents serveis i oficines, 
però també se’ls han de donar respostes reals i concretes als veïns. A més, creiem 
necessari, tal com hem demanat a la nostra proposta, fer de la zona del Raval Sud una 
zona de tanteig i retracte i establir la zona de Lancaster com una àrea de conservació i 
rehabilitació. 

Votarem a favor i intentarem que això es dugui a terme. 

Gràcies. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Nosotros creemos que se pueden tomar muchas medidas no tan intervencionistas como 
el tanteo y retracto de zonas muy amplias del distrito. De hecho, en este mandato hemos 
presentado aquí alguna propuesta, el Partido Popular, pidiendo que alguna zona 
delimitada del Raval Sur fuese zona de tanteo y retracto, y se nos votó en contra. 

Dicho esto, nos vamos a abstener precisamente por esto, porque consideramos que 
hacer zonas muy, muy amplias de tanteo y retracto nos parece que es demasiado 
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intervencionista. La zona de Lancaster, 13, donde están, hemos votado nosotros a favor 
de la propuesta que ha hecho Ciudadanos, y está incluida dentro de la zona. ¿Por qué? 
Porque ha definido una zona concreta. Lancaster está ahí y hemos votado a favor de que 
sea zona de tanteo y retracto. 

Gracias. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

El classisme, el patriarcat, la discriminació de Serveis Socials de l’Ajuntament són aquests 
veïns d’aquí, aquestes dones que se’n van al carrer i que no tenen un informe per tenir 
una habitació. Aquests veïns que estan rebent un mobbing desfasadíssim, que no rebria 
molta altra gent. Aquesta persona s’ha passat aquí no sé quantes hores de peu mentre 
fem el mico, el pallasso, nosaltres. 

Jo voto a favor de la cosa aquesta. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

A Barcelona ja està constituïda la Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situacions 
d’Emergència Social que tenim en aquest moment, amb la Generalitat i el servei de 
mediació i de les oficines d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona. 

Les comissions són unes de les eines incloses en el desplegament de la nova Llei de 
mesures de protecció del dret de l’habitatge a les persones en risc d’exclusió social. Estan 
formades per representants del Govern, les entitats socials, advocats, ajuntaments i 
entitats financeres, que analitzen els casos de sobreendeutament i elaboren plans 
integrals per solucionar-los. 

Va ser l’Ajuntament de Barcelona que va demanar taules adaptades al territori, amb la 
qual cosa es va propiciar la creació de les diferents comissions territorials. Per 
l’experiència que tenim en l’UCER, la Unitat contra l’Exclusió Residencial, creiem que són 
necessàries aquestes eines específiques per atacar l’emergència habitacional en tots els 
seus àmbits. 

També s’està treballant per facilitar unes guies i modelatges perquè puguin aplicar 
fàcilment el reallotjament obligatori, l’expropiació temporal de l’ús de l’habitatge i la 
mediació per fer més sòlid aquest dret a l’habitatge. En aquest camp ja s’està treballant, i 
la proposta d’Esquerra ens sembla interessant i adaptada al territori. 

Pel que fa al tanteig i retracte del Raval Sud, és una molt bona eina a estudiar durant el 
2017, avaluant també que s’està tenint en compte la zona de Robador, iniciada amb el 
Govern del PSC, del Partit Socialista, perquè la seva llei, que ho permet, és una llei del 
tripartit, li ho recordo. 

Per això votarem a favor, com no pot ser d’una altra manera. 

Gràcies. 
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El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Com saben, el meu grup polític va tenir el privilegi de governar aquesta ciutat i aquest 
districte durant quatre anys. És per això que podem parlar amb una mica de coneixement 
de causa. 

Davant d’aquesta proposició, no tenim contrastat que tot això que es demana es pugui dur 
a terme. Per això els diem que assegurin que tot el que diran als veïns es podrà fer, per 
no generar expectatives sense saber si es podran satisfer els acords. Però, tot i així, els 
diem que estem d’acord d’actuar de manera urgent a Lancaster i al seu entorn, i que 
creiem vital la coordinació entre totes les oficines municipals implicades. 

El Raval només se’n surt quan se’l tracta acuradament per cada zona i per cada carrer en 
concret. Cal cirurgia finíssima per a cada cas. Això vol dir conèixer molt bé el terreny i la 
intervenció que s’hi pot fer. Lancaster és un clar exemple. Sabem què hi passa, sabem la 
seva història, tenim veïns implicats. Cal fermesa i contundència per part del Govern. 

Ja en el nostre mandat es van iniciar tràmits per treballar en aquest entorn: enderroc 
d’edificis, converses interminables amb les constructores, aturada del projecte inicial amb 
un hotel al capdavant, etcètera. Portem dos anys i la situació segueix sent igual o pitjor; 
per això ens sumem a determinar que el Govern prioritzi aquest entorn. 

Per tant, donem suport a aquesta proposició. I donem les gràcies als companys 
d’Esquerra Republicana per portar-la en aquest plenari. 

La presidenta dona la paraula, per part del Govern, a la regidora. 

La regidora 

Respecto a esta proposición, yo sí que te diría, Marc, podemos entrar en si el superávit 
nos lo hemos gastado y vosotros nos propusisteis o no comprar en Lancaster, que no lo 
hicisteis. Pero creo que, en el caso de Lancaster, estamos de acuerdo en que hay que 
hacer todo lo posible, y no me creo que no penséis que desde el Distrito se está haciendo 
todo lo posible por abordar la situación que hay ahora mismo en Lancaster. 

Entonces, yo no entraría en picabaralles de partits, si el presupuesto que hay destinado a 
vivienda o no es… Nosotros votamos a favor de esta proposición. De hecho, era un tema 
que ya habíamos hablado, ¿no?, la declaración de alerta entre retracto y de área de 
conservación y rehabilitación, que, si lo piensas fríamente –y esto lo hemos hablado más 
veces–, para mí el gran problema es que no tenemos una ley que permita regular los 
alquileres y proteger al inquilino, porque ahora mismo estamos usando herramientas 
urbanísticas como el tanteo y retracto y el área de conservación y rehabilitación para 
perseguir malas prácticas. Son herramientas que no están pensadas para eso, pero que 
al final las usamos para perseguir unas malas prácticas relacionadas con la especulación 
y relacionadas con la vulneración de derechos. 

Evidentemente, votamos a favor. Y aquí sí que creo que tiene que haber como un 
acuerdo entre todos los grupos de situaciones como la que se está viviendo en la calle 
Lancaster, donde tienes una inmobiliaria como MK Premium, a la que le es absolutamente 
igual los derechos de las personas en general, que está intentado devorar el espacio. De 
hecho, hemos frenado..., o hemos informado a posibles compradores de MK Premium 
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sobre cual era la situación en la calle para evitar más especulación. Ahora avisarán a los 
vecinos de que les han renovado el contrato un año, que algún otro diría que es una 
buena noticia, pero no lo es. Un año es demasiado poco tiempo. 

Entonces, declaramos área de conservación y rehabilitación, área de tanteo y retracto, 
que sigo pensando que anunciar las áreas de tanteo y retracto en realidad es negativo, 
porque al final alertas al mercado de una herramienta que vas a usar. Pero creo que no se 
trata solo de hacer el área de conservación y rehabilitación, se trata de ir más allá y de 
poder conseguir esa regulación en los alquileres. Y se trata también, y creo que aquí es 
importante que no sea solo el Gobierno, sino desde los diferentes grupos, de no usar esto 
como una herramienta, como un elemento político en el que hacerse reproches entre 
partidos. Justamente situaciones como la del Ahmed son superdifíciles de soportar en el 
día a día, y creo que hay que reconocerle la valentía, también a la Zebida, el Jordi, la 
insistencia y el decir: «De aquí no nos van a echar», y también generar comunidad con los 
diferentes vecinos, o las madres de Lancaster, decir, bueno, tenemos una situación 
concreta que hay que abordar y cómo buscamos la mejor solución. Y aquí creo que lo que 
es importante es que no lo usemos esto como una herramienta política de reproche entre 
partidos, sino que veamos entre todos cómo hacemos una estrategia conjunta para hacer 
frente a una situación que es la de un libre mercado totalmente voraz. 

La presidenta obre el torn de paraula dels veïns. 

La representant dels veïns del carrer Lancaster, 

Buenas noches. Somos los vecinos de la calle Lancaster y, sí, volvemos a estar aquí y 
estaremos aquí las veces que hagan falta hasta que la regidora y su equipo, esas 
personas que tienen que velar por los derechos y el bienestar de los vecinos, decidan 
tener ganas de hacer su trabajo. 

La situación de calle Lancaster la conoce todo el mundo, pero, por si a alguien se le ha 
olvidado, haremos un pequeño repaso a la situación. 

Ya hace seis meses desde que la situación de Lancaster se inició. Desde entonces, la 
Regiduría del Distrito ha realizado con nosotros dos reuniones: la primera, para calmar los 
miedos, donde el abogado de la Oficina de l’Habitatge nos dijo por activa y por pasiva que 
nadie, absolutamente nadie, nos podía echar de nuestras casas. Seis meses después, el 
discurso ya no es el mismo. 

Mientras ustedes, señora Gala y compañía, viven su día a día en la zona de confort de 
sus despachos, de sus reuniones y de alguna que otra visita a TV3, en calle Lancaster 
vivimos con extorsiones diarias, con visitas constantes de las personas que nos quieren 
echar de nuestros hogares, con condiciones en nuestras viviendas y en nuestros edificios 
tercermundistas: inundaciones de las que nadie se hace cargo, ni administrador ni 
propietario; paredes que se agrietan, paredes que se caen, humedades, drogas, 
prostitución, suciedad constante, plagas, podría hacer un etcétera muy largo. 

La Semana Santa de los vecinos del 9-11 se resumió en estar cuatro días achicando agua 
de sus hogares porque ni la dueña del edificio ni el administrador quisieron hacerse cargo 
de una fuga producida por el mal estado y las malas condiciones del edificio, una fuga de 
aguas fecales. 
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Los contratos que todos los vecinos tenemos en su gran mayoría son ilegales. La 
construcción de nuestros edificios y su estado tampoco son legales. Algunas de las 
viviendas, por llamarlo de alguna manera «viviendas», tampoco son legales. Dentro de 
cada vivienda existe un drama personal de gente con recursos muy limitados. Y la 
pregunta es: ¿qué está haciendo la señora Gala y su equipo para solucionar esto? Desde 
nuestro punto de vista, más bien nada. 

Han enviado a un técnico del Ayuntamiento a ver algunos de los pisos –solo algunos, 
porque el técnico tiene un horario bastante limitadito–, cuatro meses después de la 
primera reunión que tuvimos. Mi pregunta es: la agenda del técnico tiene que ser 
increíblemente… 

Hasta el momento, y teniendo en cuenta todas las ilegalidades que se dan en los edificios 
de la calle Lancaster, y por lo que nos habéis anunciado en las dos reuniones, la 
Regiduría solo ha interpuesto un par de multas a la propietaria debido a la limpieza de las 
zonas comunes. Las únicas soluciones que nos han dado la señora Gala y su equipo, en 
la última reunión, fue la que cada uno de los vecinos realizara una denuncia penal, la cual 
nos lleva un coste de casi cinco mil euros, aproximadamente, que no tenemos, y en la 
Oficina de l’Habitatge nos recomendaron el abogado de Cuatrecasas, solución que nos 
deja, no sé, bastante asombrados. 

Esa es la solución que esta regidora, respecto al problema, tiene. Creo que viendo la 
actuación de la Regiduría, y hasta el momento, y teniendo en cuenta la gravedad del 
problema que tenemos, faltan ganas, ganas de moverse, ganas de tener ganas de 
solucionar el problema. Dejen de excusarse en que la Administración es lenta, que es la 
frase que siempre nos dan en la reunión, y hagan cosas útiles. Utilicen sus recursos, 
aprueben propuestas y soluciones. Proporciónele parte de los recursos que tienen a los 
vecinos. En fin, muévanse y hagan su trabajo. 

Y, por supuesto, destacar la importancia que nuestra regidora le ha dado a este problema. 
El interés que tiene la señora Gala es tal que aún no ha tenido la decencia de venir ella 
misma a ver en persona los problemas que los vecinos de su distrito sufren día a día. 

Y por último decirte nada más que en vez de ir tanto a visitar la TV3 para hablar de 
nosotros y de nosotras, de los vecinos de la calle Lancaster, ven a apoyarnos más a pie 
de calle e invierte más tu tiempo en conocer nuestros problemas, a pie de calle, con 
nosotros, mano a mano, en la calle, viendo cómo están nuestros edificios, cómo están los 
pisos y todo lo que venimos aquí a quejarnos verlo tú de primera mano, tú y tu equipo, no 
un técnico que aparece cuatro meses después desde que esto se inició, y de un día para 
otro, sin avisar. Creo que faltan ganas –ganas. 

La presidenta passa la paraula al grup proposant, Esquerra Republicana. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Res, donar les gràcies a tothom qui ha donat suport. Agrair als veïns de Lancaster la seva 
lluita; i segur que guanyareu. 

La presidenta dona la paraula a la consellera del Partit Popular. 
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La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Me gustaría comentar un poco las declaraciones que se han hecho aquí, que son muy 
sorprendentes y muy contradictorias con lo que dice la regidora del Distrito. Se ha 
comentado que les mienten en privado y les prometen cosas que luego no se van a 
cumplir y no se cumplen. 

Los vecinos tienen la sensación de que ustedes no hacen nada. No se llenen la boca 
después de estas declaraciones con el derecho a la vivienda. 

Gracias. 

La presidenta informa que aquesta proposta ha estat aprovada amb 16 vots a favor i 1 
abstenció. 

5. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata per 
tal que el Govern del Districte presenti un Pla Especial d’Estiu que tingui en 
compte: 

a. Desplegament d’agents cívics 
b. Unitat de platges 
c. Ordenació dels vehicles de mobilitat personal i bicicletes 
d. Organització dels efectius de seguretat 
e. Venda ambulant il·legal 
f. Pisos turístics 
g. Oci nocturn 

 Que a partir de la presentació del Pla Especial d’Estiu s’entregui als grups 
municipals un informe mensual de l’evolució d’aquest pla 

La presidenta atorga la paraula al conseller del Grup Municipal Demòcrata perquè exposi 
la proposta.  

El Sr. César Martínez i López 

Gràcies, presidenta. Bona nit a tothom. 

En el darrer Ple es va presentar el Programa per al foment de les relacions de proximitat i 
veïnatge a les escales de veïns i a l’espai públic de Ciutat Vella. Al nostre entendre, 
aquest pla no resol la situació específica que es produeix al districte durant el període 
d’estiu. Diem això perquè, tot i que aquest proper estiu és el tercer que l’actual Govern 
municipal està al capdavant d’aquesta ciutat, es parla encara de mantenir les dotacions de 
l’any passat, quan és evident que no han estat ni són suficients i, a més, no són 
mesurables ni susceptibles de poder-ne fer un seguiment acurat. 

A més, cal tenir en compte que les problemàtiques que pateix el districte degut al nombre 
creixent de visitants no se centren només durant els mesos estrictament d’estiu, juny, juliol 
i agost/setembre, sinó que es pateixen des d’abril i s’allarguen fins a l’octubre. 
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Per tot això, proposem que les mesures específiques que han de vetllar pel bon 
funcionament del districte i lluitar contra les problemàtiques concretes d’estiu 
s’especifiquin en un pla especial d’estiu amb indicadors mesurables i que contempli el 
desplegament d’agents cívics de forma efectiva; l’especificació de les actuacions de la 
unitat de platges; l’ordenació dels vehicles de mobilitat personal i bicicletes; l’organització 
dels efectius de seguretat, el control de la venda ambulant il·legal, dels pisos turístics i de 
l’oci nocturn. 

Així mateix, proposem que el Govern entregui un informe mensual als grups per poder fer 
el correcte seguiment d’aquest pla, i que no quedi tot diluït en un petit apartat, com és ara, 
del programa de veïnatge, fent passar bou per bèstia grossa. 

Així, demano als diferents grups el seu suport a aquesta proposició. 

La presidenta dona la paraula a la resta de grups municipals. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

En el pasado Pleno de Distrito el Gobierno nos presentó una medida llamada, como ha 
dicho el conseller, Programa per al foment de les relacions de proximitat i el veïnatge a les 
escales de veïns i a l’espai públic de Ciutat Vella –largo de narices–, una medida que 
pretendía solucionar…, bueno, para ser más realista, disminuir los conflictos que se 
generan en la época estival en nuestro distrito, pero no es así. 

Le repito lo mismo que les dije el otro día: las medidas que presentaron fueron capaces 
de llamarlas de cualquier manera siempre que no apareciera la palabra ni seguridad ni 
verano, un poco sorprendente teniendo en cuenta esa idea, ¿no?, de dar seguridad y 
convivencia en esos momentos donde en el distrito hay mayor afluencia de gente. 

También les pedimos, en esa medida de gobierno, que se intensificara antes de Semana 
Santa, y que se mantuviera hasta mediados del mes de octubre, ya que en la Barceloneta 
la época estival no va de julio a septiembre. 

Lo sorprendente es que ustedes hagan muchos planes y muchas propuestas, pero, por 
muchas acciones nuevas que hagan, por muchos planes que lleven a cabo, la solución la 
tienen ya en sus manos: hagan cumplir la Ordenanza de civismo y cualquier otra 
normativa que salga. 

Hoy la propuesta que presenta el Grupo Demócrata pretende solventar e introducir 
aquellos elementos que la oposición le criticó en el pasado Pleno: desplegar medidas 
concretas y funciones sobre los agentes cívicos; la unidad de playa; las medidas 
concretas acerca de los vehículos de movilidad personal –normativa que hemos votado 
favorablemente–; un protocolo para prevenir la venta ambulante ilegal; control de pisos 
turísticos, y medidas de control e inspección de locales de ocio nocturno. 

Es por ello que votaremos a favor de la propuesta, porque el distrito se merece un plan de 
verano, un plan de verano concreto, real y con soluciones concretas para los problemas 
que sufre el distrito en verano. 

Gracias. 
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La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Un plan de verano, que decía la señora Barea, pues como el que el Partido Popular logró 
arrancar en un ruego hace un año –en marzo del año pasado– a este Gobierno y que 
luego no cumplió. Usted es nuevo, conseller, pero el año pasado en marzo se aprobó un 
ruego en ese sentido en el cual…, aparte lo aceptaron, que es lo curioso, ¿no?, que 
dijeron que sí, que nos aceptarían que hubiese un plan de verano como Dios manda, con 
todas sus cosas, que empezaría en Semana Santa y que acabaría en octubre, y que 
entendían que esto tenía que ser así, que lo entendían y que muy bien, incluso 
transaccionamos. Lo siguiente fue el Plan Voldemort, este innombrable, que es muy largo, 
y que no tiene nada que ver con un plan de verano.  

Nosotros conocemos el distrito y sabemos que el verano es una época de locos para lo 
bueno y para lo malo. Sin un plan, pues lo malo es mayor y lo bueno es más pequeño, 
está claro. 

El verano de 2015 fue terrible, fue el primer verano de Barcelona en Comú en Barcelona, 
fue terrible; el de 2016 fue otro desastre, y, bueno, ya era de prever, porque sin un plan de 
verano, pues, lo lógico era eso, aparte lo único que hicieron fue empezar muy tarde, 
empezar muy mal. 

Sin un plan a tiempo garantizando la seguridad, la legalidad y el civismo –fíjate, solo pido 
esas tres cosas– en nuestras calles, el verano en Ciutat Vella será siempre un infierno. 

Bienvenida pues Convergencia a nuestra lucha por un verano en nuestro distrito que 
multiplique por cien lo bueno y por cero lo malo. 

A favor. Gracias. 

La presidenta demana a la consellera Jiménez que faci un esforç per recordar que és el 
Partit Demòcrata, no és Convergència.  

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

És més que probable que aquest estiu sigui força calent a Ciutat Vella. La temporada va 
començar fa unes setmanes i tothom percep com va carregant-se l’ambient: 
sobreocupació de la via pública en carrers, passos de vianants i voreres, que no estan 
preparades per als fluxos actuals, patinets, enginys diversos i sobretot grups de ciclistes 
que fan del fet de passejar pels carrers de Ciutat Vella una gran aventura. 

Una gestió clarament deficient en el control del soroll, especialment de nit, amb el 
perjudici que això comporta per a la salut d’aquells que veuen com fa un grapat d’anys 
que no poden dormir bé. I, com sempre, la remor que de tan constant com és ja no 
l’apreciem, aquell sorollet que fan les maletes amb rodes que arrosseguen els visitants 
quan cerquen on està situat el seu pis turístic il·legal. 

I a tot això cal sumar-hi el nostre temor, més que fonamentat, que el Govern torni a eludir 
les seves responsabilitats quant a la governança de la ciutat. Sincerament, les respostes 
que van donar a la Comissió d’Economia i Hisenda sobre quines mesures tenen previstes 
per tal de minimitzar l’impacte del top manta sobre el comerç de la ciutat de cara a la 
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temporada d’estiu són per preocupar-se i molt. Denoten allò que observem en el dia a dia 
i que ja els ho hem dit algun que altre cop –avui diversos cops–: una paràlisi alarmant. 

I sols hem de recordar el merder que vau provocar l’any passat quan, per por a governar, 
a prendre decisions sobre convivència i ús cívic de la via pública, vau acabar tenint mil 
persones venent al carrer. 

A hores d’ara, el mes de maig, ja és impossible passejar pel passeig Marítim, i caldria ficar 
solució. 

L’any passat van presentar un pla d’estiu al bell mig de l’estiu, amb l’enuig conseqüent 
dels veïns. Enguany vostès van reaccionar molt adequadament i ens van presentar un 
programa que pretén ser sostingut en el temps i d’identitats modulades. És evident que el 
Pla d’estiu està encabit en el pla actual, és evident, ho veu tothom. És a dir, tan sols dir..., 
tan sols aquells que voleu fer-la grossa veureu que són coses diferents. Ja està dintre. 
Per això no acabem d’entendre la proposició que ens presenta el Grup Demòcrata. 

No obstant, la mesura proposada té un afegitó molt interessant que complementaria el pla 
que vostès ens presentaren el passat plenari, que a partir de la presentació del Pla 
especial d’estiu s’entregui als grups municipals un informe mensual de l’evolució d’aquest 
pla. Com ja ha esdevingut un clàssic en les mesures que ens plantegen, els pressupostos 
mai estan desglossats, els objectius acostumen a pecar de massa genèrics, les propostes 
d’inconcretes i el seguiment i l’avaluació és pur esoterisme. I, com ja els ho hem fet notar 
altres cops, aquesta inconcreció més que protegir-los de la nostra fiscalització denota 
manca de solvència per la seva part. 

És per això, i tan sols per això, que votarem a favor. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

La planificació especial de l’estiu dels serveis d’actuació a l’espai públic de seguretat, 
convivència i neteja no és cap novetat. Per tant, el Grup Demòcrata no ens ho pot 
presentar avui com una proposta nova. 

Fa molts anys que a l’estiu a la ciutat, i de forma específica a Ciutat Vella, per l’ampliació 
del número de persones que venen al districte, per les activitats, ús de la platja, etcètera, 
es fan plans d’estiu especials. En aquest període es fan actuacions específiques com el 
desplegament de la unitat de platges o les campanyes de suport al comerç, i el recordatori 
que el comerç ambulant no és legal. 

A Ciutat Vella d’aquest pla, que l’any passat va posar especial èmfasi en la convivència, 
en diuen el «Pla especial de convivència», té a més a més una vessant menys temporal 
cada vegada, i el que s’està intentant és fomentar actuacions específiques en cada àmbit 
al llarg de l’any. 

Entenem que el discurs del Grup Municipal Demòcrata és fer bullir l’olla sobre els temes 
de convivència. Jo els recordaria que la famosa foto de la Barceloneta és una foto sota el 
Govern de Convergència i Unió. 

Aquest és un tema en què cal fer menys demagògia i en què cal treballar més. 
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Votarem en contra. Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Nosaltres també votem en contra, perquè, efectivament, vam acceptar un prec del PP, i 
no només el vam acceptar, sinó que l’hem complert i el vam ampliar. Justament aquest 
pla del qual vostès es riuen d’una manera molt constructiva rient del seu nom..., i que 
estaria molt bé que llegissin que sí que apareix la paraula verano –en català, estiu–, i el 
que diu és que es mantindrà no de Setmana Santa a octubre, sinó durant tot l’any. Per 
tant, ho hem ampliat, i poden veure que efectivament hi haurà més recursos durant l’estiu: 
el grup de platges de la Guàrdia Urbana que s’instal·larà el 25 de maig fins al 27 de 
setembre; els auxiliars d’espai públic; els tècnics d’intervenció social; VMP –vehicles de 
mobilitat personal–, la normativa que ha de sortir en breu; control de la venda ambulant; 
seguim pisos turístics, hem doblat a la ciutat de Barcelona els inspectors. Ens sap molt de 
greu que Esquerra se sumi a la demagògia de la venda il·legal de PP, Ciutadans i 
PDeCAT. I la santíssima trinitat del PP, seguretat... seguridad, legalidad, civismo, 
nosaltres la canviaríem perquè entre tots fem un barri millor, un barri digne, un barri en el 
qual puguem viure i en el qual puguem gaudir. 

Per això, votarem en contra, insistint que sí que ampliem recursos durant l’estiu, no li diem 
«Pla d’estiu», li diem aquest pla, que estaria bé que comentéssim, més enllà del seu nom, 
allò que té. 

La presidenta dona la paraula al grup proposant, el Grup Demòcrata. 

El Sr. César Martínez i López 

Al conseller Borràs, no sé què no acaba d’entendre, però és que el pla actual, el pla de 
veïnatge, especifica els temes de l’estiu en tretze línies d’un document de vint-i-una 
pàgines. Només estem demanant que es posi tot en un pla específic, aquestes mesures 
que ens deia també el grup Socialista –específic–, i que s’hi posin uns indicadors que es 
puguin mesurar i que, a més, se’n pugui donar compte a la resta de grups. Em sembla 
que no estem desmereixent res, simplement diem: escoltin, això que es posa en tretze 
línies, ho hem de desenvolupar més, ho hem de fer específic i ho hem de posar en un pla 
que abordi estrictament l’estiu. L’altre és anual, ja ens sembla bé, però cal un d’específic 
d’estiu. 

La presidenta dona la paraula als grups que vulguin intervenir. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Si li demanem aquestes coses és perquè les coses no funcionen. Ens podrem riure del 
nom de la mesura de govern, però també li critiquem les propostes que fa. Li vam dir aquí 
tots... Potser em pot dir que no, però segur que sí, i revisi l’acta. 

Gràcies. 
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La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

El ruego está incumplido y no tenemos un plan de verano, eso que le quede clarísimo. 

E insistimos que, desde el Partido Popular, es verdad, queremos esa santísima trinidad: 
seguridad, legalidad y civismo. Sin eso no tendremos barrios tranquilos, nunca. Es una 
pena que ustedes les tengan alergia a estas tres cosas. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Qüestions mesurables: fa un any i mig hi havia cent venedors manters per regular, vint-i-
cinc estaven regulats i setanta-cinc els havíem d’acomodar en plans d’ocupació a dotze 
mesos i altres mesures per aconseguir que deixessin de vendre al carrer. Al cap d’un any i 
mig, vostès van aconseguir tenir mil «tios» a la Barceloneta, tants que va ser alarmant i es 
van ficar mà a l’obra. Nosaltres vam presidir la taula per solucionar tot aquest merder, i 
vostè ara m’està dient que ara jo estic fent de PP? «Osti», no fotis, «tio»! 

La presidenta passa la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Només dirigir-me al nou conseller del PDeCAT. Vostès estan dient la necessitat 
d’«aunar»..., d’un pla d’estiu específic, i nosaltres el que diem és que el pla d’estiu com a 
tal l’integrem en el pla de veïnatge i que el que farem serà donar compte en consells de 
barri, un cop passat l’estiu, de com ha anat això, tal com vam fer ja en els anteriors 
consells de barri. Però aquesta insistència en la creació d’un pla d’estiu..., nosaltres 
insistim en dir que durant l’estiu, que de fet, ja va començar a Setmana Santa, el que 
farem serà que hi hagi més recursos, i aquests recursos acabaran amb un informe en què 
nosaltres explicarem què és el que s’ha fet. 

La presidenta dona la paraula al Grup Demòcrata perquè tanqui aquest punt. 

El Sr. César Martínez i López 

Estem parlant d’un programa de vint-i-una pàgines on el tema d’estiu són tretze línies i, a 
més, en l’índex posa «Apartat de seguiment i avaluació», i dintre del text no es troba mai 
aquest apartat. 

Gràcies. 

La presidenta informa que aquesta proposta no prospera, perquè hi ha 7 vots a favor –
Ciutadans, Partit Popular, Esquerra Republicana i PDeCAT– i els vots en contra del Partit 
Socialista i Barcelona en Comú. 

b)  Precs 

6.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs, degut a la 
inseguretat que es genera al carrer Ginebra per incorporar-se al passeig Joan de 
Borbó tant per a vianants com per a conductors, per que el Govern posi un 
semàfor per a vianants en l’encreuament entre el carrer Ginebra i el Passeig Joan 
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de Borbó per alertar els vianants que pel carrer Ginebra circulen cotxes que 
s’incorporen al Passeig Joan de Borbó 

La presidenta comenta que passen a l’apartat de precs. Tot seguit, dona la paraula al 
Grup de Ciutadans perquè exposi el primer prec. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, els dos precs van encaminats al mateix problema de la 
Barceloneta. Al primer prec demano que es posi un semàfor per a vianants al carrer 
Ginebra amb Joan de Borbó per millorar la seguretat tant de vianants com de conductors. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Ferran Caymel Ubia 

Li acceptem el prec, no perquè hagi de ser la solució definitiva i única. De fet, s’estan 
estudiant d’altres amb l’Àrea de Mobilitat. I així com abans em deia, en la meva 
intervenció sobre el Pepe Rubianes, que havia llegit la Viquipèdia, veig que ha llegit el 
Diari de la Barceloneta. 

La presidenta passa de nou la paraula al Grup de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Mira, no me’l llegeixo sencer, ho he de reconèixer, però aquest problema no me l’he llegit 
al Diari de la Barceloneta, sinó que escolto els veïns, els veïns de l’altre dia a l’Audiència 
Pública i a la Comissió de Seguiment de la Barceloneta. Escolti, ja està, no cal llegir tant 
ni no llegir tant. S’ha d’escoltar. 

La presidenta dona de nou la paraula al Govern. 

El Sr. Ferran Caymel Ubia 

De fet, a la Comissió de Seguiment a qui va escoltar parlant d’aquesta proposta va ser a 
mi mateix. 

La presidenta manifesta que s’ha acceptat el prec. 

7.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs per que s’elabori un 
informe sobre els diferents guals dels carrers Pizarro, Baluard, Carbonell i 
Ginebra per a determinar la seva idoneïtat i, si escau, prendre les mesures 
necessàries per a corregir aquesta situació 

La presidenta dona la paraula a la consellera de Ciutadans perquè exposi el segon prec. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Li faig el següent prec: que es realitzi un informe sobre els diferents 
guals dels carrers de la Barceloneta, concretament els carrers Pizarro, Baluard, Carbonell, 
per determinar la seva idoneïtat i, en el cas que no estiguin ben fets, prendre mesures. 
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La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Ferran Caymel Ubia 

Li acceptem el prec. 

La presidenta passa la paraula al grup proposant. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies per acceptar el prec, i esperem que sigui al més aviat possible. 

La presidenta palesa que aquest prec ha estat acceptat.  

8.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP per que el Govern 
presenti, abans de finalitzar l’any 2017, un informe sobre habitatges, locals i 
solars de titularitat pública amb domicili a Ciutat Vella en que s’inclogui la 
següent informació: 

• Direcció 
• Titularitat 
• Finalitat d’ús 
• Estat de conservació 
• Historial d’ocupació (llogat, buit, ocupat il·legalment) 

I que l’esmentat informe contingui tota la informació en format Excel 

La presidenta dona la paraula al Grup del Partit Popular perquè exposi el prec. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Gracias, señora presidenta. Dada la necesidad de conocer de forma clara y sencilla la 
situación de viviendas, locales y solares públicos con la finalidad de maximizar su 
finalidad, que es la de ser utilizados, proponemos el siguiente ruego: que antes de 
finalizar 2017 se nos presente un informe sobre las viviendas, locales y solares de 
titularidad pública con domicilio en Ciutat Vella donde se incluya la siguiente información: 
dirección, titularidad, finalidad de uso, estado de conservación e historial de ocupación –si 
está alquilado, vacío, ocupado ilegalmente–, y que estos datos se incluyan en un formato 
Excel con toda la información. 

Gracias. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La regidora 

Sí. Rebutgem el prec. 

La presidenta passa la paraula a la ponent. 
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La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, muchas gracias. Qué rápido. Qué rápido rechazamos cuando se trata de mirar qué 
parte de responsabilidad tiene el tema público a la hora de no poder satisfacer 
emergencias de viviendas o de locales en Ciutat Vella, por ejemplo. 

¿No nos van a decir ustedes cuántos solares hay públicos en Ciutat Vella donde se pueda 
construir vivienda de protección oficial? ¿No nos van a decir cuántos pisos públicos hay 
en Ciutat Vella donde se puedan ofrecer a personas que se quedan sin piso? ¿No nos 
van a decir esto? ¿De verdad? O sea, ¿no nos vamos a enterar de qué parte de 
responsabilidad tiene el Ayuntamiento de Barcelona en las emergencias de viviendas que 
sufren las personas que vienen a quejarse? No me lo puedo creer, señora Pin, es que no 
me lo puedo creer. Explíquese un poco más, si no le importa. 

Gracias. 

La presidenta dona la paraula de nou al Govern. 

La regidora 

Bé, solars municipals que tenim al districte crec que és evident, només cal passejar: n’hi 
ha pocs. De fet –n’hi ha pocs–, hem posat a disposició alguns d’ells on no es podia 
construir habitatge públic per fer un sistema de cohabitatge, que era el que ens permetia 
evitar l’especulació i alhora fer habitatge allà, que el seu partit estava en contra –només 
per recordar-ho. 

Malauradament, també, fa molt de temps que estem intentant veure quines són totes les 
propietats que té l’Ajuntament, perquè quan vam entrar aquesta informació no estava 
ordenada. I el que sí que li puc ben assegurar és que des de la Regidoria, i des de la 
Regidoria d’Habitatge, es treballa perquè no hi hagi absolutament cap pis públic buit i que 
no estigui ocupat per gent que ho necessita. 

La presidenta indica que aquest prec s’ha rebutjat. 

9.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP per que, donant-se 
el cas que a la plaça Sant Felip Neri hi ha una escola que comprèn els cicles 
d’infantil, primària i secundària, i això implica una contínua afluència de nens i 
adolescents, i que l’esmentada escola fa ús de la placa com a lloc de lleure per 
als nens, atès donat que s’ha observat l’augment de xeringues utilitzades a la 
plaça, donat que conscient del perill que això comporta el mateix Ajuntament de 
Barcelona ha emès un protocol d’actuació dirigit a l’escola i als pares en el qual 
s’indica com han de recollir les xeringues que es trobin i què han de fer en el cas 
que es punxin amb elles, que per part del Districte de Ciutat Vella es creï de 
forma immediata un dispositiu de vigilància per part de la Guàrdia Urbana, dels 
serveis de recollida de xeringues utilitzades i els serveis de neteja de la mateixa 
plaça que garanteixin la total absència de venipuncions i de xeringues almenys 
durant l’horari lectiu, dos hores abans de començar les classes i una hora 
després de finalitzar-les amb la finalitat d’assegurar de forma escrupolosa la 
salut i la integritat dels nostres nens 

La presidenta dona la paraula a la consellera del Partit Popular perquè exposi el prec. 
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La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Bueno, ¿dos años gobernando y no lo saben, los públicos que hay vacíos? Alucino –
perdón, ¿eh? 

Al siguiente. Dado que en la plaza San Felip Neri hay una escuela que abarca los ciclos 
infantil, primaria y secundaria, que implica la afluencia continua de niños y adolescentes, y 
que dicha escuela hace uso de la plaza como lugar de recreo para los niños; dado que se 
ha observado un incremento de jeringuillas usadas en dicha plaza; dado que, consciente 
del peligro que todo ello conlleva, el propio Ayuntamiento de Barcelona ha emitido un 
protocolo de actuación dirigido a la escuela y a los padres en el que se indica –les 
indican– cómo tienen que recoger las jeringuillas que se encuentren y qué tienen que 
hacer en caso de que se pinchen –alguno de ellos– con las jeringuillas, presentamos el 
siguiente ruego. 

Y es que se cree de forma inmediata un dispositivo de vigilancia por parte de Guardia 
Urbana, de los servicios de recogida de jeringuillas usadas y los servicios de limpieza en 
dicha plaza para que garanticen la total ausencia de venopunciones y de jeringuillas como 
mínimo en horario lectivo, dos horas antes de empezar las clases y una hora después de 
finalizarlas, con la finalidad de asegurar de forma escrupulosa la salud y la integridad de 
nuestros niños. 

Gracias. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La Sra. Eva Alfama i Guillén 

La verdad que... no sé massa què contestar-te. L’acceptem, en aquest sentit, perquè tot el 
que demanes ja ho estem fent. Evidentment, és un tema de prioritat de poder garantir que 
en un espai compartit, a més, com és la plaça, no hi hagi aquests problemes. El mes de 
febrer es van trobar tres a la plaça, el març no, l’abril una altra. O sigui, és un espai on es 
troben, però molt, molt puntualment. Totes aquestes, excepte una, es van trobar dintre del 
clavegueram. I feia molt de temps que no se’n trobaven, feia molts mesos. 

Llavors, davant de la preocupació, què és el que fem? Vam posar-nos en contacte amb 
l’escola, vam parlar amb els educadors de salut, que es passegen i hi van cada dia. Vam 
fer una trobada amb les famílies, on justament aquest protocol que vostè diu..., el que 
vam fer és explicar a les famílies què és el que fa l’Ajuntament amb aquest tema i què és 
el que han de fer si en algun moment... O sigui, nosaltres no volem que siguin ells els que 
s’ho trobin, però, si això passa, que tinguin informació directa, sobretot els telèfons d’on 
han de trucar, la Guàrdia Urbana, els educadors, quins són els criteris, etcètera. Això és el 
que estem fent, i hi seguim tenint relació. 

És un espai on es té especial cura, no és un espai on es trobin xeringues habitualment 
d’una forma..., com us comentava, en un mes hem trobat una, però això no treu que no ho 
fem. Des de Neteja passen cada matí abans de l’hora del pati, a les set del matí, a les tres 
tornen a passar. Després passen, de Manteniment, tres cops més durant el dia, fan 
«baldeig» a la nit. O sigui, hi ha una presència molt intensiva de neteja, com en tot el 
districte, de fet, i tenen la indicació que vagin amb cura. Els educadors de salut passen 
entre dos i tres vegades al dia, que ells fan la funció d’identificar, de buscar, si se’n troben, 
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però sobretot també d’identificar usuaris que estiguin a l’espai i informar que tenen un 
espai de consum assistit on poden anar, intentar vincular aquestes persones perquè no 
estiguin a l’espai públic, Guàrdia Urbana té la indicació. 

Aquí tenim uns circuïts de detecció i comunicació habitual entre l’Agència de Salut 
Pública, l’escola, el Districte, la neteja, Guàrdia Urbana, i també els altres actors de la 
plaça. Hi ha un hotel, amb el qual parlem. 

Vull dir que compartim la preocupació, evidentment; no siguem alarmistes, però ho estem 
fent tot això. 

La presidenta passa la paraula a la senyora Jiménez. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Alarmistas no. Como comprenderá, si en lo que es el patio de un colegio de educación 
infantil hay jeringuillas y el Gobierno lo que les manda es un protocolo de cómo tienen que 
recogerlas ellos mismos y qué hacer si se pinchan, pues el alarmismo no lo ponemos 
nosotros, lo ponen ustedes. De hecho, se han alarmado, y muchísimo. Deberían saberlo 
ustedes, porque han hablado ustedes con ellos. 

Agradecemos que acepten este ruego, de todas maneras, y que rectifiquen. No solo es 
cuestión de que haya limpieza, que tiene que haberla, me parece genial, pero además 
deberían hacer que pasasen por allí patrullas de Guardia Urbana a vigilar que no vayan 
personas a pincharse. Y que sea creíble, por favor; llevaremos un seguimiento nosotros 
de este tema. Y creemos que este protocolo no puede ser para después de verano o para 
de aquí a un mes, debe ser inmediato. 

Muchas gracias. 

La presidenta informa que aquest prec ha estat acceptat. 

10.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-Capgirem per 
que el Districte de Ciutat Vella traslladi a l’Ajuntament de Barcelona instar el 
Departament de Treball, Afers Socials i Família que requereixi a la UTE que 
gestiona la Residència Bertran Oriola reposar d’immediat el personal que ha 
reduït unilateralment i que s’inspeccionin aquestes residències sense ser 
anteriorment advertides de les dates 

La presidenta dona la paraula a la CUP perquè exposi el seu prec, si vol intervenir. A un 
comentari del conseller Suqué replica que ells no li diran el que ha de fer, que simplement 
li dona la paraula, que és la seva feina. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

És remunerada, la feina?, pregunto. La seva, és remunerada? 

La presidenta li demana que faci la seva feina, que ella li dona la paraula i que pot fer el 
que vulgui amb aquests dos minuts d’intervenció. 



 
 
 

85 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Per això. És el que estava fent. 

Que el Districte de Ciutat Vella traslladi a l’Ajuntament de Barcelona instar el Departament 
de Treball, Afers Socials i Família que requereixi a la Unió d’Empreses Temporals a 
reposar d’immediat el personal que ha reduït unilateralment i que s’inspeccionin aquestes 
residències sense ser anteriorment advertides de les dates. 

Moltes gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

El Sr. Ferran Caymel Ubia 

Li acceptem el prec. Aquí la resposta no serà tan breu, perquè estem parlant d’un cas 
especialment greu amb la nostra gent gran; poques bromes toquen aquí. 

El que vostè ens demana, de fet, via el Departament de Gent Gran de l’Ajuntament ja s’ha 
fet, ja s’ha requerit que l’empresa gestora doni explicacions, a la Generalitat que faci les 
inspeccions pertinents, que han dit que en tres mesos les faran. Però, com que és 
competència de la Generalitat, aquí no estaria de més que el conseller i consellera 
d’Esquerra Republicana poguessin preparar el terreny, perquè hi haurà una trobada entre 
la Laia Ortiz, per la part de drets socials, i la consellera Dolors Bassa, responsable de 
Treball, Afers Socials i Famílies, on es tractarà aquest tema. 

I, per tant, hauríem d’anar tots a recolzar les reivindicacions d’aquests familiars per tal que 
la ràtio de professionals per usuaris sigui més propera a l’1 a 10 que no a l’1 a 18, 
traduint, amb 1 a 10, amb una planta de quinze veïns hi hauria una gerontòloga per cada 
planta, si la ràtio és 1 a 18 i n’hi ha 15, passa, com està passant darrerament, que hi ha a 
les nits plantes on la gent gran no està atesa, per no parlar d’altres múltiples carències a 
nivell del servei, veïns, familiars portant tuppers, etcètera. Em sembla absolutament 
inadmissible, i aquí hem de fer pinya, i l’Administració responsable donar la cara i actuar 
amb conseqüència, sobretot de cara al final d’aquest any, en el qual es pot o no renovar 
en els termes actuals la concessió a aquesta unió temporal d’empreses. 

La presidenta indica que aquest prec ha estat acceptat. 

11.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC-AM per que el 
Districte de Ciutat Vella acordi implementar les modificacions necessàries en el 
planejament urbanístic vigent per tal de transformar les dues pistes de la 
Maquinista, situades en el Passeig de Salvat-Papasseit, 45, en un Pavelló 
Poliesportiu Municipal 

La presidenta dona la paraula al Grup d’Esquerra Republicana perquè exposi el prec. 

La Sra. Maria Josefa López i Samper 

Gràcies, senyora presidenta. L’esport és un fet social conegut per tothom. La seva 
incorporació a l’estil de vida de les persones els permet gaudir de més qualitat de vida. No 
obstant, la realitat al barri de la Barceloneta és una altra, ja que trobem una clara dificultat 
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per practicar l’esport. Parlem de les pistes de la Maquinista situades al passeig Salvat-
Papasseit i on demanem que es faci un pavelló. 

En aquestes pistes ens trobem moltes dificultats: quan plou els jugadors els mullen, i és 
tant el soroll que els veïns de davant es queixen; quan cauen, es fan ferides abrasides, ja 
que al sòl li manquen les capes i el material sintètic corresponent. 

Un total de cent joves són els que avui en dia practiquen el futbol sala en aquestes pistes. 
No obstant, quan han de fer un partit de lliga oficial han de llogar les pistes del Claror 
Marítim, un centre oficial gestionat per una entitat privada, i això no ho volem, volem un 
pavelló. 

Fem referència al que hem dit abans: la cohesió social lligada a l’esport al nostre barri sí 
que funciona, i parlarem del Projecte Franja, que és un espai d’adolescents entre dotze a 
setze anys on aprenen a relacionar-se fent diferents activitats, com l’esport, acompanyats 
per educadors de carrer, que disposen de les pistes de la Maquinista gratuïtament. També 
parlem dels pares que acompanyen i vigilen tant els seus fills com joves que vénen de 
famílies desestructurades, que fan així una labor d’integració cap a la nostra societat. 

Per això demanem que el Districte de Ciutat Vella, atesa la importància de promoure 
l’esport base al districte, acordi implementar les modificacions en el Plantejament 
urbanístic vigent per tal de transformar les dues pistes de la Maquinista situades en el 
passeig Salvat-Papasseit, 45 en un pavelló poliesportiu municipal. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Oriol Casavella Troncoso 

Estem molt contents que feu aquest prec, però, com a govern, ja estem treballant amb els 
veïns per fer aquest pavelló. Ja hem fet les primeres modificacions de l’equipament, vam 
fer el canvi del sòl d’Aurora a les pistes Maquinista per donar la qualificació específica 
com a equipament esportiu. Nosaltres també entenem que falta espai esportiu, per això 
apostarem per aquestes pistes. 

I també, com sabeu, per fer aquest pavelló tan gran es necessita també ampliar el camp i 
demanar un espai al Consorci, que nosaltres ja hem fet una reunió i no hi estàvem molt 
d’acord. Llavors, esperem que vosaltres, que esteu al Govern de la Generalitat, feu els 
passos corresponents, també feu alguna feina, ja que esteu tan avançats, en aquest 
equipament. 

I aprovem el prec. Bé, ja estem fent tot el que és el pressupost i mirant una miqueta de fer 
un projecte executiu, que en principi en aquest mandat no podrem fer-ho, perquè no tenim 
pressupost per fer-ho, però la voluntat del Govern és realitzar aquest pavelló tancat. 

La presidenta passa la paraula a la consellera d’Esquerra Republicana. 

La Sra. Maria Josefa López i Samper 

Gràcies, Oriol. L’únic dir-te que nosaltres sí que he parlat amb el Consorci i a nosaltres sí 
que ens han dit que no hi hauria cap problema. 
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La presidenta comunica que aquest prec ha estat acceptat.. 

12.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata per que el 
Districte de Ciutat Vella posi en marxa de cara a la temporada d’estiu un pla de 
xoc de neteja i manteniment, i que es presentin les auditories de qualitat de 
l’espai públic als propers consells de barri perquè els veïns puguin conèixer 
l’estat de neteja del seu barri 

La presidenta dona la paraula al conseller Rodés perquè exposi el prec. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Gràcies. A les darreres sessions dels diferents òrgans de participació, com ara les 
audiències públiques o les comissions de seguiment dels consells de barri, o també 
bàsicament si parles amb comerciants o veïns, cada cop són més freqüents les queixes 
dels veïns sobre la degradació de l’espai públic i la manca de neteja al nostre districte. 

És per tot això que avui els demanem que, en vista que la situació es complicarà de cara 
als propers mesos, engeguin un pla de xoc de neteja i manteniment. A més, per tal de 
retre compte als veïns sobre l’estat dels seus carrers, també demanem que presentin els 
resultats de les auditories de qualitat de l’estat de l’espai públic als propers consells de 
barri per tal que els veïns puguin avaluar, amb dades objectives, si el seu carrer està en 
condicions òptimes i si s’estan posant tots els recursos necessaris perquè així sigui. 

Gràcies. 

La presidenta dóna la paraula al Govern. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Gràcies. No aprovarem aquest prec més que res perquè amb el pla d’estiu incrementarem 
18 equips de neteja més els 154 treballadors que ja tenim. Estem treballant ara per fer el 
plec de condicions de la nova contracta i estem contactant també amb veïns i comerciants 
perquè sigui un plec de condicions, un servei que sigui real per millorar el Districte de 
Ciutat Vella. I també estem fent una campanya de conscienciació als veïns i als 
comerciants per millorar també l’ús dels residus. I per això no ho aprovarem. 

La presidenta passa la paraula de nou al conseller Rodés. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Si no me l’accepteu, m’hauria agradat, ni que sigui, que me l’haguéssiu acceptat 
parcialment –això no sé si és possible–, més que res per la part de presentar auditories de 
qualitat de l’espai públic en els consells de barri. Perquè al final, sí, vosaltres no em podeu 
acceptar el prec perquè creieu que els recursos que hi esteu destinant ja són suficients, 
però des del Grup Demòcrata pensem que segurament seria més interessant presentar 
uns informes amb dades objectives als veïns perquè siguin ells mateixos els que valorin si 
aquests recursos que poseu vosaltres són suficients o no. Perquè, ja dic, sembla que el 
sistema de neteja que hi ha en l’actualitat no és massa de l’«agrat» dels veïns; en els 
últims consells de barri i audiències públiques, les queixes sobre la degradació i la manca 
de neteja de l’espai públic cada cop són més nombroses. 
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Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Per nosaltres el tema de les valoracions està bé, però crec que hem de tenir una actitud 
més proactiva amb els veïns i els comerciants, i crec que la cosa és molt més que 
participin en l’elaboració d’un plec de condicions que no fer valoracions. 

La presidenta informa que aquest prec no ha estat acceptat. 

13.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata per que el 
Districte de Ciutat Vella presenti un nou pla per revitalitzar el tram final de la 
Rambla i crear equipaments d’ús ciutadà 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal Demòcrata perquè exposi l’últim prec. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Octubre de 2015. La regidora Pin anuncia aquí, al Consell Plenari, que s’està negociant 
l’adquisició del Teatre Principal i de l’antiga Foneria de Canons. Concretament, ens diu 
que, si passen a ser propietat municipal, tindran ús públic. Això seria de gran ajuda per a 
la recuperació ciutadana de la Rambla. 

Principis de 2016. La compra de l’edifici de l’antiga Foneria de Canons finalment no entra 
dins de la modificació de crèdit que el Govern de la ciutat havia pactat uns mesos abans 
amb Esquerra Republicana, i, per tant, l’opció de comprar la Foneria es descarta. 

Abril de 2017. L’Ajuntament de Barcelona descarta finalment comprar el Teatre Principal a 
causa del seu elevat preu. 

Com veuen, el pla que teníem per revitalitzar el tram final de la Rambla s’ha volatilitzat. 
Suposo que és una qüestió de prioritats per a l’Ajuntament, perquè sí que tenen 200.000 
milions d’euros per fer passar el tramvia per la Diagonal, una obra que ja s’ha demostrat 
que és del tot ineficient i totalment contraproduent, però no per a coses com aquesta. 

A més, i no és que hi tingui res en contra, ara traslladaran la Biblioteca Andreu Nin al 
Borsí. Segurament amb aquest trasllat la biblioteca guanyarà espai i tindrà unes millors 
instal·lacions, però també voldria remarcar que estarem perdent una de les poques 
façanes d’equipament públic que li quedava al tram final de la Rambla. 

És per tot això que avui els demanem si tenen un nou pla per revitalitzar el tram de la 
Rambla en qüestió i crear equipaments d’ús ciutadà. 

La presidenta passa la paraula al Govern. 

La regidora 

Com és un prec, que sàpiga que el rebutgem. I el rebutgem bàsicament perquè nosaltres 
teníem molt d’interès que la Foneria entrés en aquesta modificació de crèdit per poder 
implicar-se dins de la negociació amb la Generalitat pels 40 milions per dació en 
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pagament, i ha sigut el Govern de la Generalitat, sobretot el conseller Santi Vila, el que no 
ha volgut vendre-ho a la ciutat. I, per tant, com que a més forma part del seu partit, li diria 
que sobretot incitin vostès, o sigui, convencin vostès el seu partit. Nosaltres, si els hem 
d’acompanyar, encantats. 

I amb el Teatre Principal, una cosa és que s’hagi descartat la compra amb el preu que ens 
demanen, una altra cosa és que no hi hagi negociacions per trobar altres formes, com, per 
exemple, una permuta. 

I pel que ens diu la propietat, i això ho poso entre cometes, el mandat anterior no es va 
iniciar cap intent d’adquisició del teatre ni cap conversa amb ells. Ells el que diuen és que 
només se’ls va dir que podien tenir la discoteca il·legal. Jo puc dubtar-ho, però d’alguna 
manera crec que aquí vostès també tenen alguna fitxa a moure, que espero que puguem 
moure conjuntament, sobretot respecte a la Foneria de Canons. 

La presidenta passa la paraula de nou al Partit Demòcrata. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Bé, no li prometo res, que nosaltres puguem moure coses. Però, en tot cas, dir que ja ens 
tenen acostumats una mica a espolsar-se les culpes. 

Però, bé, en tot cas, si el pla que vostès proposaven, que era revitalitzar el tram final de la 
Rambla fent aquestes coses i ara, per motiu a o per motiu be, s’ha demostrat que això no 
serà així, doncs, és per això que els demanàvem quin era el pla alternatiu aquest que 
tenien per revitalitzar aquest tram en qüestió. 

Però, si no accepten en prec, doncs, ja està. 

La presidenta manifesta que aquest prec no ha estat acceptat. 

c) Preguntes 

14. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-Capgirem 
atès que l’assetjament immobiliari, la gentrificació i l’expulsió de veïnat han 
adquirit una magnitud de pandèmia en els darrers anys a Ciutat Vella, i es troba 
en creixement constant. Quines mesures ha pres el Districte per confrontar 
aquesta situació? Quins resultats les avalen? 

La presidenta indica que passen a l’apartat de preguntes. Tot seguit, dona la paraula al 
conseller de la CUP perquè formuli la seva pregunta. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

L’assetjament immobiliari, la gentrificació i l’expulsió de veïnat han adquirit una magnitud 
de pandèmia en els darrers anys a Ciutat Vella i es troba en creixement constant. 
Pregunta: quines mesures ha pres el Districte per confrontar aquesta situació i quins 
resultats les avalen. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 
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La regidora 

Com que només tenim dos minuts, sí que et demanaria, Joan, que em diguis exactament 
què és el que vols saber, perquè et podria fer un relat més ampli o més curt, però, si pots 
afinar una mica més, et dono respostes més concretes i que et puguin ser més útils, 
perquè entenc que aquesta pregunta es fa també per poder després determinar acció 
política. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Bé, ens arriben molts inputs negatius de l’Oficina de l’Habitatge, ens arriben molts inputs 
negatius de la inacció de l’Ajuntament. Ens agradaria un input positiu de part vostra, una... 

La presidenta dona de nou la paraula al Govern. 

La regidora 

D’acord, però aquí hi ha diferents coses. Una és, quan parlem de gentrificació, en realitat 
estem parlant de la gentrificació clàssica i la substitució d’una població de més poder 
adquisitiu per una altra, o de la turistificació o desertificació, no?, de quan perdem veïns 
per població flotant, i això implica un canvi en el model comercial i una pujada també del 
preu de l’habitatge i altres coses. 

I una altra és això, són oficines d’habitatge, que s’estan dotant més. Però estic d’acord 
que, per exemple, a Ciutat Vella cal que l’Oficina de l’Habitatge tingui un intèrpret a 
diferents idiomes d’acord amb les comunitats que tenim al districte. Hauríem de tenir més 
advocats i més gent que pugui assessorar, perquè és una de les coses que comentava la 
gent de Lancaster. És evident que els tres advocats que hi ha –crec que són tres– a 
l’Oficina de l’Habitatge no poden fer un seguiment acurat i com caldria de tots els casos, i 
molts dels veïns no es poden pagar un servei. Llavors, aquesta millora de l’Oficina de 
l’Habitatge ho estem treballant amb la Regidoria d’Habitatge. 

També t’he de dir que no és fàcil i que no va tan ràpid com nosaltres voldríem. 

Ara, com a mesures antigentrificació, crec que això sí que donaria més per a un 
monogràfic, i podem parlar tant al mateix plenari o fora del plenari, com vulguis. 

15. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC-AM sobre 
com és possible que el Districte hagi concedit el corresponent permís d’obra a 
la propietat de l’immoble del carrer La Nau, 1, incomplint la legalitat vigent? 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana perquè plantegi 
la pregunta. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Atès els drets de reallotjament i de retorn continguts en les lleis d’habitatge; atès que al 
carrer La Nau, número 1, fa més de tres anys que s’hi estan executant obres majors de 
conservació a causa del mal estat en què es troba la finca i que avui en dia encara hi 
habiten dues famílies; atès que les obres es troben sota el control de Foment de Ciutat 
Vella, Societat Anònima; com és possible que el Districte hagi concedit el corresponent 
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permís d’obra a la propietat de l’immoble del carrer La Nau, número 1, incomplint la 
legalitat vigent? 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

A la seva pregunta, com que és acompanyada de molts mesos de parlar sobre aquest 
tema, hem tingut especial cura a repassar el que li contestarem. I, a més a més, si cal, ho 
seguim fent i en seguim parlant les vegades que faci falta. 

No s’ha incomplert la legalitat vigent. Per començar, la llicència és anterior al Reial decret 
a què fan referència, el 7/2015, sinó que és una llicència atorgada amb la Llei 18/2007, 
però és que a més a més el Reial decret 7/2015 no fa menció específica que el 
reallotjament ha de ser fora de l’edifici que està en obres. A més a més, tenim les 
declaracions responsables del juliol del 2015 dels tècnics autors del projecte que s’havia 
notificat i informat els llogaters i, a més a més, hi havia la declaració responsable que les 
obres que s’havien de fer no comportaven cap mena de risc per als llogaters. 

Se’ls va oferir un allotjament alternatiu que van rebutjar; ells donen unes explicacions 
mentre que els tècnics de Foment de Ciutat Vella en donen unes altres. I, d’altra banda, 
els pisos en què se’ls ha ofert la possibilitat de reallotjament actualment tenen la cèdula 
d’habitabilitat. I el 24 d’abril passat es va fer, donades totes aquestes preguntes i tota la 
resta, una altra inspecció amb què ens vam ratificar. Tot i així, cal seguir fent inspeccions i 
en seguim parlant. Jo mateix vaig ser a casa seva fa més d’un any i mig i ens ho van 
explicar tot. I aquesta és la resposta: no s’ha incomplert la legalitat vigent. 

La presidenta atorga de nou la paraula al conseller d’Esquerra Republicana. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

També podria parlar de la Llei de rehabilitació, regeneració i renovacions urbanes del 
2013, segons la qual també hi hauria execució subsidiària per part de l’Ajuntament. 

Dos mails: correu del 31 de març, l’Ajuntament respon: «Benvolgut senyor Vidal, 
responem per indicació de l’alcaldessa. Entenem que l’execució d’aquestes obres suposa 
un trasbals per a la vostra família. No obstant això, des de l’Alcaldia valorem que s’ha fet 
tot i es farà tot el possible per minimitzar els inconvenients ocasionats i assegurar que no 
es vulnera cap dret dels que tenim com a llogater», bla, bla, bla. És molt llarg i no tinc 
temps. 

Resposta del senyor Vidal, 27 d’abril –un mes més tard–: «Sóc Jordi Vidal Duran, inquilí 
del primer, primera, del carrer La Nau, número 1. Em dirigeixo de nou a tots vostès per 
demanar que es compleixi la resolució de l’Ajuntament i s’aturin les obres d’una vegada. 
La meva dona acaba de patir un infart per estrès continuat. Si pot tornar a casa, no podem 
tolerar que les obres segueixin. A qui ens hem de dirigir ara perquè parin aquest suplici?» 

A dia d’ara, encara no han rebut cap resposta. És un infart, un infart provocat per estrès 
continuat. La Roser Gomis estava a l’UCI, i vostès diuen que no es vulnera cap dels drets 
que tenen com a llogaters i que s’ha fet tot el possible per minimitzar els inconvenients 
ocasionats. De debò? És que... 
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La presidenta dóna de nou la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Les execucions subsidiàries són quan el propietari no vol o no pot fer les obres. En aquest 
cas el propietari sí que vol fer-les. 

Evidentment, lamentem l’estat de salut de la llogatera. Però, referint-nos a la pregunta, 
sobre el tema de la legalitat o la il·legalitat de les obres, insistim que no hi ha cap 
il·legalitat en la concessió de la llicència d’obres, i a data d’avui, donat que les obres que 
s’havien de fer a casa seva no es poden fer, perquè efectivament no es volen reallotjar, 
ara mateix no s’hi estan fent obres. 

d) Seguiment de proposicions 

16. Seguiment de la proposició presentada pel Grup Municipal PP, aprovada al 
Consell de Ciutat Vella de març de 2016, en relació que s’informi del compliment 
de la proposició aprovada on es demanava que es garantís el caràcter 
permanent de l’equipament policial del passeig Juan de Borbó, inaugurat el 
2016 a la Barceloneta, i que es garantís la tramitació de denúncies en aquest 
equipament els 365 dies de l’any en horari de 24 hores al dia 

La presidenta indica que hi ha un seguiment de proposició per part del Partit Popular i, tot 
seguit, dona la paraula a la consellera Jiménez. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Muchas gracias. La historia de esta propuesta que traigo aquí hoy es porque llevo cuatro 
meses, cuatro plenos, como ustedes saben, intentando que se rectifique un error en el 
cuadro del estado de cumplimiento de las iniciativas que se presentan aquí. 

La propuesta que yo presenté es que la Oficina de Denuncias de la Barceloneta se 
abriese 24 horas al día, 365 días al año. Votaron, según el acta, todos los partidos 
representados aquí a favor exceptuando Barcelona en Comú y exceptuando la CUP, que 
votaron en contra. Y mi forma de que me hagan caso es trayéndolo como seguimiento de 
proposición. 

Pedí a Junta de Portavoces que se revisase el acta: está revisada. Pues espero su 
respuesta. 

Muchas gracias. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Informarem de la revisió de l’acta, perquè, efectivament, es va produir algun embolic, no 
es va fer correctament l’acta, que tots els partits polítics vam aprovar. Però, en tot cas, a 
la propera Junta de Portaveus ja exposarem el que ha passat per rectificar, perquè 
probablement –i li dic «probablement»– tingui raó. 
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En aquest sentit, el seu prec, en el que comentava..., insisteixo que ho vam aprovar tots 
els partits i tots els partits tenim l’acta i tots ho podrem haver llegit, gràcies a la insistència 
de la senyora Jiménez en aquest cas, que insistent ho és, doncs, finalment ho trobarem. 

En tot cas..., gràcies pels aplaudiments. 

El prec al qual vostè feia referència, nosaltres remetem a les taules de seguretat en què 
hem explicat els criteris tècnics perquè l’Oficina d’Habitatge té els horaris que té i així ens 
mantenim. 

La presidenta dona la paraula a la consellera Jiménez. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Perdón, no he entendido lo último que me ha dicho, del tema del ruego con la vivienda. 
Esto es un seguimiento de proposición que presento y lo que quiero saber es cuándo van 
a abrir la comisaría de la Barceloneta 24 horas al día, 365 días al año. 

Gracias. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

A les taules de seguretat hem explicat els criteris tècnics de Guàrdia Urbana i Mossos que 
estableixen l’horari en el qual consideren que és més adequat obrir aquesta oficina de 
denúncies, que, com vostè sap, a partir del 25 de maig estarà oberta 24 hores. 

Torn obert per al públic 

La presidenta informa que l’últim punt és una intervenció sol·licitada pel públic, per la 
senyora Solange Molina, que té dos minuts d’intervenció. 

La Sra. Solange Molina Urrutia 

Bueno, pues voy a hacer aquí una especie de elipsis, porque he escuchado que al 
principio se habló mucho de comercio, de proximidad y todo esto. Y creo que, como soy la 
última, voy a cerrar un poco hablando de lo mismo. 

Para quienes no estén al tanto, os hago un pequeño resumen. Yo estuve aquí hace más o 
menos un año preguntando por un asunto que me compete a mí y a otros compañeros 
que son emprendedores. Soy parte de una tanda de emprendedores que nos cedieron 
unos locales a bajo coste, de alquiler, para eso, para emprender en el distrito de Ciutat 
Vella, en concreto yo estoy en la calle San Ramón. 

Y, bueno, en principio esto era para un año, el año pasó, estaba todo muy así en tinieblas, 
no se sabía qué pasaba, vine aquí, pregunté que qué pasaba. Solicité que por favor se 
ampliara el plazo a mínimo tres años, no sé si alguno lo recordará, porque, bueno, sabéis 
que un emprendimiento en un año es imposible. Estoy en mi segundo año y hasta el 
momento no he sabido nada. Hasta el día jueves, que me llegó un burofax del Patronato 
del Habitatge diciendo que tenía que dejar el alquiler, el sitio, el día 31 de agosto, con lo 
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cual me jode no solo las vacaciones, sino que me jode mi plan de emprendimiento. 
Perdón por las palabras, pero es que estoy un poquito cansada. 

Lo que os decía: habéis hablado mucho aquí de recuperar el espacio, recuperar el tema 
de comercio de proximidad, del tema de…, no sé qué, bueno, de recuperar cositas, ¿no?, 
y yo creo que una de las cosas que son importantes para recuperar estas cosas, la 
proximidad y todo esto, es precisamente no volatilizar todo este tema del comercio, que 
viene uno, luego se va. Porque yo estoy recién haciendo mis pinitos, también es cierto 
que de alguna manera me he vinculado mucho al barrio, estoy en asociaciones y todo 
esto, y ahora para mí irme es como..., para empezar, no me puedo ir a ningún sitio, y, 
segundo, se pierde todo este camino que ya he empezado a andar con los vecinos del 
barrio. 

Así que yo lo que quiero pedir es saber lo que vais a hacer con esto. 

La presidenta agreix la intervenció i atorga la paraula al Govern. 

La regidora 

Como has comentado tú, el programa con el que entrasteis en el local era un programa de 
un año, que después de que vinierais aquí a la Audiencia Pública lo que explicamos era 
que se podía alargar este programa hasta que también supiéramos a qué destinar este 
local. Este local está dentro de los planes del Pla de desenvolupament econòmic. Y, por lo 
tanto, lo que se ha hecho es anunciar con suficiente tiempo como para que tengas tiempo 
para poder buscar otro lugar. 

El programa que permitía que vosotros entrarais en el local es un programa que no 
estamos siguiendo..., bueno, que viene del mandato anterior y que no hemos continuado. 
Sí que se avisa con tiempo como para que podáis buscar otro local, pero también 
entrasteis en el local sabiendo que estábamos hablando de un año. Y al final ha sido más 
tiempo que un año. No quiero dar falsas expectativas. Es decir, estamos hablando de que 
este programa no continúa y, por lo tanto, esta notificación que ha hecho Foment o el 
Patronat de l’Habitatge –ahora no recuerdo cuál– es sobre la fecha que hay que 
abandonar el local. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta agraeix la presència i la 
participació a tots els assistents i aixeca la sessió a les 23.37 hores.  

 

 

La secretària del Consell Vist i plau  
La presidenta 

 


	El Sr. Marc Borràs i Batalla
	La regidora
	La Sra. M. José Chacón i Salvador
	El Sr. César Martínez i López
	El Sr. Jordi Rabassa i Massons
	La regidora
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	El Sr. Marc Borràs i Batalla
	El Sr. Marc Rodés i Salanqueda
	La regidora
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	El Sr. Marc Borràs i Batalla
	El Sr. Marc Rodés i Salanqueda
	La regidora
	El Sr. Jordi Rabassa i Massons
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	El Sr. Marc Borràs i Batalla
	La Sra. M. José Arteaga Muñoz
	El Sr. Marc Rodés i Salanqueda
	El Sr. Xavier González (en nom de l’Associació de Veïns i Comerciants de Via Laietana)
	El Sr. Jordi Rabassa i Massons
	La presidenta obre de nou el torn dels grups municipals de l’oposició.
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	El Sr. Marc Borràs i Batalla
	El Sr. Marc Rodés i Salanqueda
	La regidora
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	La presidenta dóna la paraula al Partit Demòcrata.
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	La Sra. Maria Josefa López i Samper
	El Sr. Marc Rodés i Salanqueda
	El Sr. Jordi Rabassa i Massons
	El Sr. Roberto Tierz
	El Sr. Ferran Caymel Ubia
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	La Sra. Maria Josefa López i Samper
	La Sra. M. José Chacón i Salvador
	La Sra. Carmen Rubianes Alegret
	El Sr. Josep Molina
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	La regidora
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	El Sr. Marc Borràs i Batalla
	El Sr. Marc Rodés i Salanqueda
	La regidora
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	El Sr. Marc Borràs i Batalla
	La Sra. M. José Arteaga Muñoz
	La Sra. M. José Chacón i Salvador
	La presidenta dona la paraula al Govern.
	El Sr. Santiago Ibarra Oriol
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	El Sr. Marc Borràs i Batalla
	El Sr. Oriol Casabella Troncoso
	El Sr. Marc Rodés i Salanqueda
	El Sr. Jordi Rabassa i Massons
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	El Sr. Jordi Rabassa i Massons
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Marc Borràs i Batalla
	El Sr. Oriol Casabella Troncoso
	El Sr. Marc Rodés i Salanqueda
	La Sra. Eva Alfama i Guillén
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	La Sra. Eva Alfama i Guillén
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	El Sr. Marc Borràs i Batalla
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	La Sra. M. José Arteaga Muñoz
	El Sr. Marc Rodés i Salanqueda
	La regidora
	La representant dels veïns del carrer Lancaster,
	El Sr. Marc Borràs i Batalla
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. César Martínez i López
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Marc Borràs i Batalla
	La Sra. M. José Arteaga Muñoz
	El Sr. Jordi Rabassa i Massons
	El Sr. César Martínez i López
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Marc Borràs i Batalla
	El Sr. Jordi Rabassa i Massons
	El Sr. César Martínez i López
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	El Sr. Ferran Caymel Ubia
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	El Sr. Ferran Caymel Ubia
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	El Sr. Ferran Caymel Ubia
	La Sra. Julia Barea Sánchez
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	La regidora
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	La regidora
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	La Sra. Eva Alfama i Guillén
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	El Sr. Ferran Caymel Ubia
	La Sra. Maria Josefa López i Samper
	El Sr. Oriol Casavella Troncoso
	La Sra. Maria Josefa López i Samper
	El Sr. Marc Rodés i Salanqueda
	El Sr. Oriol Casabella Troncoso
	El Sr. Marc Rodés i Salanqueda
	El Sr. Oriol Casabella Troncoso
	El Sr. Marc Rodés i Salanqueda
	La regidora
	El Sr. Marc Rodés i Salanqueda
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	La regidora
	El Sr. Joan Suqué Puig-Serra
	La regidora
	El Sr. Marc Borràs i Batalla
	El Sr. Jordi Rabassa i Massons
	El Sr. Marc Borràs i Batalla
	El Sr. Jordi Rabassa i Massons
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Jordi Rabassa i Massons
	La Sra. Elisabeth Jiménez Cara
	El Sr. Jordi Rabassa i Massons
	La Sra. Solange Molina Urrutia
	La regidora

