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Desenvolupament de la sessió 

La presidenta obre la sessió. 

Manifesta que és important que les persones que intervinguin des de casa no tinguin 
també el YouTube posat, perquè dificulta la comunicació. 



Recorda que el temps d’intervenció és de dos minuts per a cada intervenció i després 
respon el regidor i els demana que, si us plau, s’ajustin a aquests temps. Així mateix, 
adverteix que no es tolerarà cap expressió malsonant, falta de respecte o exaltació de 
l’odi. Comunica que, si això succeeix, es tallarà immediatament la intervenció. 

A continuació, dona la paraula a la senyora Beatriz Iogull sobre unes intervencions a la 
via pública. Com que la senyora Iogull no hi és, dona la paraula al senyor Antonio 
Martínez Gómez sobre uns problemes al carrer Joaquín Costa. 

El Sr. Antonio Martínez Gómez (en nom propi) 

Bueno, habéis recibido un video de un vecino, que es el que vino a quejarse de que a 
la 1 o a las 2 de la madrugada los vecinos no podían dormir por el botellón que se 
hacía en Joaquín Costa casi tocando Carme. Pero es que eso ocurre en todo Joaquín 
Costa, en la calle Peu de la Creu, en Pintor Fortuny, en la calle de los Àngels, etcétera, 
la calle la Lluna. Es decir, se van desplazando los jóvenes para hacer el botellón. No 
solo en el MACBA, ahora ya es todos los alrededores.  

Se han incrementado los robos en el barrio, con un punto negro que sigue siendo 
Riera Baixa con Hospital, han vuelto otra vez los delincuentes. Siguen viniendo quejas 
de vecinos del entorno de la narcosala. Es decir, supongo que se está haciendo algo, 
pero habría que hacer más, porque vienen quejas. 

Y antes, que he estado en la sesión de antes, he querido hacer una comparativa con 
el Pou de la Figuera y la rambla del Raval. Es decir, la rambla del Raval no es de los 
vecinos, hay una gran cantidad enorme de vecinos que no van a la rambla del Raval 
por miedo.  

La presidenta dona la paraula a la senyora Corinne Lambert.      

La Sra. Corinne Lambert (en nom propi) 

Moltes gràcies. He escrito al regidor varias veces y con apoyo de dos asociaciones, la 
Asociación de los Vecinos del Raval y también la asociación de los gitanos de la calle 
de la Cera. Quisiera hablar de la finca 139, calle Hospital. Seguimos con un acoso muy 
agudo, desde hace dos años. Tenemos informantes en el interior, lo estamos sufriendo 
fatal. Hemos intentado, con unos abogados de una asociación aquí, tener una 
mediación con el Ayuntamiento, pero no ha funcionado. No tenemos contestaciones 
positivas, también nuestros expertos más grandes. 

Queremos toda la finca –yo represento a toda la finca hoy– pedir ayuda a vuestro 
equipo, si podéis ayudarnos a llegar a unos alquileres accesibles y sobre todo 
intervenir en el acoso agudo que nos está pasando y que cada vez que ponemos 
denuncias se archivan. Y hemos tenido muchas denuncias, muchas. 

La presidenta dona la paraula a la senyora Maia sobre assetjament immobiliari al 
carrer Hospital, 139. Com que no hi és, dona la paraula a la senyora Ángeles García 
sobre diversos temes, nous agents i narcopisos. 

La Sra. Ángeles García (en nom propi) 

Hola, buenas tardes a todos. Yo he venido porque resulta que nos han informado de 
que habían cambiado al jefe de la Guardia Urbana y quería hacer unos cambios. Y, 
entonces, nosotros, que llevamos trabajando con ellos o colaborando, como queráis 
vosotros, desde el 2016, protegiendo a nuestros vecinos, buscando sitio por sitio de 
narcopisos, cada vez se nos vuelven a meter otra vez dentro, de calle Lluna, calle Sant 



Gil, calle Sant Erasme… Y, entonces, nosotros quisiéramos seguir trabajando con 
nuestros antiguos policías. El por qué, pues porque ya no tendríamos que hacer todos 
estos movimientos que hacemos con ellos, ellos ya nos conocen, trabajamos a gusto. 
Porque sí te puedo decir que colaboramos y gracias a nosotros ellos cada vez sacan 
nuevas cosas. Pero, ¿por qué? Porque yo soy vecina desde que tenía un año en este 
barrio y conozco todo lo que se mueve por delante.  

Entonces, yo quiero que nuestros ancianos estén seguros y, aparte, quiero seguir 
trabajando con la misma guardia urbana. 

Muchas gracias y buenas tardes. 

La presidenta dona la paraula a la senyora Eli Benito, també sobre diversos temes. 

La Sra. Eli Benito (en nom propi) 

Buenas tardes. Mira, era para informar porque hay muchos botellones en la calle. No 
sé si ella ha dicho lo de las cagadas de colom. No es más el que limpia, sino el que 
ensucia, sino el que va por las calles tirándole comida, el incívico. También los 
barrenderos si tienen que pasar a las once de la noche por la ruta a regar se quedan 
en la esquina así, son las once y cuarto, paso, más de esto no tiene la culpa él ni 
vosotros, la tienen el Sala, todos los que no hacen nada. Luego, las asociaciones 
quieren ayudar, pero no ayudan. Todo es un cúmulo de todo. Encima les paras a los 
urbanos, te dicen que le pongas al perro el bozal, cuando no le tienen que poner el 
bozal, son chulos, les dices que hay una pelea, «ah, es que como no han llamado, 
vamos a otro servicio», coño, pero ves que se están matando, párate e informa que 
pase una patrulla, no lo sé. 

Luego, en la plaza Emili Vendrell también hacen botellones, calle Lluna, Paloma, Pes 
de la Palla, traficando, ya sea delante de nuestros morros. Pisos turísticos sin placas 
de pisos turísticos, tocando las narices. Y un cúmulo de…, un sinfín. 

Muchas gracias. 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Bona tarda a tots i a totes. Comencem amb una certa normalitat, amb poquets veïns i 
veïnes, però alguns esteu aquí, a la sala Ernest Lluch, i s’agraeix.  

Antonio, i una mica també Eli, eh?, tot el tema de les aglomeracions al carrer l’estem 
treballant des de fa mesos, perquè estem en una situació bastant excepcional i estem 
fent front a una situació que és totalment nova, no?, que és un oci nocturn tancat, 
sortint d’una pandèmia, acabat un toc de queda. I, aleshores, doncs, certament, 
Barcelona és una ciutat en la qual hi ha aquestes aglomeracions. Però, doncs, l’altre 
dia, si llegim la premsa, veiem que a València, veiem que a Madrid, veiem que a molts 
llocs s’està produint aquest efecte, que és nou, és novedós i és de molt difícil gestió. 

En aquest sentit, hi ha un increment dels agents de la Guàrdia Urbana que, mitjançant 
les hores extres, estan treballant per fer front a aquestes aglomeracions, i s’està 
treballant en coordinació amb Mossos d’Esquadra. Allò que és més mediàtic, 
segurament, són les platges i el barri de la Barceloneta, malgrat que s’està intervenint 
també a molts altres espais. Jo cada cap de setmana parlo amb l’intendent major 
responsable del cap de setmana per veure com s’estan desenvolupant totes aquestes 
aglomeracions. I al Raval tenim Joaquín Costa, tenim els carrers que vosaltres heu dit, 



tenim Terenci Moix, tenim la plaça dels Àngels, i aquí hi ha una intervenció de 
moviment de les persones que estan en aquestes aglomeracions i, al mateix temps, 
doncs, de les sancions quan correspon. Hi ha unes sancions en època d’estat d’alarma 
que eren molt evidents quan se saltaven aquest estat d’alarma, no?, hi havia tota una 
sèrie d’obligacions que tots havíem de fer. Sense l’estat d’alarma és més complicat. I 
jo no paro de firmar multes per temes de convivència, que abans també es comentava; 
realment hi ha moltíssimes. 

Per tant, aquí el que hem de fer és veure de quina manera els recursos que tenim, que 
són uns recursos de la Guàrdia Urbana coordinats amb Mossos d’Esquadra, que estan 
reforçats amb més de 200 agents i que es concentren molt a la Barceloneta, però no 
només…, veure de quina manera aconseguim que la gestió sigui al més eficient 
possible, esperant que aquesta novetat d’aquestes aglomeracions al carrer en un 
moment vagin canviant, no?, i que, doncs, si s’obre l’oci nocturn o si ja la situació es 
normalitza més, aconseguir que la cosa baixi. 

Com a veïns i veïnes, jo el que us diria és: de cap de les maneres us heu d’acostumar 
a no dormir; de cap de les maneres us heu d’acostumar a aquestes situacions tan 
desagradables, i ens heu d’exigir que siguem eficients amb la complexitat que això té, 
que us asseguro que és molta, i aquí tenim a la Guàrdia Urbana, que és sobretot qui 
està fent més aquestes intervencions a partir de les vuit, nou del vespre. El que passa 
és que els recursos que hi ha s’han d’anar movent, no?, hem d’anar…, doncs, al 
passeig Lluís Companys teníem 1.500 persones aquest cap de setmana o al passeig 
del Born, 800. Per tant, bé, són tota una sèrie de moviments –o a les platges, 1.300 
persones– de molts contingents d’agents de seguretat, doncs, que ens posen la 
situació difícil, però que, en tot cas, seguim innovant en aquest sentit i seguim veient a 
veure quines són les intervencions que poden ser més efectives. També tenim present 
que una intervenció policial en una aglomeració de 1.500 persones, doncs, és molt 
delicada, no?, perquè s’ha de fer molt bé, perquè, si no, encara es pot complicar 
encara més la cosa. 

Però, hi insistim, el nostre convenciment, i també com a veïns i veïnes de Ciutat Vella, 
que som tots els consellers de govern, no ens podem acostumar a aquesta situació, no 
ens podem acostumar a no poder dormir i seguim veient a veure què hem de modificar 
per fer-ho encara millor. I aquí també m’agradaria apel·lar a la responsabilitat 
individual de cadascuna de les persones que baixa a la platja o que està al carrer 
Joaquín Costa. S’ha començat una campanya per tot el tema del soroll i del respecte, 
sobretot a la Barceloneta. Però les persones que es concentren i les persones que 
volen sortir de nit, i que tenen dret a sortir de nit, han de comportar-se i no han 
d’alterar la vida veïnal de veïns i veïnes. 

Per tant, ho comprenem, empatitzem i estem treballant amb Mossos d’Esquadra i 
Guàrdia Urbana tècnicament de quina manera es pot millorar encara més aquests 
moviments de personal, que realment són complexos. 

Ho he ajuntat una mica tot, el que deia l’Eli i algunes de les coses que ens deia també 
l’Antonio. 

Antonio, efectivament, amb les concentracions i aglomeracions de gent i amb la 
finalització de l’estat d’alarma, també han pujat els robatoris. I aquí Guàrdia Urbana i 
Mossos d’Esquadra estan treballant també per atacar aquest tema. Evidentment, això 
una de les coses que fa és que alguns dels recursos que estan per desallotjar espais 
s’han de dedicar també a la delinqüència, només faltaria. Si bé al principi, amb estat 



d’alarma, es podien dedicar pràcticament només al desallotjament d’espai amb molta 
aglomeració. Ara s’han de repartir, perquè ho hem de fer tot i, quan hi ha delinqüència, 
evidentment, s’ha d’actuar. 

Respecte a la Sala Baluard que comentaves, ahir hi va haver la Comissió de Drogues, 
que em sembla que no vau venir, de l’associació de veïns, ahir ens vam reunir per 
explicar la situació del tràfic de drogues al Raval i de tots els serveis que hi fan front. I 
sabeu, i ho vam presentar ja fa uns plenaris, que estem treballant i tenim un pla per 
atendre aquesta situació o aquesta realitat d’una forma també transversal. Per 
exemple, al sud del Raval sud –i aquí ho podeu veure a la pàgina web–, si no 
m’equivoco, és Nou de la Rambla… Ara no recordo exactament els carrers, però hi ha 
una delimitació al sud del Raval sud que també és una zona prioritària a l’hora de 
comprar locals, perquè és important que puguem activar locals i que hi hagi activitat 
econòmica, no? Per tant, tenim un pla per dinamitzar socioeconòmicament. El 22 
farem un procés participatiu també per a la transformació urbana d’alguns dels carrers 
d’aquesta banda del Raval. I, a més a més, estem treballant ja, des de fa molts mesos, 
en una millora de la coordinació de serveis: Guàrdia Urbana, Mossos, neteja, salut, 
etcètera. I hi ha presència molt constant al voltant de la Sala Baluard de molts agents 
públics que estan treballant perquè la situació amb veïns i veïnes sigui millor. 

Una de les coses que ens deien en el Consell de Barri alguns veïns és que, 
precisament, perquè hi ha molts recursos policials que s’han d’abocar sobretot a partir 
de dijous al vespre i divendres al vespre en les aglomeracions de persones, doncs, 
que hi ha altres espais, com aquests, que poden estar més desatesos. Bé, doncs, hem 
de veure de quina manera gestionem aquests recursos. 

I pel que fa a la rambla del Raval, fa pocs mesos o fa un any o potser més, eh?, es va 
acabar una intervenció també, després d’un procés participatiu amb veïns i veïnes, 
que vau participar, justament perquè fos més transversal, perquè fos més transparent, 
s’ha millorat la il·luminació, s’han posat més bancs. I creiem que la vivència ara mateix 
a la rambla del Raval és molt diferent de la de fa tres anys, perquè tots aquells 
arbustos que hi havia, no?, que feien que no es pogués veure, que la visibilitat 
transversal era dolenta, etcètera, doncs, tot això pensem que s’ha millorat bastant. 

Corinne, respecte a Hospital, 139, vau tenir una reunió a l’abril amb membres del meu 
equip. Vosaltres estàveu treballant amb uns arquitectes i amb uns advocats. Nosaltres 
ens vam comprometre a fer totes les comprovacions internes amb Habitatge, etcètera, 
de tots els expedients que teníem. Us havíem de fer retorn; us el farem properament. 
És més lent del que ens agradaria, però teniu el contacte amb consellers i conselleres 
de govern i, en tot cas, si no el teniu, perquè vau estar a una reunió, però, si no, 
després parlem, perquè s’està recopilant tota la informació i esperem que, en poques 
setmanes, puguem tornar-vos a reunir per veure de quina manera ho podem treballar 
conjuntament. 

Ángeles, a la Guàrdia Urbana no hi ha hagut cap canvi. El març del 19 es va canviar 
l’intendent, perquè l’intendent que hi havia aleshores va promocionar a intendent 
major, i es necessitava un canvi. L’intendent ara mateix és el Carlos Oliva, que des del 
març –ara no recordo si és al febrer o al març del 19– està a la comissaria. Hem fet 
alguns canvis que ens semblen importants. Primer, el mateix intendent és el mateix 
intendent a Ciutat Vella matí, tarda i nit, cosa que mesos enrere a la nit era un altre 
intendent, de manera que aquí li donem consistència. I després un altre canvi que hi 
ha hagut és que a la nit hi havia la Unitat Territorial de Ciutat Vella que es compartia 
amb Sant Martí. El que hem fet ara és que a la nit és només la Unitat Territorial de 



Ciutat Vella i, a més a més, s’han incorporat agents. Hi ha hagut una incorporació 
d’agents, que va ser a finals o a mitjans de l’any passat. Hi ha una comissaria molt 
dotada i amb molts agents, i seguireu treballant tant amb la policia de proximitat com 
amb el grup d’investigació exactament amb les mateixes persones. Hi ha hagut alguna 
modificació de càrrecs, perquè hi ha hagut promocions internes, no?, hi ha hagut qui 
ha pujat en la jerarquia policial i, per tant, s’ha de moure. Però els agents d’investigació 
són els mateixos, seguireu treballant amb ells. Hi ha hagut un canvi d’intendent des del 
març del 19, d’acord? 

I ja està. No sé si voleu comentar-me alguna cosa que no hagi dit. 

La presidenta obre el torn de rèplica i els comunica que és d’un minut. Tot seguit, 
dona la paraula a la senyora Ángeles García.  

La Sra. Ángeles García 

El problema que tenemos ahora con los narcopisos es que antes los ocupaban y ahora 
ya no los ocupan como ocupas; ahora cogen una persona española, les hacen el 
contrato y se meten esas cuatro personas, pues, dominicanas, árabes, pero con el 
contrato de una española. O sea, el dueño donde tiene los narcopisos, esta mañana –
es un gran amigo mío de muchos años–, resulta que se lo alquiló a una señorita que 
tiene una nómina de 1.800 euros, y esta buena señorita… Yo creo que ahora esto el 
juego ha cambiado: antes era pego una patada y entro y trafico; ahora no, ahora es 
cojo una chica, me imagino que le darán un dinero, hacen el contrato y luego ella se 
va. Pues tengo dos pisos, uno en la calle la Lluna y otro en la calle Ferlandina. 
Entonces, ¿cómo lo haremos?, ¿qué vamos a hacer? Pero a mí me preocupa mucho, 
y sobre todo cuidar de nuestros ancianos. 

Y nada más, muchas gracias y buenas tardes.       

La presidenta dona la paraula a la senyora Eli Benito.    

La Sra. Eli Benito 

Ya que no está abierta la zona de ocio, ya que donde está el zoo –es que ahora no me 
sale cómo se llama–…, ¿no se pueden aglomerar ahí todos?, así los urbanos o los 
mossos están cada punto en su punto y que todos los que quieran hacer ocio y tocar 
las narices que se vayan todos a donde está el zoo, que es grande y explanada. No 
sé. Claro, así no nos molestan ni a los vecinos… O habilitamos un sitio y que todos los 
que quieran fiesta, pues, que se queden en ese sitio y no molesten a la gente.  

La presidenta agraeix les intervencions i dona la paraula al regidor. 

El regidor 

La intervención pública, Ángeles, de Guardia Urbana, de Mossos d’Esquadra, de 
cualquier servicio del Distrito no tiene nada que ver con la procedencia de las 
personas, vengan de dónde vengan, la intervención es la misma, nos da igual. Y quien 
delinque, pues, tiene que tener a la policía detrás investigando para que no delinca.  

Entonces, por lo que respeta al tráfico de drogas, efectivamente, sabemos que el 
tráfico de drogas, pues, es un negocio que funciona y que va modificándose con el 
tiempo. I aquí tenim a la investigació de Mossos i a la investigació de la Guàrdia 
Urbana, vull recordar que la investigació de narcotràfic és competència de Mossos 
d’Esquadra, al districte de Ciutat Vella treballen conjuntament, i una de les coses que 
fan és, precisament, investigar com canvia el mercat i com canvia, doncs, la manera 



de treballar dels narcotraficants. Mossos ho està investigant. Sabem que les 
investigacions són discretes i que hi ha les intervencions corresponents. Ahir vam fer 
la Comissió de Drogues i no recordo si vam dir que en el que portem d’any s’han fet 32 
entrades en pisos al Raval. Avui s’ha fet una intervenció també, que no ha afectat 
Ciutat Vella. La setmana passada es va entrar a Reina Amàlia, 5. Bé, i se segueix 
treballant i seguiran havent-hi entrades. I aquí confiem en la investigació. 

Eli, no és que nosaltres no puguem blindar, és que… Perdona, Corinne –que està amb 
la mà aixecada–, después si acaso… 

Eli, nosaltres no podem blindar el districte. A més a més que no tenim cap potestat, ni 
nosaltres com a Ajuntament de Barcelona ni cap ajuntament de dir a la gent que en un 
carrer no es pot entrar, a no ser que hi hagi alguna activitat. Per tant, a mi em sembla 
que això que proposes podria estar bé, però és molt complicat de portar a la pràctica 
perquè no hi ha cap obligatorietat. Aleshores, aquí el que hem de fer és veure de quina 
manera aconseguim gestionar això, però no podem blindar el barri.  

La presidenta dona la paraula a la senyora Corinne Lambert. 

La Sra. Corinne Lambert 

En las apariencias el caso de 139, calle Hospital, parece simple, pero es mucho más 
serio. El gran tenedor que tiene tantas empresas aquí en Cataluña ha hecho la vida de 
sus propios ciudadanos imposible. Tiene un vínculo privilegiado con el Ayuntamiento. 
Es Balboa, SL, se llama señor Ramón Bernaus. Es un problema tan grande que 
simplemente un realojo, en mi caso tengo minusvalía, mover las personas de toda la 
vida de esta finca va a perjudicar a los otros vecinos donde él continúa teniendo un 
control bastante grande. Estaría bien de hacer un ejemplo de él de manera muy seria. 
Los abogados que nos han ayudado…, sospechamos y no podemos probarlo ahora, 
pero tenemos varias sobornaciones de su…, es una persona que se encarga de 
ayudarle, que dice que es el propietario nuevo. Tenemos tanto engaño en 
sobornación, infiltración que es un ejemplo perfecto para parar que los propios 
ciudadanos que viven aquí de mucho tiempo pueden tener una ayuda significante, 
porque no es solamente nuestro bloque, serían muchas más fincas, y él continúa la 
mala praxis solamente con multas. Que a ellos no les importan las multas, lo sabemos. 
Pero intervenir para hacer un ejemplo y no de realojarnos simplemente, porque no es 
el caso. Tenemos que dar esperanza a los vecinos de Ciutat Vella. Yo hago 
voluntariado, hago lo mejor que puedo y ayudo en mi manera modesta lo mejor que 
puedo. Y esperaría lo mejor de vosotros también en este caso, por favor. 

El regidor 

Doncs, sí, Corinne, el compromís hi és i ens veiem properament, en una propera 
reunió, a veure què hem pogut avançar i treballem conjuntament. 

La presidenta comunica que ara faran les intervencions que es fan mitjançant 
videoconferència. Tot seguit, dona la paraula al senyor Toni Velázquez, sobre diversos 
temes d’IMHAB i illa Om. 

El Sr. Toni Velázquez (en nom propi) 

Hola, bona tarda. Se’m sent?  

La presidenta li comunica que no se’l sent bé, que només se sent soroll, i que hauria 
de desconnectar el YouTube. Mentrestant, dona la paraula al senyor Mar Sait Canvivi. 



El Sr. Xavier (en nom de la Sra. Mar Sait) 

Hola, soc el Xavier, parlo de la part de la Mar Sait, que és ocupat en aquests 
moments, disculpeu. 

Us comento que fa unes setmanes es va aprovar per a aquesta zona, per a aquest 
districte, doncs, que es farien unes instal·lacions per a la pràctica del criquet. Volíem 
saber en quina situació estem en tot això, si us plau. 

La presidenta li agraeix la intervenció i dona la paraula de nou al senyor Toni 
Velázquez.  

El Sr. Toni Velázquez (en nom propi) 

Mira, agrair principalment al regidor, a tots vosaltres, a les forces polítiques…, que 
reconec que s’ha fet un esforç i que vam estar una mica millor; no vull que això faci 
que es relaxi la situació, d’acord? Però resumeixo una mica, eh?, que tampoc no vull 
ser molt… També agreixo molt a la Guàrdia Urbana i també als Mossos d’Esquadra. 

El problema que jo presento avui o que ja fa temps que vaig darrere una mica del Jordi 
és el tema de l’IMHAB. L’IMHAB per a nosaltres no funciona; els veïns considerem que 
no funciona. Posar-se en contacte amb altres tècnics municipals, no funciona. I és un 
constant de problemes, que se’ls està sol·licitant ajuda, al final s’està peticionant com 
a administradors actuals de les finques que ens facin la gestió i o no arriba o arriba 
tard o mai tenim un feed-back o una resposta per part d’ell. Doncs, què passa? Que 
tenim el portal ple de pintades de…, de policia no sé què –no puc dir paraules 
malsonants, però, bé, us podeu imaginar la més grossa–, tot de pintades, tot 
destrossat, tot pixat, tot dels botellots que estan fent, tot brut, i ningú ve a netejar-ho. 
Això ho hem demanat per activa i per passiva. Volem viure dignament. Volem que algú 
vingui i ens faci una neteja com cal. Vull dir, al final, si els teus ocupes, que són els 
teus ocupes, destrossen la finca, que menys que ells mateixos almenys ens facin viure 
o ens millorin la situació que tenim. 

Després s’han demanat els comptes anuals de l’any passat, amb l’excusa de la 
pandèmia, no han presentat re. I, per altra part, també s’ha demanat que ens donin els 
proveïdors i tots els pagaments que es fan, tampoc ens els han donat. Es va demanar, 
per part d’un administrador, que es va seleccionar a principi d’any, perquè es van 
constituir d’urgència les escales, no sé per què, però ara, al cap dels anys, es 
constitueixen, i tampoc s’ha traspassat la cartera a temps, perquè està passat del 
temps. I ningú diu re. No passa res. Al terrat tinc un somier, un matalàs, etcètera, de 
quan dormien al terrat, tampoc no han vingut a retirar-ho, després que van entrar al 
pis, i ho he reclamat mil vegades des del mes de febrer. Estem a juny i encara tinc 
matalàs i coses de la gent que hi dormia.  

Vull dir, jo crec que no funciona, aquest organisme no funciona. A més a més, a mi em 
tenen ja travessat i no hi ha manera de poder buscar un consens o que puguem 
decidir entre tots el que es fa a la finca, com el tema de seguretat, que ja m’he queixat 
moltes vegades, que no es soluciona, de fet, han tornat a intentar ocupar un pis que 
van tancar fa dies, aquest cap de setmana. Si no hi ha seguretat a la finca, continuaran 
fent el mateix, i els veïns no podem estar fent de policia. Vull dir, crec que cal una 
activitat o alguna mesura dissuasòria activa ja sigui amb seguretat privada o amb 
càmeres, amb el que sigui, però s’ha de buscar, i no s’està actuant en aquest sentit. 

Gràcies. 



La presidenta li agraeix la intervenció i dona la paraula a la senyora Carme Tomàs. 

La Sra. Carme Tomàs (en nom propi) 

Bona tarda. A veure, jo volia fer unes intervencions concretes. La primera de totes és 
l’ocupació de l’espai públic arran, bé, que ha arribat l’estiu; l’ocupació de l’espai públic 
sobretot de les terrasses i bars que hi han a la Barceloneta, no només ocupen el que 
els pertoca, sinó dos o tres vegades més. Llavors, el cap de setmana, la Barceloneta 
que té terrasses es converteix en tota una terrassa. Aquell carrer on hi han bars que 
no passen cotxes, com és Maquinista, com és Andrea Doria, com és el passeig, es 
converteix en una terrassa enorme. Vull dir que si el permís que tenen és per posar-hi 
–m’ho invento ara– deu taules, doncs, les que n’hi ha són vint, el doble. Llavors, 
creiem que una cosa és tenir una mica de màniga ampla, i sabem el que ha passat 
amb el tema pandèmia i tal, i una altra cosa és, bé, doncs, impedir que el vianant 
transiti per allà per on té dret. 

A part de la utilització de l’espai públic amb taules pels clients, està ple d’andròmines 
d’aquestes anunciadores que, a part de l’ocupació, doncs, l’espectacle i la imatge que 
donen és bastant patètica. 

I jo havia fet tres apartats, un que era la neteja, que això influeix en la neteja, perquè, 
bé, després tot es queda brut; un altre que era el tema d’ecologia, i és que la gran 
majoria d’aquests cartells anunciadors, pissarres o digueu-li com vulgueu, es recolzen 
tots en arbres. Ja falten arbres al passeig, ja falten arbres a molts llocs. Jo ja sé que 
s’estan repoblant, l’altre dia vaig veure com es repoblaven aquí, en concret, a la plaça 
Sant Miquel, la plaça de la Barceloneta, la qual cosa agraeixo. Però també és cert que 
molts d’aquests han desaparegut, precisament, perquè se’ls ha fet un mal ús. Llavors, 
com que no soc molt amant de les sancions, però també soc conscient que les bones 
paraules o la pedagogia no fa massa efecte, doncs, bé, si cal sancionar, doncs, cal 
sancionar, però no simbòlicament, cal sancionar de manera concreta i forta perquè 
això no es repeteixi, perquè la gent, la gran majoria de terrasses s’estimen més pagar 
la multa i tenir les taules que els doni la gana o els espais que els doni la gana. I en el 
cas que facin mal a algun arbre o a alguna de les plantes on recolzen tot aquest 
material, doncs, si us plau, que se’ls apliqui el delicte ecològic, que jo sé que existeix. 
No sé si ho poden fer vostès des de l’Ajuntament o és de la Generalitat, però és igual, 
en qualsevol cas que se’ls apliqui un delicte ecològic. 

Això és tot. Gràcies. 

La presidenta li agraeix la intervenció i dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Bé, doncs, Xavier i Mar, recordar-vos que el que vam aprovar en aquest plenari no és 
que ja ens posaríem a fer en el districte una pista de criquet, sinó que parlava també 
dels entorns i de quina manera ho hem de treballar. Això fa relativament quatre dies. 
Aleshores, s’està treballant també per veure de quina manera el Bangladesh Kings 
Crickt Club pot desenvolupar la seva activitat al districte. I després hi ha projectes de 
ciutat, als quals donem suport, i projectes que han sortit dels pressupostos 
participatius. Sabeu que tenim les pistes de Sant Rafael, malgrat que no tenen les 
mesures reglamentàries Però, bé, que no hi ha un compromís, perquè no va sortir 
d’aquest plenari, explícit de fer una pista de criquet en el districte, malgrat que la 
promoció del criquet sí que hi és, evidentment, a nivell de Barcelona i treballant a 



veure com ho podem fer perquè el Bangladesh Kings Cricket Club pugui 
desenvolupar-se millor. 

Toni, n’hem parlat moltes vegades, sabem que la finca en què viviu té molts problemes 
diversos, de convivència, de neteja, de seguretat. No serveix de res que et digui que 
està en les nostres prioritats, perquè no arriba la situació que us agradaria i en la qual 
us mereixeu viure. Ho reconeixem, malgrat que us asseguro que s’estan posant molts 
esforços municipals i encara en posarem més per veure de quina manera us podem 
ajudar. Alguna de les coses que comentes, doncs, les trametrem a l’IMHAB, però 
segur que des de Districte també podem fer algunes inspeccions i podem fer algunes 
de les coses que ens esteu demanant. Per tant, ens hi posem ja. I també agrair-te els 
agraïments, no?, perquè realment són molts esforços, i també donar-te les gràcies per 
la teva constància i la teva perseverança, i que aquí estem i que ho seguirem 
treballant, tal com ho estem fent i probablement també amb mesures noves, perquè hi 
ha algunes com les que comentes, hem de veure tot el tema de la seguretat privada, 
hem de veure tot el tema de la possible mediació en conflictes més de convivència. 
Per tant, diguem que hem de fer més coses i les estem mirant a veure de quina 
manera les podem fer, però que, evidentment, la intervenció a Om, 9, no s’ha acabat 
en absolut. 

Després, Carme, pel que fa a les terrasses que tenen més taules del que els toca, 
doncs, el que han de fer és treure-les, i d’aquí les inspeccions que s’han fet i com se’ls 
està instant que ho facin i, per tant, després la comprovació que efectivament ho han 
fet. Però ho han de fer. En el cas que hi hagi més taules de les que posi en l’etiqueta 
que han de tenir en una part visible a la porta, doncs, el que heu de fer és trucar al 
112. Però s’han activat, diguem que estan funcionant totes les inspeccions. Sabem qui 
està posant més taules del que els toca. El que han de fer és treure-les. Se’ls està 
instant a tots que ho facin. Denuncieu, en el cas que ho trobeu, que jo també passejo 
per la Barcelona i per altres barris del districte i el que dieu és evident, no us inventeu 
res, al contrari. I, si no, doncs, s’hauran de prendre accions més contundents. Però el 
que han de fer és treure-les. 

No poden posar anuncis ni andròmines i menys recolzades als arbres, perquè la 
normativa no ho permet. I a partir d’aquí, jo no sé quin és el delicte que se’ls ha 
d’imputar, si és que això és així. Però, en tot cas, Inspecció està inspeccionant i es 
posaran els expedients corresponents. 

La presidenta li agraeix la intervenció. Recorda que els temps d’intervenció és de dos 
minuts i agrairia que s’intentessin ajustar a aquest temps. Tot seguit, dona la paraula al 
senyor Manel Martínez. 

El Sr. Manel Martínez (en nom de l’Associació de Veïns Barceloneta) 

Hola. Fent cas al que diu la presidenta, intentaré ser ràpid. El primer, volia fer un incís, 
que és una llàstima i us ho poso com a deures a tot el Govern municipal…, que una 
audiència pública amb nou veïns intervenint per a mi és pobra i segurament hi ha 
molta gent que voldria dir coses; possiblement s’hauria de revisar. 

Dit això, us faig la lectura ràpida dels punts i si el regidor pot contestar-me. 

Al primer punt vull parlar d’un tema que hem treballat plegats amb els consellers de 
barri sobre el tema de l’aparcament de les motos al carrer Almirall Churruca. Vam 
parlar que això s’anunciaria, no es multaria els veïns, es posarien avisos a les bústies i 
a les motocicletes mateixes. Això no s’ha fet, i aquesta setmana ja s’han començat a 



retirar amb la grua motos i multant. Per tant, s’ha incomplert el compromís que havíem 
demanat als consellers de barri demanant que això s’avisés d’una manera més 
personalitzada, no només amb un pòster enganxat a la porta que en molts casos ha 
volat i no se n’ha assabentat la gent i s’ha trobat la moto retirada i la multa. Ens 
agradaria saber què i que no estiguessin massa darrere del tema. 

El segon punt és el tema que ens agradaria que ens expliquéssiu com es fa el control 
d’aforament a les platges en època d’horari diürn. Ho dic perquè ens ajudarà a 
entendre si es vol fer alguna cosa per la nit, cosa que veiem bastant impossible que es 
pugui gestionar, almenys de dia que ens expliquin com es fa. Ho desconeixem, perquè 
no veiem ni els aparells, ni la tecnologia ni els equips per controlar aquest aforament. 
Si ens ho expliquen, doncs, ho agrairem i ho entendrem millor. 

El tercer punt és el tema que ja l’he plantejat alguna vegada i és el tema que nosaltres 
com a entitat, l’Associació de Veïns Barceloneta, vam presentar unes propostes per 
estudiar una sèrie de barems que es puguin aplicar a tota la ciutat de Barcelona per 
imputar-se als càlculs de com es fa l’assignació de places de lloguer o d’assignació de 
pis social, d’acord?, en el qual poguessin ser beneficiats les persones que fossin més 
vulnerables o en zones més castigades. Això podria ser aplicat a la Barceloneta, 
podria ser a Ciutat Meridiana, podria ser a la Sagrera o on volgués qualsevol. Però no 
sabem com aquests nous barems que hem proposat…, ni s’han posat en estudi, sí 
que ens va arribar que la Secretaria Tècnica, la consellera tècnica i els consellers ho 
van veure amb bons ulls per estudiar-ho, que ho seguirien treballant, i fins ara no hem 
sabut re. Ens agradaria que d’això ens diguessin… A més a més, amb una cosa molt 
curiosa: ha sortit per premsa que l’Ajuntament ha fet una gran compra d’un habitatge 
important per una milionada al carrer Balmes i les declaracions en premsa que han 
sortit del mateix Ajuntament és que aquests habitatges seran tots per a la gent del 
districte de l’Eixample, cosa que a nosaltres se’ns ha dit que és impossible que 
puguem demanar-ho per al nostre.  

I l’última cosa que vull dir, que és que ha sortit en premsa ahir i avui, és el tema que es 
reengeguen les obres d’implementació de l’Hospital del Mar per al 2030. Són set anys 
o vuit anys que ens quedin, amb la qual cosa això passa molt ràpid. Sabem que la 
meitat d’aquest període, en les fases, el nostre CAP haurà de sortir fora, que està 
ubicat en les instal·lacions de l’Hospital del Mar. Això vol dir, ja sé que sempre em 
direu la cançoneta que teniu el Raval nord i el Gòtic, no dic que no, però jo sí que vull 
dir que s’hauria de començar a treballar ja perquè el CAP no es construirà en dos 
anys, trigarà més. Per tant, volem seure, volem fer una taula de treball, volem opinar i 
volem participar en quin lloc, nosaltres en comunió amb tots els professionals. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula a la senyora Carme Piera. 

La Sra. Carme Piera (en nom de l’Associació de Veïns Barceloneta) 

Bona tarda. Jo tinc dos preguntes, que us les faré en castellà, perquè les he passat en 
castellà. 

Solicito se aclare el porqué del silencio administrativo de once meses de las 
instancias… 

La presidenta indica que no se sent a la senyora Piera i que, mentrestant, farà la 
intervenció el regidor.  



La Sra. Carme Piera  

La segunda pregunta es que solicito se informe, también, de las conclusiones que se 
derivaron con la empresa Endesa a favor de las peticiones de los abonados en los 
cortes de suministro de la Barceloneta y si han llegado a un acuerdo para poder 
indemnizar a los afectados. 

Muchas gracias. 

La presidenta li agraeix la intervenció i dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Manel, hi ha senyalització vertical per indicar on poden aparcar les motos i on no 
poden aparcar les motos. Per tant, aquesta senyalització serveix per a veïns i per a no 
veïns del barri que vagin en moto. El que han de fer els motoristes és mirar els senyals 
de trànsit i fer-ne cas. Més enllà que hem de veure, que això ho desconec, si s’ha de 
fer una millor o pitjor comunicació. Però si la senyalització vertical hi és, el dia que 
arribes a aparcar la teva moto i hi ha un senyal, el que has de fer és no aparcar, 
perquè després la intervenció, siguis veí o no siguis veí, de la Guàrdia Urbana o de qui 
correspongui, doncs, es fa. A les motos no es discrimina qui és veí i qui no és veí, i hi 
ha una senyalització que està posada i que el que ha de fer és respectar-se. I amb 
això, hi afegeixo, si s’ha de fer més comunicació o si s’ha fet malament, doncs, ho 
revisem, però allà on s’aparca és allà on es permet aparcar, i on està prohibit aparcar 
no s’aparca. 

Les propostes que comentes per aplicar els barems d’habitatge i altres, vau tenir una 
reunió amb la Regidoria d’Habitatge, que suposo que els les vau transmetre en 
aquesta reunió, no ho sé exactament, però en tot cas preguntarem a Habitatge si els 
han revisat o no, perquè no forma part tampoc del que acostumem a treballar des de 
Districte, que no en sabem, de barems d’habitatge. 

No sé què és el que has vist a la premsa que un edifici del carrer Balmes serà tot per a 
veïns de l’Eixample. El que nosaltres sempre hem dit és que hi ha una reserva 
territorial i que la reserva territorial no és ni el districte ni el barri, és una zona 
d’influència a ics metres quadrats del voltant d’aquest edifici. Per tant, el que passarà 
amb aquest edifici de Balmes serà que tindrà els mateixos criteris que qualsevol altra 
promoció d’habitatge públic de l’Ajuntament. 

Respecte al CAP de la Barceloneta, estem treballant amb la possibilitat d’alternatives 
al CAP. I, efectivament, us ho comunicarem, us ho explicarem i sabem bé quin és el 
calendari d’obres de l’Hospital del Mar, perquè hi estem plenament implicats i també 
amb aportació de pressupost. I jo confio que, a la tornada de l’estiu i abans d’acabar 
l’any, doncs, ja podrem comentar algunes coses sobre alguns dels punts, algunes de 
les possibles ubicacions. Però, des del Districte conjuntament amb la Regidoria de 
Salut, ja estem treballant en aquest tema i, evidentment, no us deixarem al marge de 
cap de les maneres. 

Després també has preguntat com es controla l’aforament a les platges. Ara mateix no 
et puc contestar, perquè no sé quin és el sistema que es fa servir, no sé si és 
geolocalització o són radars o què és, no sé què és. Però si rebo la resposta en breu, 
t’ho comentaré. De totes maneres, hi ha una pàgina web en la qual podeu veure tota 
l’ocupació actualitzada cada quinze minuts, hi ha un servei d’informació i de 
sensibilització amb 22 informadors, amb 24 controls d’accessos i amb els seus 
coordinadors corresponents. I, per tant, bàsicament, sobretot el que hi ha són recursos 



humans que estan controlant les entrades en cadascuna de les platges. Això 
representa una despesa de recursos públics important durant el dia. I, aleshores, en 
aquesta pàgina podeu veure, cada quinze minuts, quina és l’ocupació. I, a més a més, 
si hi ha algun espai en què hi ha una ocupació alta, aleshores, el que fa és recomanar 
una altra platja. 

Carmen, respecte al silenci administratiu que comentaves, cal dir que les al·legacions 
que vau presentar en el seu dia, doncs, estaven en el límit del termini en què es 
podien presentar al·legacions, que a partir d’aquí la recollida de la informació per 
contrastar cada cas ha sigut complexa i, segons el que ens diu l’Institut Municipal 
d’Hisenda, properament, i serà més aviat que tard, rebreu les notificacions de les 
resolucions els afectats, d’acord? 

Després, precisament avui hi ha hagut una altra de les reunions de seguiment que 
vam anunciar que faríem des del Districte amb Endesa per veure quin era tot el 
seguiment de les obres de millora i de tota aquesta inversió extra que hem aconseguit 
a la ciutat de Barcelona i també al districte. Esperem poder-vos-ho explicar o que 
Endesa vingui a explicar-vos-ho després de vacances, perquè just està acabant 
algunes de les feines i, aleshores, a partir del setembre, us ho podrà explicar, i així ho 
hem convingut avui. I després, quant a la indemnització, el que l’Ajuntament va dir des 
del primer moment és que hi ha un protocol a les oficines d’atenció al ciutadà, que ara 
no recordo com es diuen, a les OMIC (Oficina Municipal d’Informació a les Persones 
Consumidores), a les oficines municipals d’informació al consumidor, un protocol 
perquè totes les persones que heu tingut el problema dels talls de llum pugueu anar a 
fer les respectives denúncies. Nosaltres no arribem a cap acord amb Endesa de com 
han de ser aquestes indemnitzacions. Hi ha una llei, que és autonòmica, que diu de 
quina manera les empreses subministradores han d’indemnitzar els seus usuaris. I 
aquí nosaltres no podem arribar a cap acord. En tot cas, derivem l’assessorament, 
vam veure si es podia fer alguna denúncia més àmplia a nivell de ciutat, però les 
indemnitzacions és una cosa entre Endesa i el consumidor i, evidentment, també 
associacions de defensa del consumidor, etcètera. 

I ja estan les respostes.  

La presidenta agraeix la intervenció del regidor. Informa que tot seguit llegirà les 
preguntes que s’han entrat pel web de Decidim. Indica que, en primer lloc, llegirà les 
dues preguntes del senyor David L. H. 

El Sr. David L. H. (en nom propi) 

«Hace unos dos años pregunté si se iba a hacer algo para acabar con el monocultivo 
de locales de electrónica en las calles Sant Pau y Unió. Después de dos años los 
vecinos de la calle Unió vemos como mes a mes abren más y más comercios de 
electrónica en nuestra calle. Comercios que a veces se instalan en locales de especial 
valor patrimonial y colocan luces y rótulos saltándose normativas del Ayuntamiento y 
nadie hace nada. Pedimos de forma urgente la paralización de licencias de tiendas de 
electrónica y móviles en el barrio, en especial en las calles Unió y Sant Pau ya 
saturadas, promover la diversificación de negocios, instalación de bajos de protección 
social con tiendas de comercio de proximidad. Tampoco entendemos cómo pueden 
ser rentables tantas tiendas juntas de lo mismo, muchas de las cuales están siempre 
vacías y que quizás habría que investigar. Gracias.»  

«En el último año locales históricos como el Schilling o la farmacia de Ferran han 
cerrado. En concreto en el de Schilling se ha permitido una reforma que ha arrasado el 



local histórico convirtiéndolo en un Taco Bell, una cadena de tacos internacional de 
dudoso gusto. ¿Realmente se está protegiendo el patrimonio del distrito de la presión 
turística? ¿Qué se hará en la farmacia de Ferran, un restaurante de shawarma como 
el que ha aparecido en la acera de enfrente? La crisis era una oportunidad para 
renovar el comercio malo del barrio, pero vemos que las tiendas de souvenir y los 
restaurantes de sangría de la Rambla resisten y el comercio de valor añadido 
desaparece y en su lugar se está acelerando la implantación de negocios de escaso 
valor para los vecinos y dudoso valor para el turismo de calidad.» 

La presidenta dona la paraula al regidor.  

El regidor 

David, ho hem explicat moltes vegades, la incapacitat de les corporacions municipals 
per limitar aquelles activitats econòmiques que no són pròpiament de concurrència 
pública. Nosaltres podem, mitjançant ordenament urbanístic, un instrument urbanístic 
que és un pla d’usos, limitar les activitats econòmiques de concurrència pública, en 
base a l’impacte que tenen aquestes activitats econòmiques a l’espai públic. Però no 
es pot limitar d’una altra manera.  

Pel que fa a les inspeccions que vostè comenta a nivell, doncs, d’una suposada…, 
doncs, d’on ve la inversió o d’on venen els diners d’alguns d’aquests negocis, aquí dir 
diverses coses. Primer, no estigmatitzem i no caiguem en estereotips, que no serveix 
absolutament per a res, a part que habitualment sempre són falsos. Però, d’altra 
banda, qui té la competència per investigar temes que no tenen a veure amb 
pròpiament el paisatge urbà o l’activitat que s’hi desenvolupa, doncs, no és la 
corporació municipal, aquí hauria de venir l’Estat, hauria de venir Hisenda o hauria de 
venir la Generalitat, quant a treball o en altres casos de salut. 

Per tant, nosaltres no tenim aquesta competència. La nostra competència d’inspecció 
és perquè es desenvolupi l’activitat econòmica per a la qual se li ha concedit una 
llicència. 

I respecte als locals tancats, hi ha un control, i el cas del Schilling jo ara mateix el 
desconec, però hi ha un control des de Districte de tot el tema patrimonial que és molt 
estricte. I, de fet, aquells negocis que tenen un valor patrimonial estan molt controlats 
des del Districte i totes les obres que s’hi fan estan inspeccionades. M’interessaré per 
aquest cas concret per veure si hi ha hagut, com vostè diu, que s’ha arrasat el local 
històric, que ho poso bastant en dubte, eh?, però en tot cas m’hi interessaré per veure 
què és el que ha passat i si, efectivament, és així, doncs, veurem de quina manera es 
pot recuperar el que sigui. 

Pel que fa a la farmàcia del carrer Ferran, ens tornem a trobar amb un increment del 
lloguer. I, bé, doncs, què és el que hi haurà aquí, doncs, li puc assegurar que amb tota 
probabilitat, com vostè comenta, un restaurant vengui el que vengui no podrà ser, 
perquè justament el pla d’usos el que fa és limitar en base a la densitat d’altres 
activitats de concurrència pública, com poden ser els de restauració, limitar-los i no 
permetre que hi hagi uns metres quadrats excessius en un indret concret. Hauríem de 
veure si aquí es pot permetre. Però el canvi de llicència d’activitat de farmàcia a 
restaurant en un lloc en què hi ha molts restaurants, i que hi ha una massificació i un 
monocultiu com bastant clar, em sembla molt complicat. 

La presidenta agraeix la intervenció del regidor. Comunica que tot seguit llegirà la 
pregunta del senyor Domenico Gruosso.    



El Sr. Domenico Gruosso (en nom propi) 

«Bona tarda. A continuació les meves preguntes. 

»És evident l’estat de degradació dels parcs infantils del Raval. Drogues, botellots, 
àrea de gossos i nens que, al mateix temps, hi juguen en condicions higièniques i 
sanitàries no adequades. Caldria més presència de la Guàrdia Urbana per fer 
respectar les normes i més seguretat per als infants. Quin pla té el Districte? La 
situació dels parcs de la plaça Salvador Seguí, de la rambla del Raval és un exemple 
del fracàs de parcs de recent construcció.  
»Segon, soroll nocturn a les places del Raval. El control policial els caps de setmana 
és pràcticament inexistent al Raval, on es concentra molta activitat d’oci, botellots i 
actes incívics al carrer. L’estiu i la pandèmia requereixen més activitat de prevenció i 
accions per fer respectar les normes bàsiques de convivència ciutadana. Quines 
mesures té previst el Districte per als veïns que no tenen segones residències on 
marxar els caps de setmana d’estiu per descansar en pau? 

»I, tres, pintades als carrers del Raval. 

»Per dignitat dels veïns és important netejar les pintades i fer un manteniment 
constant. Hem vist netejar en pocs dies pintades en edificis privats, del carrer Robador, 
que feien referència al regidor en sentit negatiu i denigrant. En canvi, hi ha llocs 
històrics on les pintades a façanes queden per mesos o anys. Per exemple: capella de 
Sant Llàtzer del segle XIII, plaça Martorell, capella de la Misericòrdia, plaça Emili 
Vendrell.  
La presència de pintades no artístiques és un reflex de l’estat d’abandó que patim els 
veïns i veïnes del Raval. Teniu pensat actuar per donar-nos més dignitat o seguirem 
vivint a un barri de segona, un forat negre persistent?» 

La presidenta dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Domenico, hi ha un dispositiu, que ja està funcionant des de fa mesos, de la Guàrdia 
Urbana, un dispositiu de places, que li diuen, un dispositiu en què hi ha controls en les 
places en les quals més aglomeracions de persones, i ara ja no estic parlant 
d’aquestes aglomeracions que hem tingut en els darrers mesos, sinó de les 
aglomeracions que ja eren històriques, sobretot a la plaça dels Àngels i en d’altres 
espais. Per tant, la prefectura de Ciutat Vella té posat l’ull en bona part d’aquests 
espais i hi ha dispositius que es fan pràcticament cada dia i sobretot a partir del dijous. 
Sempre necessitaríem més recursos. Els recursos públics sempre són insuficients. 
Però per a aquest estiu també hi ha la voluntat de tenir un reforç de personal a la 
prefectura i, bé, doncs, confiem que això ens serveixi per minimitzar les molèsties que, 
hi insisteixo, no s’han de normalitzar de cap de les maneres. 

I aquí tenim tot el patrullatge de la Guàrdia Urbana, que és un patrullatge actiu, és un 
patrullatge mòbil, però en les places i en alguns moments hi ha una unitat que es 
dedica exclusivament a places, no?, doncs, Folch i Torres, plaça dels Àngels, etcètera, 
rambla del Raval, i que va movent-se d’una a l’altra en funció de quan hi ha una 
aglomeració de persones menor i de quan hi ha major en un altre lloc. Però, hi 
insisteixo, hi ha una unitat que tracta exclusivament les places del Raval. 

Respecte al soroll nocturn, he contestat abans, que efectivament no l’hem de 
normalitzar i que hem de seguir veient com podem gestionar aquests recursos d’una 



manera…, en una situació totalment nova i excepcional. I aquí, doncs, comptem amb 
la col·laboració entre Guàrdia Urbana i Mossos.  

Pel que fa a les pintades, anteriorment en l’informe que hem fet, precisament, de 
neteja, hem donat números, però a mi me n’han apuntat uns altres. Durant el 2020, es 
van fer més de 129.000 actuacions de neteja en grafits al districte, entre cartells, 
grafits, etcètera. I estem en aquest número també en el 2021. Per tant, estem parlant 
de moltíssimes intervencions, cap té prioritat sobre unes altres. I després, 
efectivament, hi ha unes que són més problemàtiques que són aquells espais 
patrimonials, perquè en els espais patrimonials i aquells espais que tenen un interès 
històric no es poden utilitzar els mateixos mètodes que podríem posar en una paret 
ordinària, perquè, aleshores, malmetríem la pedra i el que s’ha de fer és un contracte 
més complicat en el tema de patrimoni per fer una intervenció que gairebé en alguns 
casos és de restauració, més que no pas de neteja. Per tant, efectivament, en els 
espais que són espais patrimonials, que al Raval en tenim molts, no estem parlant 
d’una neteja ordinària, sinó que estem parlant d’una restauració en molts casos. I això 
complica sovint la neteja. Però, en tot cas, insisteixo que hi ha personal de neteja que 
està netejant grafits i pintades durant tota la setmana, els dies laborables hi ha tres 
equips, hi ha tres equips a la tarda, els diumenges i els festius hi ha cinc equips durant 
tot el dia. I, per tant, doncs, s’estan fent moltíssimes neteges i després falten també les 
restauracions. 

La presidenta agraeix la intervenció del regidor. Comunica que tot seguit llegirà 
l’última pregunta, del senyor David Molina.    

El Sr. David Molina (en nom propi) 

«El señor teniente de alcalde de Prevención y Seguridad emitió unas declaraciones en 
las cuales afirmaba que permitiría los botellones con tal de evitar ciertas imágenes. No 
parece sensato que una persona en su posición realice afirmaciones que dan carta 
blanca al incivismo. ¿Piensa hablar con los vecinos acerca de su visión? ¿O solo 
habla con su Dios? 

»Ya que todas las actuaciones que ha realizado el Ayuntamiento en la Barceloneta 
han sido de carácter estético, sin un calado político, pues no se ha luchado contra la 
presión turística que provoca que las personas residentes sean forzadas a abandonar 
el barrio. ¿Se ha pensado, junto con otros partidos, asumir que la Barceloneta como 
barrio ya no tiene realidad efectiva y que es meramente un gran resort? ¿Podríais 
cambiar el nombre del barrio y llamarlo la “Miameta” para dejar claro ya cual es su 
destino? Creo que sería lo más honesto y no creo que tengáis disputas entre partidos 
pues a ninguno le ha parecido importar nada de aquí.» 

La Sra. Carme Piera 

Amb permís de la presidència, soc Carme Piera, de l’Associació de Veïns Barceloneta, 
i crec que tinc un minut de rèplica, no? 

La presidenta li comunica que es té un minut de rèplica quan es respecta el torn de 
dos minuts d’exposició, però que si se sobrepassen aquests minuts i s’intervé durant 
gairebé quatre minuts, que ha estat el seu cas, entén que… 

La Sra. Carme Piera 

No, perdona, una cosa és que Manel s’hagi estès i una altra cosa, en dos preguntes 
meves, no crec que hagi passat dels dos minuts, controlats pel meu rellotge, eh? 



Jo només vull fer una pregunta. 

La presidenta aclareix que s’estava confonent amb la Carme Tomàs i proposa que el 
regidor respongui aquesta última pregunta i després la senyora Carme Piera podrà fer 
el seu torn de rèplica. 

La Sra. Carme Piera 

D’acord; només era una pregunta, eh?, no volia res més. 

La presidenta li confirma que després del regidor tindrà la paraula.  

La Sra. Carmen Piera 

D’acord, gràcies. 

El regidor 

Bé, responc al David Molina. Jo no he de respondre per altres persones; en tot cas, els 
hauria de preguntar directament a ells i que s’esplaïn. El que jo dic és: no hem de 
normalitzar aquestes situacions i nosaltres, tota la corporació municipal, estem 
treballant perquè les molèsties a veïns i veïnes, dels quals formo part, siguin les 
mínimes possibles. I estem treballant el Districte de Ciutat Vella, la Tinença de 
Seguretat i Prevenció, Ecologia Urbana, hi està treballant tothom conjuntament 
perquè, com a ciutat, no ens podem permetre tenir veïns i veïnes que no podem 
dormir. I això és el que jo puc dir i aquest és el compromís del Districte de Ciutat Vella. 
Hi insisteixo, el Districte de Ciutat Vella no treballa sol, és tota la corporació municipal. 

Jo discrepo del que comenta, que té un to de provocació, i l’entenc, que el barri ja no 
té realitat efectiva i que és merament un gran resort. No, el barri de la Barceloneta com 
tots els barris de Ciutat Vella, però el barri de la Barceloneta té una realitat veïnal molt 
activa, molt compromesa amb el seu barri, que aquí tenim una bona representació, 
perquè bona part de les persones que han intervingut representant, en aquest cas, 
entitats veïnals són de la Barceloneta que estan treballant, justament, des de fa molts 
anys, perquè la Barceloneta no s’ha de convertir en un gran resort de cap de les 
maneres. I en això estem compromesos.  

I després, quan vostè parla de mesures estètiques, jo no sé quines mesures estètiques 
hem pogut fer. Però, bé, Joan de Borbó, 44, la compra de Joan de Borbó, 44, malgrat 
la discrepància amb els barems, seran pisos públics, hem comprat el Segle XX, Joan 
de Borbó, 11, s’està fent una promoció amb una cooperativa també perquè hi hagi 
veïns i veïnes, s’ha fet la provisió dels…, la plaça Hilari Salvadó perquè sigui veïnal. 
Bé, tenim uns quants projectes i d’altres que hem d’anar desenvolupant, com el Segle 
XX. Estem treballant en tot el tema de les puntes de la Barceloneta, que coneixeu ben 
bé, i esperem que hi hagi notícies positives al més aviat possible. I, per tant, les 
intervencions no són de cap manera estètiques, sinó que creiem que són intervencions 
que tenen a veure amb la vida comunitària. I d’aquí la meva discrepància amb la teva 
segona pregunta, que entenc com una provocació, perquè tu també ets veí de la 
Barceloneta. 

La presidenta demana disculpes a la senyora Carme Piera i li dona la paraula. 

La Sra. Carme Piera 



Moltes gràcies. El fet és que volia preguntar quant temps hi ha per fer una al·legació, 
perquè, clar, les al·legacions que vam presentar es van fer el dia 2 i es van presentar a 
la propera setmana, a la setmana següent. No ho sé. 

I això de les motos que ha comentat el Manel, que els consellers s’havien compromès 
a fer un buzoneo, i això no s’ha fet. 

Moltes gràcies.    

El regidor 

No ho sé, el període d’al·legacions jo diria que és d’un mes; tu dius que ho vau 
presentar en una setmana. Hauríem de veure quina és la data de la multa. Com que 
n’hi havia unes quantes, jo no tinc aquesta informació. Però, en tot cas, ho revisem i, si 
cal, se us contesta, d’acord? 

En tot cas, se us contestarà, eh?, vull dir, l’Institut Municipal d’Hisenda us contestarà i 
rebreu la vostra notificació a les al·legacions presentades.  

I després, pel que fa a la comunicació, doncs, mirem si ho hem de millorar, si hi ha un 
compromís i no s’ha fet, doncs, mirem que es faci. Haurem de veure també aquest 
compromís. Però jo insisteixo, també com a veïns i veïnes responsables, que, quan hi 
ha un senyal de no aparcar, el que s’ha de fer és no aparcar, més enllà que hi hagi o 
no hi hagi buzoneo. Si està ben indicat, s’han de seguir les normes. I això és el que 
entenc que tots hem de fer, no?, que si posa que no s’aparca, doncs, no s’aparca. 

La Sra. Carme Piera 

Moltes gràcies. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta agraeix l’assistència i la 
participació de tothom, i aixeca la sessió a les 19.53 h. 
 

 
 
La secretària del Consell 

 

Vist i plau  
La presidenta 
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