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Ordre del dia 

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 10 de desembre del 2020 
 
B) PART INFORMATIVA 
 

1. Despatx d’ofici 
2. Modificació del Cartipàs municipal de Ciutat Vella 
3. Informe de Regidoria 

 
C) PART DECISÒRIA 
 

1. Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, 
albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i residències 
col·lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona 

2. Pla especial integral d’adequació per l’ús d’hotel de l’edifici protegit nivell B situat 
al carrer Rambla, 38 

3. Pla especial urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona 
 
D) PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions 
 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, 
atès que en els pressupostos negociats i fets públics el passat mes de febrer 
vam incloure una partida per tal de rehabilitar l’Hivernacle, aquest espai ha de ser 
recuperat pels veïns de Ciutat Vella i Sant Martí i convertir-se en un espai 
socioeducatiu, i atès que el barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera no té 
gairebé espais socioeducatius i lúdics per als infants: 
PRIMER.- Que es creï un procés participatiu específic al barri del Casc Antic on 
es tractin els següents temes: 

− Quin ús veïnal se li vol donar a l’Hivernacle 
− Quin tipus d’ús socioeducatiu per als infants volen que hi hagi a l’Hivernacle 
− Que sigui un espai popular, públic i veïnal 
− Que es dugui a terme una ampliació de l’espai lúdic per a famílies del parc 

de la Ciutadella 
SEGON.- Que els diferents grups municipals que formem part del Districte 
estiguem presents al llarg de tot el desenvolupament del procés participatiu 

 
2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans 

perquè, atès que al Districte de Ciutat Vella hi ha molts adolescents i joves que 
juguen al criquet i no disposen de gaires espais públics on puguin realitzar 
aquesta pràctica esportiva, ja que Barcelona disposa d’una estratègia de ciutat 
per promoure el criquet però no disposa de recursos, i ja que a Barcelona hi ha 
diferents equips que practiquen el criquet com esport, i que alguns d’ells estan 
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formats per joves i adolescents del districte, el Districte de Ciutat Vella, 
conjuntament amb l’Institut Barcelona Esports (IBE), es coordini amb els diferents 
equips i amb la Federació Catalana de Criquet per a: 

• Promoure i fomentar la pràctica esportiva del criquet, com una opció més, i 
oferir a la ciutadania, especialment als més joves la possibilitat de fer 
aquest esport 

• Trobar més espais públics on puguin aprendre i practicar el criquet 
• Trobar algun espai cobert o tancat proper al districte o fins i tot al mateix 

districte, on puguin entrenar, aprendre i practicar 
• Animar, fomentar i donar suport a tots els equips que puguin sortir, posant 

especial atenció als equips femenins 
 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, 
atès que el Decret llei 10/2019 de la Generalitat regula el procediment 
d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, en 
l’àmbit de l’ensenyament no universitari, atès que 3 escoles concertades de 
Barcelona propietat de la Fundació Escola Vicenciana s’integraran a la xarxa 
pública, que l’Escola Sant Joan Baptista, al barri de la Barceloneta, no està 
previst que s’integri a la xarxa pública i s’ha comunicat a les famílies el seu 
tancament de cara al proper curs, atès que al barri de la Barceloneta els centres 
públics existents són Escola Mediterrània i Escola Alexandre Galí en l’etapa 
d’infantil i primària amb una oferta entre les dues escoles de tres línies i l’Institut 
Salvat Papasseit en l’etapa de secundària amb dues línies, i que aquests 
centres hauran d’augmentar la ràtio per a poder donar resposta a les més de 
200 alumnes que es quedaran sense escola, el Govern municipal insti 
l’Ajuntament de Barcelona, que forma part del Consorci d’Educació de Barcelona, 
a garantir la integració dins la xarxa de titularitat de la Generalitat de l’Escola 
Sant Joan Baptista de la Fundació Vicenciana al barri de la Barceloneta el proper 
curs 2021-2022 

 
b) Precs 

 
4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès el 

mal estat del paviment del Mercat de la Boqueria pel seu ús intensiu i que és un 
espai que està en progressiu deteriorament degut a les diverses modificacions 
que s’han executat, el Govern de districte insti l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona a realitzar la inversió necessària per tal de millorar el paviment del 
Mercat de la Boqueria 

5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès el 
mal estat de la pista de bàsquet del parc de la Barceloneta, del qual es fa un ús 
molt freqüent pels joves del barri i és un espai en progressiu deteriorament, atès 
que els joves del barri porten temps demanant aquestes millores, el Govern de 
districte dugui a terme les següents actuacions a la pista de bàsquet del parc de 
la Barceloneta: repavimentació de la pista, millora dels bancs ja existents, canvi 
de cistelles, cobriment de les columnes amb protecció i millora de l’enllumenat 
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6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, atès 
que al carrer Om hi ha un problema d’incivisme i de convivència, ja que el 
Govern municipal es va comprometre a realitzar diferents mesures per garantir la 
convivència al carrer, concretament amb els veïns del carrer Om, número 9, i 
atès que el passat mandat aquest mateix Govern municipal va presentar una 
mesura anomenada «Programa per al foment de les relacions de proximitat i 
veïnatge a les escales de veïns i a l’espai públic de Ciutat Vella», el Districte de 
Ciutat Vella compleixi els seus compromisos amb la finca que es troba al carrer 
Om, 9, i que de manera immediata la finca compti amb seguretat privada per 
garantir que no hi hagi problemes d’incivisme i de convivència de l’edifici i dels 
seus voltants 

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, atès 
que l’Ajuntament de Ciutat Vella, en el passat Consell de Barri del Gòtic va 
explicar la proposta de «veinificació» del barri Gòtic i ja que en l’actualitat el 
Govern municipal ha aprovat iniciatives per millorar diferents zones del barri 
Gòtic, el Govern municipal tingui en compte la plaça Duc de Medinaceli i el moll 
de la Fusta en la seva proposta de millorar i trobar espais per als veïns al barri 
Gòtic, així com reactivar, millorar i fins i tot transformar aquests espais perquè 
siguin més amables per a la ciutadania 

8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atès que 
Ciutat Vella és un dels districtes on l’emergència residencial és un dels reptes 
prioritaris de qualsevol formació política, que aquesta emergència residencial 
crea tensió a la ciutadania per les conseqüències negatives que comporta, 
abocant a les persones a situacions de sensellarisme, infrahabitatge, 
especulació, vulneració als col·lectius més desafavorits, massificacions, 
ocupacions, entre d’altres problemàtiques, atès que l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona és el gestor de la finca situada al carrer 
Om, número 9, al districte de Ciutat Vella, i atès que aquesta finca hauria de 
donar resposta a l’emergència residencial posant a disposició de la mesa 
d’emergència els pisos buits que té des de fa anys, que el Govern municipal insti 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació a fer totes les gestions oportunes, 
des de la rehabilitació fins a l’adjudicació dels pisos buits ubicats al carrer Om, 
número 9, i aquests pisos buits són el 1r 1a, 2n 2a, 4t 9a i 4t 14a, per garantir la 
seva funció social i oxigenar la mesa d’emergència abans de finalitzar l’any en 
curs 

9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atesa la 
necessitat de planificar amb cura les activitats homologades dins la campanya 
d’activitats de vacances d’estiu 2021, atesa la complexitat de trobar oferta 
d’activitats de vacances d’estiu en el primer cicle d’educació infantil, on s’acull els 
infants de 0 a 3 anys, i la incertesa del moment per la pandèmia, que no 
garanteix una bona planificació de les vacances laborals de les famílies amb 
nens petits, atès que a demanda de Junts per Catalunya l’estiu del 2020 ja es va 
elaborar un pla de lleure Barcelona 2020, per poder organitzar i valorar les 
activitats per a la campanya d’estiu, i desconeixem si s’ha fet el mateix per 
aquest 2021, i donat que de les set EBM del districte totes ofereixen activitats 
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d’estiu el mes de juliol, sis de les set ofereixen activitats el mes d’agost, però cap 
d’elles ofereixen aquestes activitats per al mes de setembre, el Districte de Ciutat 
Vella garanteixi activitats homologades per a la petita infància de 0 a 3 anys dins 
la campanya d’activitats de vacances d’estiu, en el període del 30/08/2021 al 
10/09/2021 

 
c) Preguntes 

 
d) Seguiment de proposició 

 
e) Seguiment de prec 

 
10. Seguiment de prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC 

perquè, atès que el Govern del Districte de Ciutat Vella va acceptar un prec 
realitzat en el Consell Plenari del Districte del 7 de maig de 2020, s’informi de 
l’estat d’execució del prec acceptat, amb el següent contingut: 
«Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè el 
Govern del Districte prengui les mesures oportunes per tal de revertir l’evident 
deteriorament de l’estructura de la finca de Can 60, així com els problemes de 
salubritat que afecten la part baixa de la Casa Fàbrica, que vetlli per combatre 
els problemes de seguretat i la indefensió dels actuals inquilins/es de Can 60, i 
que es publiqui el calendari definitiu de les obres de rehabilitació de Can 60» 

E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 

 
De nou, el 8 de març de 2021, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, 
una data d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de 
reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una 
reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna tots els dies de l’any, 
l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les persones que 
conformen la nostra societat. 

La celebració del 8 de març d’enguany ve marcada per la pandèmia mundial de la 
covid-19 i per la crisi que ha comportat i en la qual ens veiem immerses. La 
pandèmia no només ens ha afectat a nivell sanitari, sinó també a nivell econòmic i, 
per tant, social. Les mesures que s’han hagut de prendre per contenir la pandèmia, 
així com les repercussions en el mercat laboral han impactat de manera diferent en 
homes i dones. 

Quan s’ha pogut aturar bona part del sector productiu, el sector dels serveis socials i 
les cures, personal de neteja en establiments i personal de venda de productes 
bàsics com ara d’alimentació han estat essencials per fer front a aquesta situació 
d’emergència. Paradoxalment, però, es tracta d’un dels sectors amb menys 
reconeixement social i econòmic i majoritàriament feminitzat. En el cas de l’àmbit 
docent a la nostra ciutat van ser les educadores d’escola bressol, que són en la seva 
gran majoria dones, les primeres en obrir els centres i oferir atenció continuada als 
infants el passat mes de juliol del 2020. 
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Durant el confinament i amb el tancament dels centres educatius i serveis per a 
persones dependents, es va fer visible la gran desigualtat que encara existeix entre 
dones i homes pel que fa a les cures i el treball a la llar, el temps invertit en aquestes 
tasques va ser molt superior en el cas de les dones.  

L’enquesta sobre l’impacte de la covid-19 que va realitzar el Centre d’Estudis 
d’Opinió ja aporta algunes dades que, a l’espera d’estudis més ampliats, dibuixen el 
que la pandèmia ha suposat en les dones: 

Durant el confinament, el 12,8 % de dones enquestades ha manifestat sentir-se molt 
angoixades durant el confinament, front un 6,2% d’homes. 

En l’apartat de l’enquesta per preguntar sobre les tasques a fer durant el confinament 
es reprodueixen clarament els rols de gènere patriarcals: 

• El 91,4 de les dones fan les tasques de la llar front un 77 % dels homes. 

• El 18,1 de les dones donava suport acadèmic als fills i filles i en el cas dels 
homes un 12,3 %. 

Aquesta diferència es manifesta en totes les activitats relacionades amb la cura. 

Això aboca les dones a situacions de vulnerabilitat crues i es tradueix en una major 
precarietat laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, 
la majoria de les víctimes de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no 
queda aquí. A més, la bretxa salarial, que supera el 20 %, és una realitat que no es 
tanca i que hem d’abordar per erradicar-la. Això contrasta amb l’àmbit educatiu, on 
les dones representen el 60 % de les llicenciades i en canvi els càrrecs de més 
rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. El 
sostre de vidre i el terra enganxós, doncs, encara no s’han superat i segueixen 
limitant les possibilitats d’ascens i desenvolupament de les dones. 

Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una 
maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys 
puguin exercir aquest dret lliurement. 

Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps 
de lleure i participació de la mateixa manera que ho fan els homes. Això implica que, 
també, és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per 
permisos iguals i intransferibles. A més, cal continuar treballant per implantar al nostre 
municipi uns horaris més racionals. 

Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de 
masculinitat molt concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia 
de la dominació. Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de 
violències en l’àmbit laboral, familiar i de la parella a través de diferents 
manifestacions. I hem de combatre-la, erradicar-la. 

Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per 
seguir contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de Barcelona una 
ciutat feminista de dones i homes lliures. 

Per tots aquests motius, d’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 
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101 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, formulem aquesta 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL, amb els 
següents acords: 

PRIMER. Commemorar el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones. 

SEGON. L’Ajuntament de Barcelona manifesta el seu compromís per continuar 
treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i 
feministes del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant 
en marxa totes les eines i protocols que tenim a l’abast. 

TERCER. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de 
diferents països del món i convocada a Catalunya pel conjunt del moviment feminista, 
sempre que compleixin amb totes les mesures de seguretat. 

QUART. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de 
l’Ajuntament i de les polítiques fetes des del Govern municipal. 

CINQUÈ. Avançar en les propostes d’àmbit municipal que suposin potenciar la 
corresponsabilitat de les cures, per tal d’evitar la doble jornada feminitzada. 

SISÈ. Continuar treballant amb les empreses del municipi per a l’elaboració de plans 
d’igualtat que facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra 
enganxós, la promoció de dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en 
matèria d’igualtat i l’adopció de mesures que permetin la conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral. 

SETÈ. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, 
implementar polítiques que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran 
mesura, afecten dones grans que viuen soles. 

VUITÈ. Valorar la possibilitat de declarar Barcelona com a municipi feminista i 
adherir-se al Decàleg per a la construcció de ciutats feministes. 

NOVÈ. Fer seguiment periòdic, en el marc del Consell de Dones de Barcelona, de les 
propostes que el Grup de Treball Impacte de Gènere en context covid-19 va elaborar 
per al Pacte per Barcelona. 

DESÈ. Promoure pactes del temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte 
per la Reforma Horària de l’any 2017 ‒signat per 110 entitats i institucions‒, per 
aconseguir que l’any 2025 els horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països 
europeus i siguin més racionals i saludables. 

ONZÈ. Donar suport a la feina que realitzen cada dia les entitats de Barcelona, 
especialment les entitats de dones, que treballen per l’assoliment de la igualtat entre 
dones i homes i comunicar aquests acords a les associacions de dones i col·lectius 
feministes del municipi, a Ca la Dona, als grups polítics al Parlament de Catalunya, a 
l’Institut Català de les Dones i a les entitats municipalistes. 

 
Desenvolupament de la sessió  
 
El president saluda els assistents i dona inici a la sessió ordinària del Consell Plenari.  

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 10 de desembre del 2020 
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El president pregunta si cap grup vol fer-hi alguna observació. Tot seguit, informa que l’acta 
ha estat aprovada per unanimitat. 

B) PART INFORMATIVA 
 
1. Despatx d’ofici 

El president comunica que el despatx d’ofici ha estat lliurat a tots els grups en el moment de 
la convocatòria i pregunta si tenen cap observació sobre això. Comunica que es dona per 
informat aquest punt. 

2. Modificació del Cartipàs municipal de Ciutat Vella 

El president informa dels canvis de cartipàs següents: cessament de la consellera tècnica 
del Districte, senyora Jessica González, aprovat pel Decret d’alcaldia de 25 de febrer amb 
efectes a l’1 de març; resolució del regidor del Districte d’atorgament de la funció de 
consellera tècnica a favor de la consellera senyora Natalia Martínez, amb efecte l’1 de març; 
nomenament de la senyora Aída San José com a consellera membre del Consell de Ciutat 
Vella, i resolució del regidor de districte a favor del conseller senyor David Pequeño, que 
passa a portaveu del Grup Comú, amb efecte a l’1 de març.  

Comunica que cal procedir a la promesa del càrrec per part de la consellera Aída San José; 
tot seguit li pregunta si jura o promet el càrrec com a consellera de districte en funció d’allò 
que indica i designa la llei. 

La Sra. Aída San José Rilova 

Prometo per imperatiu legal i em comprometo a treballar amb i per als veïns i veïnes de 
Ciutat Vella. 

El president li dona les gràcies i la benvinguda al Consell del Districte. Tot seguit dona la 
paraula al Govern.  

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Sí, només per explicar una mica el canvi de configuració del cartipàs també en relació amb 
les adscripcions dels diferents òrgans de govern i de participació. Com comentava, doncs, 
l’Aída San José formarà part, evidentment, no?, del Consell Plenari, el Consell Ciutadà i 
l’Audiència Pública, també estarà adscrita als consells de barri del Raval i del Gòtic, als 
consells d’equipament d’esports i al Consell d’Equipament de Centres Cívics de Drassanes i 
del Casal de Barri del Raval, així com el David Pequeño estarà adscrit a la Junta de 
Portaveus. I, finalment, hi ha un últim canvi també al Casal de Barri del Raval amb 
l’adscripció de la consellera Patricia García, hi ha hagut un canvi de referència de grup.  

El president li dona les gràcies i pregunta si cap grup vol intervenir.  

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Felicitar la nova consellera, i sort i encerts tant al David com a la Natalia en les seves 
funcions, enhorabona. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Donar la benvinguda a la nova consellera Aída San José; desitjar-li sort i encerts a la Jess 
González en el seu nou paper com a diputada al Parlament, espero que –ja li ho vaig dir en 
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persona i ho segueixo pensant– defensi tots els ciutadans i entitats del districte de Ciutat 
Vella. I, bé, Natalia, sort i encerts en la nova funció de consellera tècnica, no és fàcil, però 
crec que podràs fer-ho inclús millor, si cap, que la Jess. Y, Pequeño, bienvenido a la Junta 
de Portavoces como nuevo portavoz de Barcelona en Comú. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Jo només desitjar-li sort i encerts a la nova consellera, l’Aída San José; amb els restants ja 
he quedat complerta abans, amb la qual cosa us doneu per felicitats, no? 

El president pregunta si el Govern vol afegir-hi alguna cosa. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Bé, agrair a totes els vostres ànims i esperem fer-ho al millor possible. 

3. Informe de Regidoria 

El president recorda els temps: divuit minuts per al regidor, nou minuts per a la resta de 
grups. Tot seguit, dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Bé, doncs, moltes gràcies i benvinguts i benvingudes tots al nou Consell Plenari. Han passat 
moltes coses des del darrer plenari i m’agradaria poder-ne destacar algunes que conformen 
l’actualitat de Ciutat Vella. 

D’una banda, recordar que vam anunciar –i ho hem de tornar a dir, però dir-ho també en 
plenari és important– ja on aniria el nou CAP del Gòtic, que hem convingut amb el CatSalut 
que anirà a la plaça Pi i Sunyer, al final o al principi del Portal de l’Àngel. Per tant, doncs, en 
dos anys hem aconseguit dues noves ubicacions per dos CAPs necessaris per al districte: el 
primer, el del CAP del Raval Nord, i després el del CAP del Gòtic. Actualment, evidentment, 
estem treballant, conjuntament amb el CatSalut, amb la possibilitat d’altres ubicacions 
d’altres CAPs. Però aquests dos, que eren els urgents, els necessaris i els que estaven en el 
Pla estratègic, doncs, era important donar-los solució i hem aconseguit desbloquejar, amb 
temps bastant rècord el del CAP del Gòtic, gràcies a la mobilització de veïnes, però també a 
la mobilització de recursos municipals i del CatSalut, que han pogut fer realitat aquesta 
decisió. I ara estem treballant perquè sigui l’abans possible. 

M’agradaria recordar també, en termes de seguretat, per exemple, que avui mateix s’han fet 
dues entrades més al barri del Raval en punts de venda de droga, i que portem uns mesos 
en què cada pocs dies hi ha una entrada, de manera que la tasca coordinada de Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Urbana segueix sent efectiva i, doncs, ho seguirà sent, evidentment. I 
la setmana passada vam celebrar la Junta Local de Seguretat i vam poder copsar quina era 
la magnitud de tota la feina feta pels cossos de seguretat en termes de salut pública. 

I recordar també que, gràcies a la intervenció municipal, es va poder desallotjar l’immoble de 
Príncep de Viana, 14, que portava tants i tants anys sent problemàtic per a aquella zona i 
per al barri del Raval. Insisteixo que la seva propietat no s’ha fet responsable del que estava 
passant i, finalment, ha hagut de ser l’Ajuntament, gràcies a la tasca coordinada de Districte, 
Guàrdia Urbana i Habitatge, qui hagi fet aquest desallotjament. 

Hem patit els talls de llum, sobretot al Raval i a la Barceloneta, i se segueixen patint, tot i 
que amb una menor incidència. Aquesta situació continuada va provocar diverses reunions 
amb Endesa, que és la responsable del subministrament elèctric, i hem aconseguit –i 
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veurem si es fa realitat i per això hem de fer seguiment– un increment de la inversió en el 
manteniment de la xarxa elèctrica centrat sobretot al Raval i a la Barceloneta. Dir que són 
paraules que estan bé i és important tenir-les, i ara el que hem de fer és, evidentment, que 
es portin a la pràctica i per part nostra fer-ne el seguiment i d’aquí, doncs, que tinguem una 
taula tècnica, amb tècnics del Districte i tècnics d’Endesa que van fent el seguiment de les 
intervencions. I ens sembla bé que, si tot va segons el que ens han assegurat els tècnics 
d’Endesa, podrem no revertir, però sí millorar el subministrament elèctric sobretot al Raval i 
a la Barceloneta. 

Recordar també que ahir es va aprovar inicialment el projecte executiu de la Rambla, de 
totes les rambles, de Colom a plaça Catalunya, i que això és important perquè marca un 
compromís amb el procés participatiu que es va fer durant el mandat passat de quilòmetre 
zero, que té com a objectiu prioritari la veinificació d’aquest passeig excessivament 
turistificat i també la diversificació econòmica. Aquesta aprovació del projecte executiu ens 
permet, entre altres coses, iniciar –ara sí ja– el tràmit per poder eliminar els quioscos dels 
antics ocellaires, que és eliminar oferta dedicada només al públic turista i, per tant, caminar 
cap a la diversificació econòmica, o en tot cas treure atracció que no aportava cap valor 
afegit ni a les Rambles ni a Ciutat Vella. 

D’altra banda, també vull destacar el programa «Protegim les escoles», com està indicat 
també a l’informe de Regidoria, com durant aquest 2021 intervindrem en cinc centres i 
també, doncs, hi haurà una intervenció en dos centres per transformar els patits, fer-los més 
verds i més permeables a la vida comunitària i a la vida dels barris. I també la incorporació 
de fins a deu persones més als serveis socials del Raval, repartits entre el Raval nord i el 
Raval sud, per atendre les necessitats, que s’han vist incrementades en termes de 
pandèmia. 

Posar de manifest també com la XARSE, aquest nou servei per ajudar en els tràmits, està 
funcionant a molt bon ritme; és un servei molt ben valorat i que, a més a més, hem ampliat 
via casals comunitaris, tant a la Barceloneta com al Casc Antic. 

Hem celebrat una nova ronda de consells de barri, dels quals han sortit compromisos i han 
sortit alguns treballs importants que anirem desplegant durant els propers mesos, sobretot 
en el barri Gòtic pel que fa a la veinificació de l’espai públic. I hem finalitzat el procés 
participatiu del Pou de la Figuera, que també em sembla destacable, perquè sobretot en els 
darrers anys havia sigut un punt en què hi havia un desequilibri entre diversos usos. I, per 
tant, creiem que podrem fer unes intervencions que puguin canviar algunes dinàmiques 
sobretot pel que fa als usos. 

I també hem finalitzat el procés participatiu del Pla de barris del Raval, que explicarem 
properament i que també, doncs, haurà d’aportar inversió i haurà d’aportar un nou impuls al 
barri del Raval. 

I jo, si us sembla, ho deixo aquí i després contesto. 

El president agraeix la intervenció del regidor i obre el torn de la resta de grups municipals. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Abans de res, volem agrair a tots els veïns que han confiat en nosaltres a les passades 
eleccions catalanes; va ser un context complicat, però l’esforç de totes les institucions les 
van fer segures. 

Per desgràcia, com a cada plenari, recordar que a l’Estat espanyol continua havent presos 
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polítics i exiliats i sempre hi ha una excusa per part de l’Estat més progressista per no 
afrontar aquesta realitat que dia a dia veiem en els represaliats. 

Aquest mateix Govern, reflectit en aquesta sala en PSC i Comuns, és a l’Estat espanyol que 
incompleix fixar un preu màxim de lloguer i aquí continua amb la pressió actual de les 
famílies, amb números que glacen la sang de desnonaments.  

Bé, regidor, ara m’agradaria fer-vos unes reflexions i uns comentaris en nom del Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana de Ciutat Vella a l’informe i a les conclusions de què hem 
parlat.  

Després d’uns mesos parlant del Pla de desenvolupament econòmic, sembla que el que diu 
l’informe és que el procés començarà ara, i ja anem tard. És desolador passejar pels nostres 
carrers i veure la quantitat de persianes baixades que segurament no tornaran a obrir. A 
més, diuen que col·laboren amb tothom i que han parlat amb molts dels agents implicats. 
Això ens sorprèn, perquè l’any passat es van dedicar a anar endarrerint el Consell de 
Dinamització Econòmica per acabar l’any sense convocar-lo. Enguany estem en la mateixa 
dinàmica: va canviar de gener a març, i a dia d’avui està convocat per al juny. Crec que 
tenim un gran problema d’opacitat, en què volen treballar aquest nou Pla de 
desenvolupament econòmic i plantejar-lo, com sempre, amb les seves entitats 
endogàmiques. Si us plau, col·laborin amb l’oposició, que, com veuen, quan necessiten 
suport per aprovar els pressupostos, estem aquí amb la mà entesa. 

I parlem dels pressupostos. No ho ha explicat, regidor, però vam negociar unes partides 
específiques per al districte. D’aquí agrair la tasca negociadora tant a la Natalia com a la 
Jess, amb les quals hem tingut una gran entesa i hem compartit la majoria dels projectes en 
què invertir. És evident que les necessitats del nostre districte són moltes, però crec 
fonamental engegar projectes en què ja vam apostar el mandat passat, com el Borsí i Can 
Seixanta, equipaments fonamentals i referents per al Gòtic i el Raval. La inversió en el pla 
«Dintres» és de justícia social i tindrà un gran impacte directe en moltes famílies. I la inversió 
a la Casa dels Entremesos portava anys endarrerida, com la dels locals de la Barceloneta. I, 
finalment, l’Hivernacle, que l’alcaldessa es va congratular d’anunciar a la roda de premsa de 
presentació d’aquests pressupostos, que després la meva companya Alba explicarà, perquè 
entenem que hem de treballar perquè Barcelona i Ciutat Vella avancin i si això significa 
pactar, aquí estarem. 

Per acabar, vull explicar-li el que pateixen cada dia els veïns del carrer Om, a la finca 
municipal, que és un dels principals focus de delinqüència del Raval sud. Els veïns d’aquest 
carrer tenen por a sortir al carrer, l’assetjament és constant, i vostès ho saben des de fa 
anys i són responsables de la seguretat d’aquests veïns. Des que soc consellera, Audiència 
rere Audiència Pública, a les taules de prevenció i seguretat i fins i tot als diaris he sentit els 
relats d’aquests veïns. Aquest estiu van arribar a un punt de llançament de bengales 
marítimes, però anem a pitjor. Pensi que a sota d’aquest bloc hi ha una escola bressol 
municipal a la qual moltes vegades li cau brossa d’algun pis ocupat, i tenim locals amb 
casals infantils en què els nostres infants han de conviure amb aquesta conducta 
delinqüencial al carrer. Tal com reclamen els precs de les conselleres de Junts i 
Ciudadanos, els demano que posin fil a l’agulla i s’acabi amb la impunitat que impera en 
aquest punt oblidat de l’Administració i que es comencin a notar totes les mesures del Pla 
integral per abordar la prevenció i l’atenció de drogodependències al barri del Raval, 
sobretot en aquesta àrea, en la qual ara per ara és molt complicar viure i que no es veu cap 
tipus de millora. 
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Recordar-li també el Gimnàs de Sant Pau, que té pendent d’un fil la seva continuïtat i dona 
la impressió que a vostè ja li va bé, o almenys no se li veu una actitud molt proactiva perquè 
això no passi. Estic segura que convocarà la gent a les xarxes per parar el desnonament, 
però la seva feina no seria haver de viure aquest punt, sinó complir amb tot el que es va 
pactar al plenari de Casa Gran. 

Moltes gràcies. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, gràcies, president. Des de Ciutadans condemnem l’agressió que va patir [#0.17.02]. En 
una ciutat com Barcelona no hi ha cabuda per a cap agressió. Aquests tipus d’agressions no 
poden quedar impunes i l’Ajuntament ha d’utilitzar tots els seus serveis i mecanismes per 
acabar amb aquests fets i que no es repeteixin mai més. 

En l’informe del regidor que ens presenten avui no hi ha cap paraula on expliqui ni on es 
condemni cap dels aldarulls que hem patit en el nostre districte. Uns aldarulls que en tota la 
ciutat suposen 1 milió d’euros en destrosses. Això on queda en el seu informe? En cap lloc. 
Com vostès no ho fan, ho faré jo mateixa: condemno tots els aldarulls, totes les destrosses 
que han patit els comerciants i la ciutadania de Barcelona, en concret la de Ciutat Vella. 
També volem mostrar el nostre suport als agents de Guàrdia Urbana i de Mossos de Ciutat 
Vella, i en especial a l’agent de Guàrdia Urbana que va patir en les seves pròpies carns 
l’incendi mentre feia la seva feina. Ho repeteixo: condemnem qualsevol aldarull que hi ha 
hagut a la ciutat, i també espero que totes les persones que han resultat ferides es recuperin 
al més aviat possible. 

Després d’això, parlem del que sigui en l’informe o que creiem que és important que tractem 
davant d’aquest informe i de la presentació que ens fa avui el regidor. Primer, agrair les 
dades que se’ns faciliten envers l’habitatge, serveis socials, dades covid, seguretat, la xarxa 
de resposta econòmica i tantes altres dades que se’ns faciliten. Però hauríem de ser més 
precisos, encara queden moltes dades per publicar i aquestes són necessàries perquè hagin 
estat segmentades per barris. Des de Ciutadans els demanem que aquestes dades estiguin 
disponibles a la web del Districte per tal que tots els veïns, entitats i comerciants puguin 
saber en tot moment aquestes dades, ja que creiem que, com més informació tinguem tots 
plegats, més accions i propostes es podran fer i així ajudar-nos entre tots. 

Un dels grans problemes del districte, o almenys el que creiem que és un dels grans 
problemes que tenim, és l’habitatge. Les dades són esgarrifoses, però el que més em 
sorprèn és que s’ha posposat fins a tres vegades el Consell de l’Habitatge, un espai on es 
podria debatre aquestes situacions i fer sobre aquestes situacions propostes concretes i 
coherents per tal d’acabar amb aquestes dades tan esgarrifoses. Hem arribat a una 
conclusió envers el fet de posposar aquest consell. Bé, una no, són dues: o que per a vostès 
no és una prioritat o que no són capaços de parlar amb tothom sobre habitatge. Quina serà 
l’excusa que ens donarà avui el regidor? 

Si ens endinsem més en el tema de l’habitatge, ens preocupa la situació de Joan de Borbó, 
44, la reclamació que es fa des de la Barceloneta és important i han de ser capaços per 
aconseguir destinar els divuit habitatges per a gent de la Barceloneta, tenint en compte que 
tenim tantes persones amb problemes de mobilitat i aquest edifici podria ser una bona 
oportunitat. Si continuem amb Casc Antic, però en la frontera amb la Barceloneta, hem de 
parlar de Doctor Aiguader, 15-17, un tema que no és la primera vegada que surt en aquest 
plenari; en el mandat passat ja va sortir per problemes estructurals i encara avui continuen 
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amb aquests problemes estructurals, i en part són responsables de tot el que estigui passant 
en aquest edifici, ja que no està en bones condicions. També parlem de Reina Amàlia, 10, 
edifici que serà rehabilitat per una entitat. Encara ens preocupa més els edificis del carrer 
Om, del qual parlarem més tard. Però també ens preocupen Lancaster i Cendra. Els recordo 
que l’IMHAB (Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona) està format per 
l’Ajuntament i no estan fent la seva feina, queixes i mil queixes, on vostès fan orelles sordes. 
Podríem continuar amb Via Laietana, 8-10, i altres tants, com per exemple l’esplanada dels 
antics jutjats. Si tan amics són amb Esquerra Republicana, li podien haver demanat a la 
senyora Capella que els hi cedís de manera provisional. 

Tenim tants edificis amb aquesta situació que només parlaríem d’això. Però creiem que 
també hem de parlar d’altres temes. Però per acabar amb el tema de l’habitatge sí que ens 
agradaria felicitar veïns i Guàrdia Urbana per Príncep de Viana, 14, també a Mossos, perquè 
també ho hem de fer i a vegades no és tan fàcil que lluites veïnals s’aconsegueixin amb un 
resultat tan important. La veritat és que tants edificis i només aconsegueixen que funcioni 
un. Esperàvem més de vostès, potser aquest era el problema. 

En aquest informe també ens parla de subvencions i d’ajudes. De les subvencions, si li fa, li 
faré preguntes per escrit; esperem que aquestes preguntes no tardin quatre mesos a 
contestar-se, però crec que és important saber on van destinats aquests diners a través de 
les subvencions. Però, parlem d’ajudes, dir-li que les ajudes no arriben a tothom, i li puc 
posar molts exemples i molt clars. La veritat és que hi ha alguns exemples que no els 
podran solucionar perquè han deixat de viure a Barcelona, però altres sí. Li explico: una 
senyora d’uns seixanta anys que es va quedar a l’atur fa molts anys ara no rep cap ajuda, va 
anar a la XARSE i li van dir que no tenia dret a res. Què fem amb aquesta dona? On va a 
demanar ajuda? I com aquest molts de casos. Què fem amb les persones que no reben cap 
ajuda? Què hem de fer, deixar-les tirades? No, des de Ciutadans no ho podrem permetre ni 
ho permetrem mai. Des de Ciutadans creiem que s’ha de reformular, millorar i ser conscients 
que hem de fer tot el possible per arribar a tots els veïns. 

I quan parlem d’ajudes no només parlem de les ajudes que van als veïns del nostre districte, 
sinó també als comerciants. I si parlem dels comerciants, hem de tenir en compte el Pla de 
desenvolupament econòmic, una proposta en què s’ha de tenir en compte a tots, i ja li ha dit 
la consellera d’Esquerra Republicana, escoltar tothom significa reunir tothom. Dir-los, ja que 
no ho diuen vostès, que aquesta proposta de refer el Pla de desenvolupament econòmic va 
ser una proposta de Ciutadans aprovada el maig de l’any passat.  

M’estic quedant sense temps i no m’agradaria deixar de parlar del Pla de veïnatge o de les 
actuacions que han fet sobre el Pla de veïnatge. Està molt bé que s’intervingui al Born, a la 
plaça del MACBA, però no es deixin o no oblidin la plaça Folch i Torres, plaça Terenci Moix, 
Almirall Churruca, parc de la Ciutadella, passeig Lluís Companys, Duc de Medinaceli i altres 
i altres llocs en què també hi han problemes. No es poden escudar o no poden demanar que 
la ciutadania sigui responsable. Cadascú és responsable dels seus actes, però el que no 
poden demanar és que…, perquè alguns facin la seva responsabilitat o facin complir 
aquestes normes no tothom les complirà. Així que els dic: què faran a partir d’ara per a totes 
aquestes places on hi ha un descontrol i la responsabilitat llueix per la seva absència. 

L’últim que ens agradaria saber, ja que els ho vam demanar per escrit, és en quin estat es 
troben les persones de la comunitat filipina després del desallotjament de Montjuïc, quin 
tipus d’ajudes, on estan allotjades i quin seguiment es fa. 

I ja per acabar m’agradaria que totes aquestes dades que li he demanat siguin al més aviat 
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possible penjades a la web, i no només això, sinó les actes de totes les comissions i de tots 
els consells. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, president. Avui iniciem el primer plenari de l’any, però és cert que portem gairebé 
tres mesos lluitant per aquest 2021 que no es preveu gaire millor que el 2020. 

Senyor regidor, jo no soc dona de deixar les coses a mitges i m’agradaria reprendre algunes 
qüestions que van quedar diluïdes en l’anterior Consell Plenari. Ja no estem en període 
electoral, cert, però potser vostè no és conscient que Junts per Catalunya el que fa és fer 
política municipal amb propostes pensant en el benestar de les veïnes. Des del primer dia 
he estat contundent amb vostès, i ja fa quatre anys que estic en aquesta sala representant el 
meu espai polític i ideològic. I si per a vostès fiscalitzar-los en totes aquelles propostes que 
ha fet Junts per Catalunya i no heu donat compliment tot i aprovar-les és fer campanya, 
doncs, faig campanya tot l’any i tan feliç. 

En l’anterior plenari em va dir textualment: «Miri, que vostè de Junts per Catalunya ens 
critiqui la nostra gestió en els desnonaments és indigna», i jo li responc que indigna és la 
vostra gestió a Salvador, 7 bis, entre d’altres. Quan hi ha un conflicte on conflueixen més de 
dues administracions, el més sensat és la coordinació d’aquestes. En el seu cas van voler 
fer-ho tot d’esquenes, criticar la Generalitat ho té sempre disposat, però ara sigui capaç de 
mirar-me a mi a la cara o als companys d’Esquerra Republicana: en quin moment vau voler 
vosaltres solucionar Salvador, 7 bis, amb mi o el meu grup, que som els responsables de la 
conselleria d’Habitatge, que era qui gestionava aquest pis, o amb els companys d’Esquerra, 
que eren els competents en la conselleria de Justícia? Vàreu fer un paper galdós amb els 
veïns, i ves per on el dia del llançament, essent coneixedors que podia haver-hi una dona 
vulnerable en aquell llançament, la consellera Martínez n’estava al cas, allà no es va 
presentar ni Déu. Això sí, avui presenteu en l’informe un Príncep de Viana, 14, tres fulls 
explicant una novel·la en què us feu exclusiva propaganda, us heu deixat d’anomenar el Cos 
de Mossos d’Esquadra, una gran vergonya. I en el proper informe no sé si podreu parlar 
d’Om, de Còdols, de Cendra, del Doctor Aiguader. No ho sé, vosaltres mateixos. 

D’altra banda, també m’agradaria explicar breument per què la declaració institucional que 
va presentar Junts per Catalunya per a aquest plenari no ha prosperat. Simplement per un 
abús de poder. Després de sis dies de treball en mans del Govern municipal, ens fan una 
proposta que esmena gairebé en la seva totalitat la declaració institucional presentada per 
Junts per Catalunya, no en les aportacions, que les acceptaríem, sinó en les formes del 
redactat. Consellera Martínez, senyora Patricia, per no haver-hi confusions, no és just que 
vostès tinguin sis dies per esmenar i la resta de grups hagin d’acceptar a quaranta-vuit hores 
d’un plenari que el meu grup com a proposant de la declaració accepti o no algunes 
esmenes, i després de la nostra negociació, ells hi vulguin donar suport o no. Si realment 
volien fer una declaració pròpia, podien haver-la presentat, i nosaltres no hauríem filat tan 
prim si la base de la declaració hagués estat alineada amb nosaltres. Una pena que no 
prosperi una declaració institucional en reconeixement de la dona per incapacitats de 
tempos i negociacions.  

Feta la prèvia del que era del meu interès, continuaré en base al document elaborat per 
Regidoria. Parlem de participació, participació del PAM-PAD, han participat 13.512 persones 
en les sessions i activitats presencials. Podeu estar satisfets, han participat una mica més 
del 10 % de les veïnes i veïns censats, perquè si incloem els no censats, encara baixaria 
més el número. Curiós com es pot veure el got mig ple o mig buit segons el redactat. Les 
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8.127 persones que han participat en els punts mòbils, han elaborat cap proposta? Parlant 
que 5.978 han participat digitalment, crec que sou conscients que la bretxa digital és un 
monstre contra el qual hem de lluitar plegades. La pandèmia ens ha avançat una mitjana de 
cinc anys, digitalment parlant, però no estàvem preparats, i com a administració heu de 
trobar solucions perquè la participació sigui més quantitativa i qualitativa.  

Al barri de Casc Antic, encara deserta la vicepresidència, creiem que s’han de reformular les 
bases de participació ciutadana perquè això no torni a passar. El tema ha sorgit al Consell 
de Barri del Casc Antic respecte als problemes de convivència relacionats amb els usuaris 
del CAS Lluís Companys, Junts per Catalunya ja us va avançar en la mesura de govern 
sobre drogues que la problemàtica no era exclusiva del Raval i que havia de ser extensible a 
tot el districte. Als processos participatius del Pou de la Figuera lamentem que els consellers 
de l’oposició no se’ns convidi. 

Parlem d’habitatge, Joan de Borbó, 44. En l’actual context polític de gestió no ens podem 
permetre enrocar-nos en un únic edifici de divuit habitatges. Les promeses en política s’han 
de complir, i vosaltres heu perdut tota credibilitat. La regidora Martín hauria de ser més 
valenta i donar la cara amb els veïns de la Barceloneta, perquè a vostè, senyor Rabassa, el 
fa fer un paperot bastant galdós. Obres en habitatges municipals que s’eternitzen més de 
quatre anys. Això crec que és maltractament institucional cap als veïns i les veïnes. 

Parlem d’educació. L’acord amb la Fundació Vicenciana, si de cas, com que no em quedarà 
gaire temps, ho emplacem a parlar-ho en la meva proposta. En referència amb el «Protegim 
les escoles», treballeu la zona Àngels i no convideu a la participació a l’Escola Vedruna-
Àngels, simplement lleig. M’agradaria saber amb quin pressupost compta el projecte de 
transformació de patis escolars, però com que avui no em respondrà, no pateixi, que ja li 
faré una pregunta per escrit i, amb sort, em respondran en uns tres mesos. Els punts Òmnia 
i altres punts de suport als barris per poder fer la preinscripció escolar, n’heu fet alguna 
difusió amb tota la informació? 

Parlem de promoció econòmica. El Pla de desenvolupament econòmic, em podríeu dir 
quines són les accions exitoses, referents desenvolupades durant els anys previs? Estic 
realment sorpresa. A banda del PAE, estaria bé intentar agilitzar els processos tècnics de 
llicències, és molt necessari quan tenim emprenedors disposats a apostar en el districte i la 
burocràcia s’eternitza en el silenci administratiu. 

Parlem sobre l’espai públic, actuacions a l’espai públic. Segons l’informe, a la zona del Casc 
Antic es fa una macrobatuda, però arribem a Àngels i només es desallotgen deu persones. 
Plaça dels Àngels és la vergonya absoluta del descontrol, entre altres places i indrets que ha 
dit la companya de Ciutadans. Celebrem la neteja de contenidors, però amb l’incivisme que 
patim, on el més normal és veure homes pixant en un contenidor, aquesta pràctica hauria de 
ser rutinària i no un pla de xoc de reforç. 

La Rambla, un projecte madurat i un projecte executiu que arriba tard, a més sense 
pressupost. Això ja és de risa absoluta. Presentar un projecte executiu d’aquesta 
envergadura sense pressupost és voler quedar bé simplement presentant-nos-ho per no tirar 
res endavant. 

Sobre les festes majors o festivitats culturals. Les conselleres disposem d’una agenda 
institucional pobre on tot ha canviat a telemàtic i no l’heu adaptat. El concert de Nadal, en 
condicions normals els consellers de l’oposició són convidats; aquest any, en pandèmia, feu 
un vídeo on president, regidor i consellera de Gent Gran, tres dels cinc partits polítics en 
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representació al Districte, els desitgen als nostres grans un bon Nadal. Feo, també. Hauria 
sigut tot un detall demanar als altres dos partits restants un tall de vídeo de cinc segons ni 
que fos. 

I, per ja acabar, en l’anterior informe del regidor us vaig fer la reflexió sobre les llums de 
Nadal i en aquest informe ens queda clar el procés de «dedocracia», i que s’entengui bé, 
que heu utilitzat des del Districte sense sentir la més pura vergonya. Algú us hauria de 
fiscalitzar de debò tota la poesia inventiva que sou capaços d’escriure. Els Jocs Florals, 
senyors, són a tocar, jo de vostès presentaria algun informe del regidor, que segur que teniu 
premi.    

El president aclareix que en aquest vídeo participava com a president del Consell del 
Districte i no com a representant d’Esquerra Republicana. A continuació, dona de nou la 
paraula al regidor. 

El regidor  

Sí, abans de res, demanar disculpes al Grup Municipal d’Esquerra Republicana perquè no 
he fet menció de l’acord de pressupostos, me n’he oblidat, és el primer que destaco en la 
introducció de l’informe de Regidoria, perquè, efectivament, per desencallar els 
pressupostos municipals, un dels acords és que, conjuntament amb els consellers de 
districte, pactessin una sèrie d’inversions per a aquest 2021 per un valor de gairebé 3 
milions d’euros, i així ho hem fet, eh? I, per tant, agrair-vos la feina de totes plegades i 
recordar que aquest acord inclou l’inici de la construcció de l’equipament de joves i memòria 
Can Seixanta, la redacció del projecte executiu del Borsí, fins a tres, si no m’equivoco, 
actuacions subsidiàries del pla «Dintres» que estan pendents, la rehabilitació d’un local al 
passeig Marítim, la instal·lació de l’aire condicionat a la Casa dels Entremesos, que és una 
vella demanda també de l’equipament, la definició del projecte bàsic de l’Hivernacle al parc 
de la Ciutadella. Per tant, doncs, recordar i agrair aquest pacte de pressupostos, que 
desencalla algunes de les inversions que teníem ja planificades per al 2021 i que estaven 
pendents de poder tenir una assignació pressupostària. 

Respecte al Pla de desenvolupament econòmic, el Pla de desenvolupament econòmic que 
teníem previst i que vam treballar en el mandat passat és un pla de desenvolupament 2016-
2021. Per tant, té tota la seva lògica que comencem a treballar-lo una vegada aquest pla 
arribi a la seva fi, perquè hi havia tota una sèrie d’accions que encara s’estan 
desenvolupant. El que hem de fer és la diagnosi de com ha funcionat aquell, i amb la nova 
realitat, evidentment, de la covid, doncs, hem de veure quin és el pla de desenvolupament 
econòmic que volem tenir. Un pla de desenvolupament econòmic que sempre té per objectiu 
la diversificació econòmica, i més ara que no pas abans, però, sens cap mena de dubte, 
aquest ha de ser l’objectiu. Malgrat que el Pla de desenvolupament econòmic és tota una 
sèrie de línies estratègiques d’actuació directes en el districte de Ciutat Vella, hi ha hagut, i 
segueix havent-hi, el desenvolupament del Pla de desenvolupament econòmic previ i, per 
tant, tota una sèrie de mesures dedicades al petit comerç i a l’ajut al petit comerç que 
s’estan desenvolupant també des de Casa Gran. 

En aquest sentit, recordar, per exemple, que a l’«Impulsem el que fas» hem incorporat una 
part del pressupost en el pressupost municipal, un pressupost propi de Ciutat Vella, que en 
el 2020, per exemple, ens ha permès poder finançar fins a trenta-tres activitats econòmiques 
noves, amb l’«Impulsem el que fas». Trenta-tres activitats econòmiques noves que totes 
elles porten associada contractació de persones, i hem fet una despesa, en aquest cas, de 
708.000 euros, el 2020, amb l’«Impulsem el que fas». Però si ens n’anem als baixos de 
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protecció oficial, doncs, és cert que la covid ha aturat les obres i, per tant, ens estem 
retardant en l’entrega, però ara mateix, la darrera convocatòria de baixos de protecció oficial, 
estan a punt ja de firmar-ne dos i després n’hi ha d’altres que també, evidentment, entraran 
durant aquest any. I, a més a més, podrem també comprar més baixos, també fruit de 
l’acord per als pressupostos, i durant aquest 2021 podrem comprar-ne més. 

Per tant, diguem que és cert que a vostès els pot estranyar que comencem el procés 
participatiu del Pla de desenvolupament econòmic, potser podrien pensar que el podríem fer 
abans, però és que el fem justament abans que s’acabi el que ja tenim per encarar l’any 
2022, eh? Això és normalment el que es fa amb els plans. 

Respecte al Gimnàs del Sant Pau, doncs, ho he dit moltes vegades, i és cert que el termini 
s’acaba aviat, però hem tingut reunions setmanals, hem tingut reunions els darrers dies a 
hores intempestives i en dies intempestius també, i estem treballant amb la propietat per 
veure la manera que podem arribar a un acord. I aquí sí que la propietat ha de rebaixar les 
seves expectatives quant al negoci que vol fer amb aquesta propietat. Però, en tot cas, 
encara no s’ha acabat, s’hi està treballant, està treballant Patrimoni de l’Ajuntament, està 
treballant la Gerència, estem treballant amb la propietat i, evidentment, hi soc jo també 
implicat. Per tant, no hi ha opacitat, el que hi ha és unes negociacions que encara no han 
arribat a bon port i esperem que hi puguin arribar en les properes hores. 

No he entès, Julia, quan deies que hi havia tot de dades que s’havien de penjar al web; no 
he entès quines són aquestes dades. Però, en tot cas, si ens ho aclareixes, veiem si les 
podem penjar o no. Nosaltres en l’informe de Regidoria intentem abocar bona part de les 
dades d’algunes de les coses que creiem que són destacables; hi ha moltes més dades que 
genera l’Ajuntament i segur que podem trobar la manera de penjar-les, o, si no, podem 
referenciar allà on estan. 

També dir que, no sé si hi ha hagut una confusió, perquè vostè parlava d’una persona que 
va a la XARSE i li diu que no rep cap ajuda. La XARSE no dona ajudes, el que fa és ajudar a 
la tramitació, eh? I, en canvi, les ajudes es donen per altres llocs, ja sigui serveis socials, ja 
sigui l’Oficina d’Habitatge o ja sigui altres administracions. Però sobretot recordar que la 
XARSE el que fa és tot l’ajut a la tramitació de documentació. Jo he visitat tots els centres de 
serveis socials durant aquest mes: els centres de serveis socials de Ciutat Vella han duplicat 
i triplicat les primeres visites, les primeres atencions, i han duplicat o triplicat també els ajuts. 
Per tant, el pressupost de serveis socials dedicat a les ajudes, ja sigui a l’alimentació, ja 
sigui a l’habitatge, ja sigui al que sigui, s’ha incrementat d’una manera molt i molt important, 
amb uns equips que hem aconseguit incorporar deu persones més als serveis socials del 
Raval, però que, en tot cas, s’està treballant a tota marxa, perquè realment aquesta 
pandèmia i aquesta triple crisi ha deixat una situació molt complicada, hi ha molta gent que 
ha entrat en l’espectre de la precarietat que no hi era. 

Per part de Junts per Catalunya, a Príncep de Viana no m’he deixat Mossos d’Esquadra, 
perquè en aquest cas…, ja ho he dit i ho dic sempre, la col·laboració de Mossos d’Esquadra 
i de Guàrdia Urbana en tot el que representa la delinqüència i la criminalitat i sobretot ens 
acostumem a referir a allò que fa referència al tràfic de drogues, i del que he parlat, doncs, 
és les intervencions que es fan per part de tots dos, com les que ja hi ha hagut aquesta 
mateixa tarda, que n’hi ha hagut dues. Però en el cas de Príncep de Viana, 14, va intervenir 
Guàrdia Urbana, eh?, només va intervenir Guàrdia Urbana, perquè hi havia un requeriment 
específic i així ho vam fer i per això no he citat els Mossos d’Esquadra. Però, evidentment, hi 
treballen i ens reunim amb ells i estan aquí i hi ha una relació excel·lent a Ciutat Vella. 
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I pel que fa a Salvador, 7, bé, doncs, és un pis de la Generalitat amb un procediment aturat 
per part de la Generalitat durant anys –durant anys aturat per part de la Generalitat– i al final 
s’ha acabat desallotjant per un tema també de tràfic, per tant, per un tema delinqüencial. No 
hi ha en absolut cap mena de «dedocràcia», que diu vostè, en l’assignació de subvencions 
de res; totes són transparent, totes estan publicades. I és cert que hi ha entitats que 
demanen subvenció, hi ha altres que les demanen tard, hi ha altres que les demanen 
malament, se’ls acompanya, se’ls segueix, intentem que tothom pugui percebre els diners 
que es mereix en base sempre a projectes que siguin uns projectes d’interès qualificats pels 
tècnics. Però de dit, en aquest cas, no n’hi ha cap, i si vostè creu que hi ha alguna que està 
donada a dit, doncs, ho comenta i podrem veure si és així o no és així. 

I després també m’agradaria fer referència a les concentracions de gent que hi ha i sobretot 
en les darreres setmanes o en el darrer mes, no?, les concentracions sobretot a partir dels 
dijous al vespre, però no només, al passeig del Born, al MACBA, Almirall Churruca, a 
Carders, a Joaquín Costa, Terenci Moix, a Folch i Torres… Aquí hi ha un dispositiu que s’ha 
treballat… Per començar, dir que algunes de les nits que ha passat això la Guàrdia Urbana i 
Mossos d’Esquadra no hi han pogut intervenir com haurien volgut, perquè hi havia altres 
manifestacions a la ciutat i, per tant, tenien agents desplegats pel territori i no podien 
intervenir en un tema de convivència com aquest. Però una vegada s’han rebaixat aquestes 
mobilitzacions i hi han pogut actuar, hi ha un dispositiu conjunt de Guàrdia Urbana i Mossos 
d’Esquadra, per exemple, al passeig del Born, en el qual el que fa és una tasca 
d’aproximació i una tasca de dissolució d’aquells grups que són de més de sis persones. I, a 
més a més, també hi ha tot el seguiment de quins són els locals que influeixen que hi hagi 
aquesta concentració. És un dispositiu conjunt de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana que 
és cert que no pot ser estàtic en tots els llocs, donades les hores també i donades, doncs, 
altres coses que passen al districte. Per tant, hi ha una concentració de cossos de seguretat 
en un moment, estan treballant durant una hora aproximadament i en alguns moments han 
de sortir perquè la gent es desplaça cap a un altre lloc. I aquí hi ha tota una feina d’encaix de 
Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana que és complexa, que és complicada, i ja s’han posat 
algunes multes tant a alguns locals com sobretot també a algunes persones que estan 
consumint a la via pública en grups superiors a les sis persones. 

I ho deixo aquí, perquè segur que hi haurà més. 

El president obre el segon torn dels grups municipals.     

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Nosaltres també, en referència als aldarulls que comentava la consellera de Ciudadanos, 
ens volem solidaritzar amb la noia que va perdre l’ull amb una bala de foam, perquè, 
evidentment, perdre l’ull és molt més important que perdre un cotxe. 

Per una altra part, el tema que venia comentant del Pla de desenvolupament econòmic, està 
molt bé, el que passa és que si no ens deixa participar, si els consells, tal com deia la 
consellera Chacón, que són d’intervenció dels grups polítics es van endarrerint i es van 
cancel·lant, no tenim participació activa. Passa el mateix en el procés del Pou de la Figuera, 
no vam poder participar a cap de les dinàmiques que van fer en el procés participatiu, amb 
la qual cosa esteu vetant una part de la ciutadania que ens ha escollit com els seus 
representants. 

Després, el que deia de les actes, a la web haurien d’estar penjades totes les actes, tal com 
hem recordat sempre a la Junta de Portaveus, de les comissions; no estan, moltes vegades; 
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tampoc estan les dels consells, tampoc està la mesura del Pla integral per abordar la 
prevenció i l’atenció de la drogodependència al barri del Raval. És a dir, no s’estan 
actualitzant les dades, ni es canvien les dates dels consells al calendari que està a la web, 
amb la qual cosa la ciutadania, si vol consultar alguna cosa, no pot. I jo crec que, bé, és el 
de sempre, que són excuses i depurar responsabilitats. Al final portem sis anys governant en 
la que nunca es veu que la davallada de Ciutat Vella és molt gran, i no estan governant, no 
veiem una senda per la qual anem. 

Moltes gràcies, bona tarda. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, les dades que crec que són importants que pengin són les mateixes que ens ofereixen a 
nosaltres en l’informe del regidor, però que hi tinguin accés tots els veïns de manera molt 
més ràpida que no entrar en l’informe del regidor i buscar-les. Si vol, en parlem més 
endavant, que no tinc cap problema. 

En el cas especial d’aquesta dona, jo ja sé com funciona la XARSE, i crec que és important 
conèixer el que es fa i el que no es fa. Jo en cap moment he volgut especificar un cas, 
perquè crec que és important també tots aquests casos. Ja li presentaré la veïna que no té 
accés a cap ajuda o que això almenys li han dit a tots els llocs on ha anat. Crec que la feina 
que fa serveis socials és espectacular, no tinc paraules per agrair tota la feina que han fet 
durant tots aquests mesos i que fan sempre, perquè, al final, ells no treballen només un dia 
a la setmana, treballen tots els dies de l’any, i crec que això és important, i agrair novament 
la feina que fan els serveis socials. 

Per acabar, i crec que és important, el Pla de desenvolupament econòmic està molt bé que 
facin el procés per construir el nou, però crec que també hem d’avaluar el que s’ha fet i el 
que no s’ha fet. I a dia d’avui, en aquest mandat, no ens han presentat cap informe envers 
aquest projecte o aquesta mesura de govern, que crec que era important. 

I ja l’últim, i que se m’acaba el temps, crec que és important que totes les propostes que 
s’aproven en aquest plenari després apareguin i se’n faci ressò. Jo en el passat plenari li 
vaig demanar que em fes un informe dels parcs infantils del districte, i en cap moment ha 
aparegut aquesta paraula. Crec que és important, sobretot perquè hem de cuidar aquests 
infants, aquests joves, aquests adolescents i aquestes famílies que sobreviuen en aquest 
districte i que volen i han decidit viure aquí, a Ciutat Vella. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador   

Primer, senyor Coronas, aclarir que vostè participava com a president, però és cert que 
tothom el reconeix com una cara visible d’Esquerra Republicana; tot i així, tampoc no venia 
de cinc segons més de posar una consellera o un conseller d’Esquerra a felicitar els Nadals 
als nostres avis, no? 

I ara amb el senyor regidor i ens enrocarem en Príncep de Viana i Salvador, 7 bis. De 
Príncep de Viana sap que no diu tota la veritat, però vostè mateix. I sobre Salvador, 7 bis, 
parla des del desconeixement: aquest pis era propietat del BBVA i, davant del marró que 
tenien, el cedeixen a l’Agència de l’Habitatge. Ara és de Divarian, ja no és del BBVA. El 
llançament es pot produir per un requeriment per impagament, no pas per un delicte 
delinqüencial, perquè, si no, encara estaríem en la problemàtica allà enquistada. I s’avança 
perquè Junts per Catalunya treballem i vam demanar unes mesures cautelars, però no, en 
cap cas, perquè hi hagi cap delicte delinqüencial. Només aclarir… I el que hem dit abans, o 
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sigui, si vostès només tenen una part de la informació, es pot treballar en xarxa, amb Junts 
per Catalunya, amb Esquerra Republicana, amb Ciutadans, si tingués competències en 
alguna administració que hi ha aquí. Però vostès en cap moment han agafat el telèfon, han 
fet reunions amb veïns i no ens han dit absolutament res a les parts implicades. I això és 
malament per als veïns i malament també per al nostre funcionament en el districte, amb la 
qual cosa em deixen en evidència que no volen anar cap endavant, no volen arreglar els 
problemes que tenim a Ciutat Vella. 

El president agraeix les intervencions i dona la paraula de nou al regidor.    

El regidor 

Jo li vull agrair la insistència en Salvador, 7, perquè sé i em consta que vostè és una de les 
persones que ha insistit per solucionar aquest tema, i també em felicito que s’hagin demanat 
i que hagin demanat aquestes mesures cautelars, que és el que vam iniciar a fer al districte 
de Ciutat Vella amb les cannàbiques i amb d’altres, amb la Gerència del Districte. De 
Príncep de Viana, 14, no amago res, dic tota la veritat. I després també dir-li que aquest pis, 
tal com s’han compromès que es posi a lloguer social, com tants d’altres que la Generalitat 
té buits a Barcelona, per exemple, a Rambla, 14, no?, que és un edifici que està tot sencer, i 
ens omplim la boca de la Rambla, però en canvi tenim els pisos de propietat nostra o seva, 
en aquest cas, buits. Posin-los, si us plau, a disposició de la Mesa d’Habitatge. 

I respecte als processos de participació, com el del Pou de la Figuera, que ens diuen que els 
consellers de l’oposició no hi participen, és cert, però és que els consellers del Govern 
tampoc no hi participen; és un espai per a veïns i veïnes. I després el que nosaltres fem és 
treballar tècnicament quines són les propostes que han sortit. Però els consellers i 
conselleres de govern no participen dels processos de participació. I si en algun moment hi 
han anat, que no em consta que ho hagin fet en el Pou de la Figuera, perquè és millor no 
anar-hi, però si en algun moment s’hi ha anat és o per fer la presentació o escoltar, però de 
cap de les maneres participar en un procés participatiu. 

C) PART DECISÒRIA 
 
1. Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, 

albergs de joventut, habitatges d’ús turístic, llars compartides i residències 
col·lectives docents d’allotjament temporal a la ciutat de Barcelona 

El president dona la paraula al regidor perquè exposi aquest primer punt de la part 
decisòria. 

El regidor 

Bé, doncs, la Comissió de Govern va aprovar inicialment els canvis al pla, al PEUAD (Pla 
especial urbanístic d’allotjaments turístics), que regula els allotjaments turístics de la ciutat 
per adaptar-lo al marc normatiu i al context actual. Quatre anys després de l’entrada en 
vigor, als barris cèntrics de Barcelona hi ha 940 places turístiques menys i l’oferta ha 
crescut de manera controlada i equilibrada, creiem, en les zones perifèriques, on les 
activitats esdevenen una oportunitat per al territori. Des que es va aprovar la normativa, 
l’oferta turística ha crescut en 1.460 places, i aquest increment ha sigut sostingut i 
sostenible, ja que a les zones més cèntriques, com Ciutat Vella, l’oferta ha disminuït. El pla 
del 2017 preveia una revisió al cap de quatre anys de l’entrada en vigor, i això és el que 
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estem presentant avui. I, a més a més, la Generalitat de Catalunya ha aprovat els últims 
mesos canvis normatius que creen la llar compartida com a nova tipologia i ha deixat la 
potestat als ajuntaments perquè decideixin com és que volen relacionar-se amb aquesta 
nova figura. 

La covid-19, a més a més, ha posat en evidència la necessitat de revertir l’especialització 
del centre de la ciutat en l’economia basada en el turisme i el visitant, i, doncs, seguim 
apostant per la veinificació, diversificació i l’economia diversificada central dels barris.  

Els principals canvis i novetats d’aquest PEUAT és que no s’admet el lloguer d’habitacions 
turístiques a la ciutat, per l’impacte que podrien generar i, a més a més, perquè 
habitualment els pisos són gestionats per grups organitzats que se’n lucren amb pràctiques 
irregulars i altres també mafioses. Una desregulació de les habitacions turístiques podria 
propiciar que aquest fenomen s’estengués i, a més a més, amb la impossibilitat o la 
dificultat molt gran d’inspecció. Si ja ens costa inspeccionar pisos turístics pel que 
representa, amb les habitacions seria encara molt més ingovernable, i creiem, per tant, que 
no s’han de permetre. 

I, a més a més, hi ha la nova regulació per a les residències d’estudiants en la qual 
s’introdueixen novetats perquè s’ubiquin en solars que no estiguin qualificats d’equipament 
i, a més a més, una proposta que no permet l’obertura de noves residències en les zones 
de decreixement i de manteniment, excepte si es reconverteixen els hotels en allotjament 
turístic o alberg de joventut. 

El president obre el torn de paraula dels grups municipals.    

El Sr. Jordi Callejo Moya 

La música d’aquest nou PEUAT sona bé, però hi votarem en abstenció, que s’ha de 
prendre com una reserva de vot fins que es porti a aprovació de Casa Gran. Esquerra vol el 
millor PEUAT per a la ciutat de Barcelona i en serem garantia, tal com ja vam demostrar en 
l’aprovació de l’anterior, on vam aconseguir introduir nous barris a la zona de decreixement: 
Sant Antoni, part de Sant Martí i Hostafrancs. Vam aconseguir que l’Ajuntament posés fins 
a més de cent visualitzadors i que es revisin els projectes com l’alberg de la Villa Olímpica, 
Hotel Drassanes o l’Hotel Rec, aquests últims amb diversa fortuna. 

Ara estem en un moment que cal actualitzar el PEUAT del 2017, perquè al mateix ja es 
preveu la revisió als quatre anys per donar resposta a la sentència per l’aparició de les llars 
compartides. També volem deixar constància que, per a Esquerra Republicana, també és 
fonamental que es tiri endavant una ordenança per tal de regular els HUTs (habitatges d’ús 
turístic) i així tenim més instruments de control i mecanismes per a aquests àmbits. 

Gràcies. 

El Sr. Thair Rafi Khanun  

Gràcies, president. Compartimos la zona de regulación de los nuevos HUTs permitidos en 
estas zonas, pero no podemos aceptar la prohibición de las viviendas compartidas en la 
ciudad, cuando lo que la normativa de la Generalitat le pedía al Ayuntamiento era 
precisamente su regulación. El Gobierno se comprometió en la Comisión de Urbanismo de 
setiembre de 2020, a propuesta de Ciutadans, a regularlas lo antes posible, y ahora 
comprobamos que la manera de regularlas era prohibirlas, lo que sin ser ilegal deja mal 
lugar a su palabra. Las habitaciones compartidas, les llamamos normalmente bed y 
breakfast, es un modo de viajar diferente y muy común en Europa que representa un 
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ingreso complementario para muchas familias humildes. Con esta prohibición no hacemos 
desaparecer esta actividad bastante común en Barcelona, sino que la enviamos a la 
clandestinidad y sus ingresos a la economía sumergida. Así que nuestro voto será en 
contra. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Junts per Catalunya aposta per un model turístic descentralitzat on els beneficis d’aquesta 
activitat econòmica arribin al màxim de sectors i barris de la ciutat. Només podem 
redistribuir la riquesa si aquesta és generada, i, per aconseguir-ho, cal que Barcelona tingui 
un sector turístic potent. Lamentablement, ha estat un dels sectors més castigats de la 
pandèmia. Estem convençuts que cal dur a terme una regulació, però aquesta regulació no 
pot castigar els amfitrions que fins al moment han fet bé tots els tràmits administratius i 
fiscals correctament, per culpa d’uns que han incorregut en mala praxi. Amfitrions que, en 
molts casos, i degut a la situació de crisi que vivim, lloguen de forma temporal alguna de 
les seves habitacions per necessitat d’un complement en els seus ingressos. La llar 
compartida no és un apartament turístic, l’amfitrió conviu amb l’inquilí i no afecta ni pel que 
fa a la disponibilitat de l’habitatge ni el preu d’aquest. 

Junts per Catalunya ja va demanar al Govern municipal que s’avingués a negociar amb els 
grups de l’oposició una regularització de les llars compartides escoltant abans el sector. El 
model pel qual aposta el PSC, els Comuns i Esquerra és un model basat en el 
decreixement que criminalitza el turisme de tots els mals endèmics que pateix la ciutat i que 
promou la ciutat que tenim avui en dia, una ciutat sense turisme, amb una taxa d’atur 
disparada i amb nous negocis que tanquen dia rere dia per l’absència de visitants. Tampoc 
podem dir-nos que això és una lluita només contra els habitatges turístics i defensant el 
gremi, el sector hoteler, perquè no és cert. De fet, amb l’aprovació d’aquesta regulació, se 
suspenen les llicències de reforma integral d’hotels, una mostra més de la voluntat 
d’envellir i degradar les places hoteleres de la nostra ciutat per evitar que la riquesa i la 
prosperitat vinguin a Barcelona. 

Volem promocionar que els barcelonins puguin beneficiar-se econòmicament 
individualment del turisme. Estem d’acord que el marc regulador sigui estricte i exigent per 
evitar l’especulació i l’abús, cosa que ja ha fet la Generalitat, però amb suficient marge 
perquè les persones normals puguin treure un benefici de la seva propietat immobiliària. 
Vostès estan en contra del turisme, estan en contra de la indústria automobilística, dels 
grans centres culturals, estan en contra de les agències europees, estan en contra de la 
construcció. Vostès volen una Barcelona petita, mediocre i irrellevant a imatge i semblança 
seva. 

Votarem en contra. 

El president dona de nou la paraula al regidor.     

El regidor 

Junts per Cat, que abans es deia d’una altra manera, va fer un pla d’usos per a Ciutat Vella 
per incrementar l’economia del visitant. Per tot això, per això, tenim la situació que tenim, 
que hi ha una dependència absoluta d’un únic sector econòmic i cap allà on hem d’anar a 
tots és cap a la diversificació econòmica. En això hi estem totalment d’acord. No estem en 
contra del turisme, només faltaria; estem en contra, sí, de la massificació turística. Hi ha 
uns barris de Ciutat Vella, com, per exemple, el Gòtic, però no només, o les Rambles, de 
les quals parlaven abans, en què la massificació turística ha provocat l’expulsió de veïns i 
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veïnes, ha provocat l’expulsió del comerç de proximitat, ha provocat l’expulsió de la vida 
comunitària. I el que hem de fer ara és regular després d’analitzar com ha funcionat el 
PEUAT durant aquests quatre anys. 

Per tant, bé, doncs, dir que el Pla d’usos de Ciutat Vella també va en aquesta línia, va en la 
línia de la diversificació econòmica i el PEUAT justament el que vol és equilibrar, no?, el 
dret a la ciutat amb també el dret a ser visitats i el dret que la gent de fora pugui visitar-nos i 
pugui ser turista a la ciutat de Barcelona. Però, sens dubte, s’ha de regular, perquè l’abús 
al qual hem arribat de l’ús de l’espai públic, o l’abús també en els pisos turístics ha fet que 
els nostres barris es buidin d’allò que necessiten els barris, que és veïns i veïnes i no tants 
visitants, que hi han de ser, hi han de venir, però han de venir menys i han de venir també 
amb una situació regulada i no en pisos il·legals o en habitacions que no es podran 
controlar i que, evidentment, feta la llei, feta la trampa. Si podem fer la trampa en un pis, 
imaginin-se en un pis amb tres o quatre habitacions, que és impossible de controlar. 

El president pregunta si cap grup vol tornar a intervenir.    

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Crec que el Pla d’usos el va fer Convergència en el seu moment; jo mai he estat a 
Convergència, soc Junts per Catalunya i, no ho sé, potser és com si jo li preguntés que 
Iniciativa què tal. 

El president informa que aquest punt ha estat aprovat amb el vot a favor del Govern, 
l’abstenció d’Esquerra Republicana de Catalunya i els vots en contra de Ciutadans i Junts 
per Catalunya. 

2. Pla especial integral d’adequació per a l’ús d’hotel de l’edifici protegit nivell B 
situat al carrer Rambla, 38 

El president dona la paraula al regidor perquè exposi aquest punt. 

El regidor 

Sotmetem a informació del plenari de Ciutat Vella l’aprovació inicial del Pla especial integral 
d’adequació per a ús hoteler de l’edifici protegir nivell B situat a la Rambla, 38, de Ciutat 
Vella. 

És aquesta aprovació inicial únicament a l’efecte de donar dret al tràmit. L’any 2016, la 
nova propietat de l’històric Hotel Quatre Nacions va introduir la petició, la sol·licitud d’una 
llicència d’hotel que, aquell moment, va ser suspesa perquè hi havia una suspensió de 
llicències per una modificació del Pla general metropolità de patrimoni. Tenim una 
sentència que ens diu que allò no s’hauria d’haver aplicat i només, doncs, en resposta a 
aquesta sentència, hem d’iniciar aquest tràmit, insisteixo que és un inici per acceptar 
aquesta petició de llicència, que després s’haurà de veure, si conforme a PEUAT o a Pla 
d’usos, es pot concedir o no. Però, en tot cas, hem de portar aquest pla especial a 
aprovació del plenari, perquè és un pla especial en resposta a una sentència. 

El president obre el torn d’intervenció dels grups municipals. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

En aquesta qüestió seré molt breu. Des d’Esquerra hi votarem en contra. No podem estar a 
favor de l’obertura d’un nou hotel a Ciutat Vella i molt menys a les Rambles. Amb els que 
n’hi ha són suficients. Amb el PEUAT es va declarar Ciutat Vella zona de decreixement i 
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s’hi detalla un pla específic per a la Rambla en el qual les estratègies traçades no 
contemplen nous hotels. Per tant, òbviament, no el podem permetre. Si un error a l’hora 
d’establir les suspensions permet que es faci aquest hotel, potser també caldria que 
estiguessin més atents a Ciutat Vella, ja que no tenim gaire més marge d’error. 

Gràcies. 

El Sr. Thair Rafi Khanun 

En este punto votaremos abstención.  

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Junts per Catalunya votarem favorablement aquest pla especial donant compliment a la 
sentència estimatòria número 459, del 6 de febrer del 2020, dictada pel TSJ, en el marc del 
recurs contenciós administratiu número 387/2017 interposat contra l’acord del 28 del 9 del 
2017. El que sí que volem deixar en evidència és que tota feina aturada per les seves 
absurdes polítiques ens aboca a la pèrdua de diners públics, com en aquest cas: 3.000 
euros haurà d’abonar l’Ajuntament de Barcelona en costes de judici; 3.000 euros que 
paguem tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Una ideologia patètica i malaltissa no 
ens ha de sagnar econòmicament. 

El president dona de nou la paraula al regidor. 

El regidor 

Sí, Déu-n’hi-do els adjectius de Junts per Cat tant ara com en l’anterior.  

De cap de les maneres estem aprovant atorgar una llicència; el que s’està aprovant és que 
la propietat, que ha introduït una llicència, doncs, efectivament, s’inicia un tràmit i aquest 
tràmit acabarà, d’aquí a un temps, amb l’acceptació final d’aquesta llicència o no, eh? Però 
no estem votant de cap de les maneres la concessió de cap llicència, i això és important 
remarcar-ho. El que s’haurà de veure després és si aquesta llicència i aquesta petició 
s’adiu o no s’adiu a la regulació que té Ciutat Vella, la regulació en aquest cas del PEUAT, 
que és una regulació de ciutat. Si no s’hi adiu, no es concedirà i, si s’hi adiu, sí. 

El president informa que aquest punt ha estat aprovat amb els vots a favor del Govern i 
Junts per Catalunya, l’abstenció de Ciutadans i el vot en contra d’Esquerra Republicana. A 
continuació, com a suggeriment, explica que a vegades el diccionari es presta a moltes 
interpretacions, però creu que sempre hi ha hagut un cert acord amb els adjectius utilitzats 
a les sessions plenàries i, ja que és la seva última sessió, demana que es mantingui així 
fins al final. 

3. Pla especial urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona 

El president dona la paraula al conseller Ibarra perquè exposi aquest punt. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Gràcies, president. No hi haurà problema amb el llenguatge, perquè serà molt tècnic. 

Bé, sotmetem al plenari la informació del Pla especial urbanístic per a la regulació dels jocs 
d’atzar a la ciutat. Aquest fixa les condicions a complir per part de qualsevol persona 
interessada a obrir un nou local de jocs d’atzar a la ciutat. El nou pla representa augmentar 
de forma molt considerable la limitació prèvia de 100 metres de distància actual de qualsevol 
local d’atzar respecte als equipaments d’usos protegits. Per exemple, la distància mínima 
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ara és de 800 metres respecte a qualsevol centre educatiu o de 450 metres respecte d’altres 
equipaments, com biblioteques, serveis socials, centres cívics, casals de joves i de barri, 
etcètera. 

Aquests criteris tenen a veure també amb la premissa que cal protegir els col·lectius més 
vulnerables respecte al desenvolupament d’un possible joc problemàtic o patològic als 
menors i joves fins als vint-i-un anys, les persones amb problemes de salut mental o 
addiccions i també les persones en risc de pobresa o exclusió social. 

L’aprovació inicial d’aquest Pla d’usos municipal amb una regulació estricta respon a l’únic 
objectiu de prioritzar la mirada de salut pública i els drets de la població més vulnerable. 

Gràcies. 

El president agraeix la intervenció i obre el torn dels grups municipals. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Aquest pla neix de la mesura de govern que apel·la per la prevenció de l’addicció de joc 
2009-2023 i té com a objectiu fer front als danys associats al joc, tenint en compte les 
conseqüències socials que té en la població, i en especial vetllar per la salut de les persones 
més joves. Dins d’aquesta mesura de govern, una de les accions tenia a veure a limitar i 
ordenar els establiments on es realitzen apostes a la ciutat. A Barcelona hi han cinquanta-un 
establiments de joc, un casino, quinze bingos i trenta-cinc sales de joc, molts ja queden 
regulats pel Pla d’usos, però justament hi queden fora les zones amb més índex de 
vulnerabilitat de la ciutat, com podia ser el nostre districte, que és on més impacte negatiu 
poden tenir sobre la població. 

Si entrem pròpiament en la regulació, el pla especial estableix distàncies amb els usos 
protegits, fent especial atenció i ampliant les distàncies als centres educatius, cosa que em 
sembla bé, degut a l’impacte negatiu que poden tenir en els adolescents. També regula les 
condicions del seu emplaçament en la relació a la via pública amb l’habitatge i altres 
establiments, en les quals cal aprofundir per veure les possibles interaccions negatives. A 
l’espera de poder aprofundir en el pla i veure amb més detall el que he comentat, ens 
abstindrem de cara a l’aprovació definitiva a Casa Gran. 

Moltes gràcies. 

El Sr. Thair Rafi Khanun 

Uno de los objetivos es proteger a los más jóvenes de las adicciones al juego, personas con 
problemas de salud mental y en riego de pobreza y exclusión social, más vulnerables. Con 
la expansión del sector del juego online existe una creciente aceptación social de los juegos 
de azar, la abundante publicidad que los promociona. Es necesario invertir en más 
prevención, esta prevención tiene que fomentar una serie de factores protectores, por 
ejemplo, autoestima, habilidades sociales, tolerancia a la frustración, etcétera, desde los 
primeros años para conseguir que las personas sean menos vulnerables a las conductas de 
riesgo como son las conductas adictivas con o sin abuso de sustancias. 

Cabe recordar que ya existe una regulación al respecto a través de un decreto de la 
Generalitat del año 2004 que ya impide el crecimiento en Cataluña de nuevos locales que 
realicen esta actividad. Por tanto, se hace imprescindible una regulación a nivel estatal que 
tenga en cuenta las nuevas fórmulas online de adicción al juego, en especial proteger a los 
jóvenes de esa adicción. 
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Por todo ello, nuestro voto será abstención.   

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Compartim la necessitat de regular i frenar la proliferació de locals d’apostes i jocs d’atzar, 
donat que estan creixent de forma alarmant els trastorns mentals derivats del joc d’atzar i les 
apostes. El joc compulsiu i la posterior addicció és una patologia que s’adquireix en molts 
casos a edats molt primerenques. Per això és de gran importància limitar les oportunitats 
d’apostar i erradicar el mal exemple que aquests locals donen als infants i als joves. 

Però malgrat que compartim aquesta necessitat de regular-ne els establiments, creiem que 
no es tracta d’una mesura que vagi a l’arrel del problema, ja que aquesta està en els jocs en 
línia. I és que qualsevol persona, com ja han dit abans, amb un dispositiu mòbil pot apostar i 
jugar a jocs d’atzar fins i tot sense tenir divuit anys. Aquesta tipologia de joc ha fet que la 
major part de les persones addictes al joc siguin joves entre divuit i vint-i-cinc anys, un perfil 
de població que, en un estat amb més d’un 40 % d’atur juvenil, busca en les apostes una 
forma d’obtenir ingressos i de passar el temps. 

Aquesta regulació és competència exclusiva del Gobierno de España. De fet, el ministre 
Alberto Garzón, més enllà de venir a fer-se fotos amb l’alcaldessa Colau a l’Ajuntament… 
Els experts afirmen que en època de crisi la gent tendeix a jugar més. Ja va passar amb la 
crisi financera del 2008 i ara està tornant a passar. De fet, durant l’etapa del confinament, els 
jocs d’atzar i les apostes en línia van incrementar un 60 %, malgrat que bona part de les 
competicions esportives es van paralitzar. 

Per tant, ens abstenim, perquè tot i compartir-ne l’objectiu, considerem que no es tracta de 
la forma correcta d’abordar una problemàtica social que es veurà incrementada durant els 
propers anys a causa de la crisi econòmica generada pel coronavirus, i ens falta analitzar 
correctament si les distàncies proposades pel Govern municipal són suficientment 
ambicioses o si s’haurien d’endurir per evitar els efectes negatius del joc. A més a més, 
depèn de com es regulin urbanísticament aquests establiments podríem incórrer en un 
conflicte competencial amb la Generalitat i en un conflicte legal entre els empresaris del 
sector i l’Ajuntament de Barcelona. 

El president agraeix les intervencions i pregunta al senyor Ibarra si vol tornar a intervenir.   

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

No, gràcies. 

El president informa que aquest punt ha estat aprovat amb el vot a favor dels grups del 
Govern i l’abstenció d’Esquerra, Ciutadans i Junts per Catalunya. 

D) PART D’IMPULS I CONTROL 
 

a) Proposicions 
 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, 
atès que en els pressupostos negociats i fets públics el passat mes de febrer 
vam incloure una partida per tal de rehabilitar l’Hivernacle, aquest espai ha 
de ser recuperat pels veïns de Ciutat Vella i Sant Martí i convertir-se en un 
espai socioeducatiu, i atès que el barri de Sant Pere, Santa Caterina i la 
Ribera no té gairebé espais socioeducatius i lúdics per als infants: 
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PRIMER.- Que es creï un procés participatiu específic al barri del Casc Antic 
on es tractin els següents temes: 
− Quin ús veïnal se li vol donar a l’Hivernacle 
− Quin tipus d’ús socioeducatiu per als infants volen que hi hagi a 

l’Hivernacle 
− Que sigui un espai popular, públic i veïnal 
− Que es dugui a terme una ampliació de l’espai lúdic per a famílies del 

parc de la Ciutadella 
SEGON.- Que els diferents grups municipals que formem part del Districte 
estiguem presents al llarg de tot el desenvolupament del procés participatiu 

El president dona la paraula a la consellera Segura perquè exposi aquesta proposició. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Gràcies. Bona tarda. Bé, avui des del nostre grup municipal portem una proposició que 
busca la implicació de tots els veïns i veïnes a la presa de decisió de quin ús se li dona a 
l’Hivernacle. Això ve arran de l’acord de pressupostos a què va arribar el nostre grup 
municipal amb el Govern municipal, on vam presentar la proposta de la rehabilitació de 
l’històric espai de l’Hivernacle. Ara bé, m’agradaria fer una puntualització i és que abans el 
senyor regidor ha dit que s’havia de fer la definició del projecte, i no, realment és el 
desenvolupament de la primera fase de la rehabilitació. 

Llavors, l’Hivernacle està denominat com un bé cultural d’interès local, però actualment no 
és ni un bé cultural ni és d’interès local pel mal estat en què es troba. Per tant, demanem, si 
us plau, que es comenci a fer aquesta fase 1 al més abans possible. 

Des d’Esquerra Republicana mai ens hem oblidat de la importància d’aquest espai que dota 
d’una identitat al barri, al districte, a la ciutat, inclús al país, podríem dir, i per això, ara que 
hem tingut l’oportunitat de tornar a recuperar aquest bé cultural i d’interès local, l’hem 
aprofitat. 

Donar a preservar, difondre, ensenyar i activar el patrimoni és un dret, un dret col·lectiu que 
cohesiona socialment i que dota d’identitat a un barri, com hem dit abans, a una ciutat, 
inclús a un país. El patrimoni no exclou ningú, sinó que aglutina tothom, sense fer 
distincions. En un districte socialment tan divers com el nostre, aquest element encara pren 
més rellevància. És per això que els demanem que, per començar, obrin un diàleg amb totes 
les àrees i agents implicats d’aquest espai per tal de promoure i garantir que l’Hivernacle 
tingui un ús comunitari i socioeducatiu. De la mateixa manera, un cop aquests agents hagin 
acceptat aquest ús del qual volem dotar aquest espai, els demanem que engeguin també un 
diàleg obert, fluid i participatiu per a tots els veïns i veïnes dels barris col·laterals amb el parc 
de la Ciutadella: Vila Olímpica i Casc Antic, ja que Casc Antic en concret pateix d’una 
mancança d’espais per al veïnat sobretot socioeducatius i lúdics. Aquest diàleg sobretot ha 
d’incloure veïns i veïnes de totes les franges d’edat possibles, ha de ser un procés 
transversal i on s’escoltin totes les veus possibles, donat que aquest espai serà per a tota la 
ciutadania: joves, infants i adults. Per això considerem imprescindible la participació de totes 
les veus. 

Podem agafar també de referència l’espai lúdic per a famílies que ja existeix al parc de la 
Ciutadella i fer una extensió en l’Hivernacle; aquesta seria enfocada més cap a la temàtica 
de la botànica i el medi ambient i l’ecologia. És necessari que el veïnat sigui partícip, donat 
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que són ells qui li donaran l’ús majoritari. Per la mateixa raó, us demanem que preserveu, si 
us plau, aquest espai per al veïnat, que no es torni un altre parc temàtic o un altre 
monument històric, com molts de Barcelona que ara estan…, bé, ara ja no per la covid, però 
han estat molts anys ocupats per molts turistes per fer-se fotos o per passejar per allà i que 
els veïns no tenien l’oportunitat de passejar per allà o fer un ús d’aquests espais. 

Per acabar, també els demanem que els grups municipals de l’oposició també formem part 
ja no del procés participatiu, com deia el regidor abans, però sí del seguiment de tots els 
diàlegs que es duran a terme durant aquest temps.  

Gràcies. 

El president agraeix la intervenció i obre el torn de paraula de la resta de grups municipals.  

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, president. Bé, tal com ha explicat la consellera, aquesta proposta va lligada a 
l’anunci que han fet vostès sobre les inversions acordades amb el Govern municipal i que 
han publicitat a bombo i plateret, que està molt bé, però a vegades obliden que darrere de 
cada element cultural hi ha també una història i uns espais i un projecte global dins del parc i 
dins de l’Hivernacle. 

En aquest cas, vostès ens fan arribar ahir l’esmena que van fer amb el Govern, una esmena 
que considerem que no canvia gaire el concepte o la idea de millorar l’Hivernacle, però sí 
una miqueta com es durà a terme aquest projecte i aquest procés, no?, o aquest diàleg, com 
li han volgut dir. 

La veritat és que em va sorprendre una mica que féssim un procés participatiu. La veritat és 
que jo també, en anteriors plenaris, he demanat processos participatius, però ja estem 
veient que els processos participatius no serveixen de gaire.  

Bé, jo, com sap la consellera o com haurien de saber tots, tinc petites obsessions en el 
districte. Una d’aquestes obsessions és el parc de la Ciutadella. I crec que no hem de mirar 
només l’Hivernacle, hem de veure tot el conjunt del parc de la Ciutadella. Hauríem de parlar 
també de l’Umbracle, hauríem de parlar del Zoo, hauríem de parlar dels museus, de les 
obres necessàries per a les escoles i l’institut, dels parcs infantils i d’un conjunt de coses, 
que a vegades, quan només mirem una cosa concreta, no veiem tot el conjunt. 

La veritat és que, el mandat passat, el Govern municipal va dir que faria un projecte de parc 
o, més ben dit, un conjunt d’accions per millorar aquest parc. A dia d’avui no sabem res. Sí 
que sabem que s’ha incrementat el patrullatge de Guàrdia Urbana i dels cossos de 
seguretat, s’han netejat les fonts. Però no només cal netejar el parc, no només s’han de 
millorar els parcs infantils, s’ha de fer una intervenció immediata i potser aquesta hauria 
sigut una bona proposta. 

La veritat és que, en aquest diàleg entre veïns, entre agents que han de tenir cura d’aquest 
parc, crec que és important no oblidar només els veïns de Casc Antic o de Vila Olímpica, al 
final el parc l’utilitzem tots, jo la primera i no visc al Casc Antic, amb la qual cosa, segons la 
seva proposta, jo no podria participar-hi, no només no podria participar com a consellera, 
sinó com a veïna d’allà. 

També recordar-li que Eixample també té un trosset, més que res una miqueta més a dalt, 
però crec que és important que entre tots participem i fem del parc un espai gran amable per 
a tots, infants, joves, adolescents, gent gran. Però a dia d’avui, com vostè ha dit, es 
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converteix en un espai molt més cap als veïns. Totes les persones que venen a visitar el 
districte, la ciutat hi tenen un ús o li fan un ús, que crec que també és important assegurar 
que aquest espai ha de ser de tots.  

I, per acabar, votarem una abstenció en aquest cas. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Jo, principalment, dir que m’ha deixat descol·locat l’argumentari de la consellera Segura 
respecte a la proposició feta, perquè ella ha argumentat unes coses que no es reflecteixen 
en la proposició. Però com ens hem de cenyir realment a la proposició en paper, a no ser 
que facin una transacció in voce aquí mateix, doncs, jo votaré en conseqüència a la 
proposició que van fer d’inici i transaccionada amb el Govern.   

L’Ajuntament de Barcelona està obligat per llei a conservar i protegir el seu patrimoni. 
Durant tot aquest temps ha fet un precari manteniment, o un intent de manteniment. El 2015, 
amb un pressupost de quasi 900.000 euros, s’inicia una actuació que es veu truncada 
perquè l’empresa adjudicatària del projecte cau en concurs de creditors. Junts per 
Catalunya, en el transcurs d’aquests anys, ha portat iniciatives tant a plenari com a 
comissions, iniciatives aprovades que no han donat fruit, com és habitual en aquest Govern. 
L’agost del 2020, fonts municipals expliquen que s’està treballant en un projecte executiu 
per als treballs de restauració. El Grup d’Esquerra Republicana pacta recentment, dins del 
pressupost d’inversions municipals, 400.000 euros per a la definició del projecte bàsic de 
l’Hivernacle del parc de la Ciutadella. Companys d’Esquerra, se’ls ha esgotat la màgia, 
resulta que pacten una cosa que ja s’estava fent. Han pactat el pressupost o què és el que 
han fet? Perquè, després d’informar-me, em dona la sensació, per a mi, que és una 
aixecada de camisa.  

Junts per Catalunya creu en els processos de diàleg, no tant en una via àmplia a canvi de 
res, sempre que permetin la participació plural de la ciutadania que gaudeix de l’espai 
públic. 

Junts per Catalunya considerem que l’Hivernacle, com el parc de la Ciutadella, és un indret 
de ciutat. I és per això que trobem que potser haurien d’estar cridats els veïns i veïnes de 
Ciutat Vella, com dels districtes confrontants, Eixample, Sant Martí, com tot aquell ciutadà 
de la ciutat que hi vulgui participar. 

Torno a dir, cenyint-me a la proposta escrita i registrada aquí, a l’Ajuntament, Junts per 
Catalunya hem decidit abstenir-nos en tant que ja s’encotilla per a un ús comunitari i 
socioeducatiu per als infants. Tenim entitats, com SOS Monuments, que demanen ser 
rehabilitat perquè s’obri al públic, que es recuperin els usos per als quals es va construir 
originàriament, és a dir, per a la divulgació sobre la botànica. Creiem que hem d’escoltar 
realment quines necessitats i quins anhels té el gruix de la ciutadania per poder definir els 
usos de l’Hivernacle. També volem fer valdre que el parc de la Ciutadella hauria de ser un 
conjunt harmoniós on s’aixoplugués les diverses sensibilitats de la ciutadania: famílies, els 
amants dels animals, els esportistes, la gent gran, els joves… 

Dit això, pensem que tenim zones també bastant deteriorades com és l’Umbracle, la 
Ludoteca, el verd en general, que haurien de ser reconsiderades i definides en un projecte 
global i en un parc pensat per a l’ús de la ciutadania en la seva versió més extensa, com 
vostè ha dit en el seu argumentari, però no es veu reflectit en la proposició. 

El Sr. Joan Julibert Jiménez 
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Des del Partit Socialista votarem a favor de la proposició, ja que compartim la necessitat 
d’habilitar nous espais, a més de rehabilitar aquells que estan en desús. Per una altra 
banda, treballarem per a la participació tant de veïns com de veïnes, al mateix temps que es 
compleix amb la negociació econòmica destinada a l’Hivernacle. 

El Sr. Andrés Pérez Conte 

Primer de tot, voldria felicitar-nos a les forces d’esquerra de la ciutat i també de Ciutat Vella 
per haver arribat a un acord en aquests pressupostos, on està inclòs, efectivament, la 
rehabilitació de l’Hivernacle, i així poder continuar, amb aquests pressupostos, amb un 
projecte transformador i social a la ciutat. I per tant, agrair i donar comptes que, quan 
Esquerra mira a l’esquerra, avancem efectivament en polítiques d’esquerra i fem efectiva 
així la voluntat dels nostres ciutadans. 

També agrair a Esquerra poder haver arribat a un acord transaccionant. I, en aquest sentit, 
bé, fer algun matís, perquè… Bàsicament dir que és important tenir clar que aquí hi han 
demandes diverses, efectivament, és un espai que és de la ciutat i també és del districte i de 
les veïnes que hi viuen a prop. I, en aquest sentit, és important també tenir en compte que 
des de diverses àrees de l’Ajuntament s’ha estat treballant, com plantejava la Julia, en el 
projecte «La Ciutadella del coneixement», treballant en la construcció d’un node de 
coneixement científic, no pas un parc temàtic, que connecti des de la Ciutadella fins al mar 
amb el desenvolupament de diferents projectes, també projectes de l’economia blava. Entre 
les actuacions previstes al projecte hi ha la construcció del nou equipament científic, per 
exemple, del mercat del peix, impuls del projecte «Barcelona mar de ciència», entre d’altres. 

Entenem que la Ciutadella, com deia, és un espai central de la ciutat, però alhora és un 
espai dins del barri del Casc Antic, on les veïnes interactuen quotidianament. Per tant, des 
del Districte de Ciutat Vella treballarem, com havíem parlat en la transacció, perquè aquest 
projecte tingui també una vessant veïnal; és a dir que allò que es faci allà, en aquest marc 
de «La Ciutadella del coneixement», tingui en compte el retorn veïnal, que allò que es faci 
sigui també de profit per a les veïnes que estan al voltant, ja sigui del Casc Antic o dels 
altres barris que hi ha. Bàsicament aquest havia sigut l’acord a què havíem arribat. 

El president dona de nou la paraula a la consellera Segura, d’Esquerra Republicana.    

La Sra. Alba Segura Gomila 

Bé, moltes gràcies per aprovar aquesta proposició. Tant nosaltres com segur que molts 
veïns tenim ganes de dir la nostra i esperem amb ganes la creació d’aquest espai per 
recuperar l’esperit de l’Hivernacle i del barri i, per tant, del districte. 

Amb relació al que deia la senyora Barea, sí que és cert que el parc de la Ciutadella 
necessita una intervenció general i integrada, el que passa és que per algun lloc hem de 
començar, perquè, si no, serà complicat fer-ho tot junt. 

Per altra banda, també, el tema del procés participatiu, volíem donar l’oportunitat de poder 
fer un procés participatiu. Ara bé, en favor que s’aprovés aquesta proposta i que els veïns 
tinguessin l’oportunitat de dir la seva vam decidir acceptar la transacció que va fer Govern. I 
volíem també especificar aquests dos barris, perquè si ja costa fer un procés participatiu 
com els que hem fet bastants en aquest districte, imagina’t un de tot Barcelona, seria 
bastant complicat. Ara bé, l’Hivernacle serà d’ús de tot Barcelona i de tot Catalunya, si fes 
falta, eh? 

Llavors, per altra banda, també m’agradaria comentar re, una cosa, simplement em va 
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sorprendre que, mentre estàvem fent les transaccions –gràcies per haver-la fet, sí–, durant 
totes les transaccions la paraula veïns va intentar quedar fora fins l’últim moment que vam 
pressionar bastant perquè la paraula veïns estigués dintre, perquè volíeu fer un diàleg intern 
i no extern. Llavors, a partir d’ara, demanaria que, com sabeu, tots treballem per als veïns i 
per a les veïnes, doncs, escoltem-los i fem-los partícips de tot el que fem, aquí, fora, al 
carrer, a les institucions i on faci falta. Llavors, si us plau, inclogueu sempre que pugueu la 
paraula veïns, perquè treballem per a ells i ells han de dir la seva. 

Gràcies. 

El president li agraeix la intervenció i dona la paraula al Partit Socialista. 

El Sr. Joan Julibert Jiménez 

No, simplement respondre a la consellera Segura que jo crec que aquest Govern el que és 
interlocutar amb els veïns…, jo crec que no se’ns pot retreure gaire, perquè l’esforç constant 
que fem… Jo crec que gràcies per insistir per part seva, però crec que està fora de lloc, 
perquè per part nostra sempre sempre estarem oberts i ho intentem i ho seguim intentant. 
Així que gràcies per insistir, però és una insistència que no té gaire sentit. 

El president dona la paraula a Barcelona en Comú. 

El Sr. Andrés Pérez Conte 

Sí, bé, volia puntualitzar. La transacció… Nosaltres no, o sigui, és a dir, falta de plans de 
participació i projectes de participació no en tenim, sempre comptem amb això. Però sí que 
volia esmentar que no era ben bé aquest l’acord. Nosaltres diem que tenim respecte per al 
projecte que s’està plantejant des de Ciutadella, però no sé si es podrà plantejar un procés 
de participació. Aquest no era part de l’acord. I llegeixo textualment el que havíem quedat, 
que era: «Per tant, des del Districte de Ciutat Vella treballarem perquè aquest projecte tingui 
també vessant veïnal, obrirem un procés de diàleg amb totes les àrees i agents relacionats 
amb el projecte de l’Hivernacle per tal que els veïns i veïnes puguin aportar la seva 
perspectiva de cara a les futures activitats que es desenvoluparan en aquest espai i que 
tingui un retorn al veïnat de Casc Antic i de Ciutat Vella.» 

El president li agraeix la intervenció i dona la paraula a Esquerra Republicana de 
Catalunya. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Re, només comentar que, a vegades, dona la sensació que escolten les veus que volen i no 
les que no volen. Llavors, estaria bé escoltar tothom. 

El president informa que aquesta proposició ha estat aprovada amb els vots a favor 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i els dos grups del Govern i l’abstenció de Ciutadans i 
Junts per Catalunya. 

• Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, 
atès que al Districte de Ciutat Vella hi ha molts adolescents i joves que juguen al 
criquet i no disposen de gaires espais públics on puguin realitzar aquesta pràctica 
esportiva, ja que Barcelona disposa d’una estratègia de ciutat per promoure el 
criquet però no disposa de recursos, i ja que a Barcelona hi ha diferents equips 
que practiquen el criquet com esport, i que alguns d’ells estan formats per joves i 
adolescents del districte, el Districte de Ciutat Vella, conjuntament amb l’Institut 
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Barcelona Esports (IBE), es coordini amb els diferents equips i amb la Federació 
Catalana de Criquet per a: 
• Promoure i fomentar la pràctica esportiva del criquet, com una opció més, i 

oferir a la ciutadania, especialment als més joves la possibilitat de fer aquest 
esport 

• Trobar més espais públics on puguin aprendre i practicar el criquet 
• Trobar algun espai cobert o tancat proper al districte o fins i tot al mateix 

districte, on puguin entrenar, aprendre i practicar 
• Animar, fomentar i donar suport a tots els equips que puguin sortir, posant 

especial atenció als equips femenins 

El president comunica que, en aquest punt, hi ha intervencions demanades pel públic, que 
es faran després del primer torn d’intervenció de tots els grups. Tot seguit, dona la paraula 
al Grup Municipal de Ciutadans. 

El Sr. Thair Rafi Khanun 

Gracias, presidente, y gracias a la Federación Catalana de Criquet y a los jóvenes que nos 
están acompañando hoy y gracias por la paciencia, que llevan mucho rato esperando. 

En el distrito de Ciutat Vella hay muchos adolescentes y jóvenes que juegan a criquet y no 
disponen de muchos espacios públicos donde puedan realizar esa práctica deportiva y que 
consideramos que estos espacios no son aceptables para el desarrollo del juego. En 
Barcelona, se dispone de una estrategia de ciudad para promover el criquet, pero no 
dispone de recursos económicos ni material y, además, el proyecto necesita de recursos 
para llegar a todos y hacer una promoción real de este deporte para que pueda también 
saber la ciudadanía, ¿no? Contamos siempre con las entidades de distrito y con la 
Federación Catalana de Criquet. En Barcelona hay diferentes equipos que practican el 
criquet como deporte y alguno de estos equipos están formados por jóvenes adolescentes 
del distrito. El concejal de Deporte del Ayuntamiento de Barcelona dice defender, 
acompañar a todos los equipos bases indistintamente de cual sea el origen del deporte, 
teniendo en cuenta que el deporte es un valor añadido en esta ciudad y que para muchos 
jóvenes y adolescentes es una herramienta para socializar con sus entre iguales. Además 
de que el deporte es un elemento de cohesión, de superación y de unión entre las 
diferentes culturas que tenemos en el distrito de Ciutat Vella. Que muchos proyectos 
deportivos financiados por el Ayuntamiento, IBE y también desde la Diputación de 
Barcelona tienen como objetivo garantizar el acceso al deporte de cualquier persona 
adulta, joven, adolescente o niño sin tener en cuenta el poder adquisitivo y que ustedes 
han apostado por el deporte de base. Ese deporte que sirve de herramienta para evitar el 
sedentarismo. 

Creemos necesario que esta propuesta salga adelante con sus votos, con éxito y con favor. 
Solicitamos que el Distrito de Ciutat Vella, conjuntamente con el Instituto Barcelona 
Esports, se coordine con los diferentes equipos y con la Federación Catalana de Criquet 
para promover y fomentar la práctica deportiva del criquet; encontrar más espacios 
públicos donde puedan aprender y practicar el criquet; encontrar algún espacio cubierto o 
cerrado cercano al distrito o incluso en el propio distrito donde puedan entrenar, aprender y 
practicar; animar, fomentar y apoyar todos los equipos que puedan salir, poniendo especial 
atención a los equipos femeninos. 

El president obre el torn de la resta de grups municipals.   
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El Sr. Jordi Callejo Moya 

Des del nostre grup sempre estarem a favor de qualsevol proposta que impliqui la promoció 
de la pràctica d’un esport i molt més amb el rerefons que té aquesta pràctica al nostre 
districte. Un esport que ens trasllada i ens mostra una altra cultura, una cultura molt present 
al nostre districte.  

Volem agrair també al Grup Municipal de Ciutadans per haver enfocat una part de la 
proposició en favor de la perspectiva de gènere. El nostre grup municipal sempre ha 
intentat potenciar i visibilitzar l’esport femení. És per això que votarem a favor de la 
proposició. Considerem que potenciar l’esport femení en una pràctica normalment tan 
masculinitzada dona una gran visibilitat a les dones. L’empoderament femení és important i 
hem de garantir una perspectiva de gènere sempre que es pugui i allà on es pugui.  

Ja des del 2011 es porta treballant en el projecte «Jove criquet Barcelona» del CEAi, 
Centre d’Estudis Africans i Interculturals, per tal de capgirar el concepte d’integració de les 
comunitats del sud d’Àsia, específicament la pakistanesa i que sigui aquesta la que ensenyi 
a la tan nomenada «societat d’acollida» per tal que aprenguin aquest esport. 

Des de l’inici del projecte anomenat anteriorment, s’ha aconseguit visibilitzar aquesta 
pràctica i que no sigui un esport residual que de tant en tant es practica en alguna de les 
places del nostre districte. 

Per tot això és important que es disposi d’espais públics per realitzar aquesta pràctica 
esportiva. No obstant, instem que els espais públics destinats a aquesta siguin espais 
segurs per a la ciutadania on es compleixin unes normes de seguretat, on els vianants 
tinguin garantida la seva seguretat. 

Moltes gràcies. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, president. Fer política en un sentit ampli moltes vegades porta implícit una 
formació constant, perquè sense formació només valores un criteri, el teu, i això et fa ser un 
representat polític mediocre. Fa un temps vaig formar-me en diversitat religiosa amb una 
mirada política, i una de les coses que vaig aprendre sobre les diferents comunitats era que 
sempre, per prendre una decisió política sobre una demanda ciutadana, havíem de tenir en 
compte com era d’important dins la comunitat allò que ens demanaven i si la comunitat era 
força extensiva en el nostre territori on havíem de prendre aquesta decisió política. 

En aquesta proposta que ens porta avui Ciutadans hem d’emprar sens dubte aquesta 
fórmula. Tenim una comunitat pakistanesa potent i el criquet és força important dins 
d’aquesta comunitat. Dit això, hem de fer mans i mànigues per poder satisfer de la 
demanda exigida pels veïns i veïnes. 

No obstant, celebrem que no partim de zero, perquè després el senyor regidor no es queixi 
que vaig a cuchillo amb ell. Ens remuntem als anys abans del 2017, quan davant de la 
mala convivència a la plaça Vázquez Montalbán i d’altres de Ciutat Vella, el Districte busca 
trobar solucions entre els jugadors de criquet i veïns i comerciants de la zona. El 2017 
s’adequa un solar municipal com a pista de criquet no reglamentària. I som conscients que 
al districte de Ciutat Vella tenim l’espai que tenim i no podem créixer pels costats. 
S’inverteixen uns 120.000 euros a adaptar una pista de criquet no reglamentària on poden 
anar a jugar majoritàriament la comunitat pakistanesa que viu al barri del Raval. La pràctica 
esportiva del criquet ha crescut i ens trobem altre cop amb la problemàtica que es 
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necessita buscar espais alternatius per satisfer aquesta demanda. 

Exposats tots aquests fets, votarem favorablement a la proposta de Ciutadans, perquè som 
conscients de la demanda i la necessitat, perquè trobem en l’esport una eina 
cohesionadora que necessitem entre els nostres joves i perquè creiem fermament en la 
promoció de l’esport femení.  

Ens agradaria, però, poder fer una aportació a les demandes, i és treballar l’obertura 
d’aquesta pràctica esportiva a altres comunitats que conviuen al districte per poder garantir 
aquesta multiculturalitat que enriqueix i no pas un nucli monodivers. 

La Sra. Patricia García Torres 

Gràcies, president. Conseller Rafi, buenas tardes. Desde el PSC siempre le hemos dado 
importancia enorme al deporte y a su práctica. Creemos que es un instrumento 
imprescindible para la salud y el bienestar de los ciudadanos de cualquier edad. Y, por 
supuesto, creemos que su promoción entre los niños es fundamental para la adquisición de 
buenos hábitos, socialización, aprender valores como el compañerismo y es también una 
efectiva herramienta para el empoderamiento de las niñas.  

La proposición que nos presenta hoy su grupo es acerca del criquet, un deporte en claro 
auge que practican niños y niñas, jóvenes y adultos en nuestro distrito, y entre los que 
destacan ya algunos equipos femeninos. Todos conocemos que la situación actual es 
complicada para construir nuevas instalaciones, no solo económica, sino también de falta 
de espacio, tanto en el barrio como en la ciudad. Pero queremos comprometernos a 
ayudarles en la búsqueda de más espacios donde practicar el criquet, tanto desde el 
Govern de Ciutat Vella como en coordinación con el IBE, quienes nos consta que están 
dando acompañamiento, asesoramiento y ayuda a la Federación. 

Y hacemos nuestro su último… 

(Per raons tècniques, no han queda enregistrada l’última part de la intervenció.)  

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la seva intervenció.)  

El president comunica que ara és el torn d’intervenció del públic. Tot seguit, dona la 
paraula al senyor Amar Saeed Khan Bibi, per un temps d’un minut. 

El Sr. Amar Saeed Khan Bibi (en nom de la Federació Catalana de Criquet) 

Moltes gràcies. Bona tarda. La Federació Catalana de Criquet formen part dels equips de 
les federacions catalanes a Catalunya des del 2012. En aquests moments m’acompanyen 
alguns jugadors que el que volen és expressar el desig de jugar en espais específics 
reglamentats per a la pràctica del criquet. Bellugo una miqueta la càmera perquè així em 
veieu… Transfereixo un moment la paraula a un dels companys perquè us expliqui la 
necessitat que tenen els clubs per a l’aprenentatge d’aquesta pràctica. 

El Sr. ??? 

Hola, buenas noches a todos. Soy el… de criquet catalana, la integración criquet 
catalana… Y estamos jugando casi en la calle y necesitamos un campo para niños y niñas 
para que puedan practicar y puedan jugar y puedan disfrutar de este deporte. Y más que 
estos, queremos para mil razones para que lo sepan los niños de catalán, de todos los 
países, a ver si a uno que le gusta puede entrar y le ayudamos, que estamos ayudando 
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mucho y trabajando mucho para este deporte. 

Muchísimas gracias. 

El president li agraeix la intervenció. A continuació, manifesta que li han comentat que no 
s’ha escoltat res de la intervenció de la senyora García, del Grup Socialista, ni de la 
senyora Martínez, de Barcelona en Comú, i, per tant, perquè quedi enregistrada la seva 
intervenció, els dona de nou la paraula i els demana que, si pot ser, no arribin als tres 
minuts. 

La Sra. Patricia García Torres 

Escurçaré, llavors. Gràcies, president. Com ja li havia comentat abans, senyor Rafi, perquè 
vostè sí que ho ha escoltat…, la proposición que nos presenta hoy su grupo es acerca del 
criquet, un deporte en claro auge y que practican niños y niñas, jóvenes y adultos en 
nuestro distrito, y entre los que destacan ya algunos equipos femeninos. Como le he 
comentado antes, estamos desde el PSC totalmente a favor de cualquier iniciativa y de 
todo lo que sea la práctica del deporte, algo fundamental para el bienestar de la sociedad. 
También conocemos que la situación actual es complicada para construir nuevas 
instalaciones, no solo económica, sino también por falta de espacio en la ciudad. Pero 
queremos comprometernos a ayudarles en la búsqueda de más espacios donde practicar 
el criquet, tanto desde el Govern de Ciutat Vella como en coordinación con el IBE, quienes 
nos consta que están dando acompañamiento, asesoramiento y ayuda a la Federación. 

Hacemos nuestro su último párrafo de la proposición, en el que nos piden animar, fomentar 
y apoyar todos los equipos que puedan salir, poniendo especial atención a los equipos 
femeninos.  

Como bien puede imaginar, después de este planteamiento, nuestro voto es favorable a su 
proposición. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Gràcies. Votem a favor, pensem que no pot ser d’altra manera. Considerem, com han 
explicat la majoria dels consellers d’altres partits, que ja des del mandat passat es va iniciar 
una línia que respon pràcticament a tots els punts que se’ns demanen en aquesta 
proposta.  

Com a resum, la primera cosa que vam fer pràcticament a l’arribar va ser habilitar la pista 
negra per a l’ús del criquet en condicions de seguretat; vam impulsar també la possibilitat 
d’ús per a la pràctica del criquet de la pista interior de l’Escola Milà i Fontanals; vam 
recolzar, conjuntament amb iniciatives com la del CEAi, el Centre d’Estudis Africans 
Interculturals, projectes de monitoratge i d’acompanyament a equips femenins de criquet. I, 
des del concret, també estem acompanyant a les necessitats que se’ns transmeten des 
dels clubs, com per exemple ara, el Bangladesh Kings Criquet Club, que estem buscant 
també la possibilitat de desenvolupar la seva pràctica a altres espais públics del districte. 

En aquest sentit, ens seguirem coordinant amb el programa «Barcelona interculturalitat» i 
amb l’IBE per seguir treballant aquesta línia. I, per descomptat, agafem la petició, no?, de 
considerar la Federació Catalana de Criquet, que, evidentment, la tenim present, de cara a 
tractar i acompanyar les propostes que se’ns facin arribar pels equips de persones 
vinculades o que viuen al districte. 

El president agraeix les intervencions i dona la paraula de nou al Grup de Ciutadans. 
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El Sr. Thair Rafi Khanun 

Gràcies, president. Lo primero de todo, gracias a todos los grupos municipales por dar 
soporte a un proyecto que es un proyecto que realmente cumple los sueños de muchos 
adolescentes y jóvenes. Como bien han dicho antes los de la izquierda y Común, que los 
niños paquistanís y de la India, pues, viven este sueño porque quieren ser un jugador como 
Imran Khan, seguramente no conocéis quién es Imran Khan, Imran Khan es una estrella en 
el criquet de Pakistán y hoy en día es el primer ministro de Pakistán, y todos los niños y 
jóvenes que nos acompañan hoy, pues, quieren llegar a este nivel, pero siempre y cuando 
se juega abajo de un entrenador que realmente les enseñe, ¿no?, y disponer de espacio 
para poder jugar. Y realmente, como no teníamos tanto espacio aquí, y muchas de las 
familias que se encuentran en una situación de problema económico que no pueden 
mandar a los niños cada fin de semana a un sitio donde tienen que gastar algunos dineros 
para poder llegar ahí, ¿no? Y esto, bueno, uno de los jóvenes que me llamaba hoy me 
decía: «Bueno, como ya sabes, el criquet corre en mi sangre y quiero ser un jugador, pero 
necesito el espacio.» 

Así que gracias y esperemos que pronto se cumplirá esto y tendremos el espacio para que 
los jóvenes, adolescentes y el equipo femenino puedan hacer práctica, porque muchas 
veces era difícil ir de un sitio a otro, ¿no?, sobre todo cuando hablamos de un equipo 
femenino. 

Así que esperemos que pronto ya tendremos espacios, y felicidades al equipo de los 
adolescentes y jóvenes y a la Federación, y saben que estamos siempre estamos a favor 
de cualquier tipo de deporte que haya, porque realmente el deporte es el que nos une, es 
el deporte que nos hace una sociedad sana. 

Así que gracias a todos. 

El president dona la paraula al Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Quiero dar las gracias a los vecinos que han intervenido hoy. Y ya está. 

El president dona la paraula al Grup de Barcelona en Comú. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Sí, només també perquè m’he hagut de perdre sense voler una part de la intervenció dels 
veïns que han vingut també a recolzar la iniciativa i a les persones de la Federació, gràcies 
per la iniciativa i esperem poder seguir treballant. 

El president informa que aquesta proposta s’ha aprovat per unanimitat, amb el vot 
favorable de tots els grups municipals. 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atès 
que el Decret llei 10/2019 de la Generalitat regula el procediment d’integració de 
centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, en l’àmbit de 
l’ensenyament no universitari, atès que 3 escoles concertades de Barcelona 
propietat de la Fundació Escola Vicenciana s’integraran a la xarxa pública, que 
l’Escola Sant Joan Baptista, al barri de la Barceloneta, no està previst que s’integri 
a la xarxa pública i s’ha comunicat a les famílies el seu tancament de cara al 
proper curs, atès que al barri de la Barceloneta els centres públics existents són 
Escola Mediterrània i Escola Alexandre Galí en l’etapa d’infantil i primària amb una 
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oferta entre les dues escoles de tres línies i l’Institut Salvat Papasseit en l’etapa de 
secundària amb dues línies, i que aquests centres hauran d’augmentar la ràtio 
per a poder donar resposta a les més de 200 alumnes que es quedaran sense 
escola, el Govern municipal insti l’Ajuntament de Barcelona, que forma part del 
Consorci d’Educació de Barcelona, a garantir la integració dins la xarxa de 
titularitat de la Generalitat de l’Escola Sant Joan Baptista de la Fundació 
Vicenciana al barri de la Barceloneta el proper curs 2021-2022 

El president informa que les intervencions de ciutadans previstes en aquest punt es faran 
després del torn dels grups municipals. Tot seguit, dona la paraula al Grup Municipal de 
Junts per Catalunya. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, president. Vagi per endavant que Junts per Catalunya som conscients que aquesta 
proposta d’acord serà rebutjada per alguns grups polítics avui aquí presents, deixant en 
evidència que els importen ben poc les persones com a tal, tot i que quan arriba una 
campanya electoral, molts diuen «posar el ciutadà al centre» i que «fem polítiques per a les 
persones», i un munt de lemes que aquí davant d’aquesta proposta són la propaganda més 
ridícula de la història política. 

Tanquem una escola al barri de la Barceloneta emparant-nos en un número, una estadística 
i des d’un despatx, sense pensar en el trasbals que provoca a famílies que ja és la quarta 
generació escolar, famílies arrelades al barri i a l’escola, deixant més de dues-centes 
famílies amb un regust amarg. Això sí, el Consorci ha cobert l’expedient acompanyant 
aquestes famílies durant cinc dies a la busca i captura d’escola per als seus fills i filles, uns 
cinc dies que no han servit per pal·liar l’angoixa d’aquestes famílies. 

I com a testimoni reprodueixo les paraules d’una família, entre tantes: «El proceso de 
inscripción VIP necesita que vayas muy rápido, entre cinco y ocho días inscribas a tu hijo en 
lo que sea que parezca una escuela, da igual que no la hayas ni visto: “Tú inscríbete que así 
hallarás la plaza de tus sueños en otra escuela y te la quedarás.” O no, ya que si hay una 
plaza y dos niños, va a sorteo. ¡Qué bueno que es lo VIP! ¿El que queda fuera, dónde va? 
No sabe. 

»Las familias asumen el chantaje y corren. El regidor se pone contento viéndonos correr 
como pollos sin cabeza, y anuncia que, con los números en la mano, las plazas en el barrio 
están garantizadas. El Consorcio asiente feliz, pero el encaje es básicamente porque 
sesenta pobres que han cedido al chantaje VIP se van con sus nenes a escuelas fuera del 
barrio. 

»”Hemos hecho un gran esfuerzo”, te dice el señor regidor, “hemos garantizado plazas 
públicas en el barrio”. ¿En serio? Te da entre pena y risa que alguien que dirige el districte 
donde vives diga semejante absurdez. 

»Es penoso ver lo que una administración inoperante en toda su extensión es capaz de 
hacer. ¿Es legal todo esto? El esfuerzo que se ha hecho me da risa –estas palabras–, 
sabiendo que lo que se ha hecho en realidad ha sido llevar al límite la presión sobre las 
familias con llamadas, e-mails en plan “activada la cuenta atrás, “tic-tac, se acaba el tiempo”. 

»Nos roban 262 plazas escolares en condiciones normales, no masificadas, nos fuerzan a 
marcharnos, pero no a los de ahora, sino también a los que vendrán.» 

Amb la reflexió d’aquesta família acabo el meu primer torn d’intervenció, ja que el cas del 
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tancament de l’Escola Sant Joan Baptista és conegut per tots els partits polítics i podeu fer 
un argumentari i un posicionament de vot sense jo allargar-ho més. I em deixo el temps per 
a la rèplica. 

El president agraeix la intervenció i obre el torn de paraula de la resta de grups municipals.     

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Abans d’expressar el sentit del meu vot, m’agradaria explicar en què consisteix el Decret llei 
10/2019, que el president Quim Torra va signar el 30 maig de 2019. L’objectiu d’aquest 
procediment és la integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, 
sempre que es compleixin una sèrie de requisits i procediments. 

I cito textualment la llei: «Sol·licitud de la titularitat del centre en el cas dels centres de 
titularitat privada, ja sigui una fundació..., la sol·licitud s’ha de fer per acord explícit i motivat 
pel titular; la satisfacció de necessitats d’escolarització en el marc de la programació 
educativa, i el compliment dels objectius d’estabilitat.» 

Suposo, senyora Chacón, que ja coneixia aquesta llei, perquè és evident que la va signar el 
president de la Generalitat del seu mateix partit, amb la qual cosa no entenc quina és la 
seva proposta d’avui. El tancament el va sol·licitar la Fundació Vicenciana, i el Consorci 
d’Educació, al trobar-se aquesta situació, ha vetllat perquè aquests nens i nenes tinguin una 
opció escolar propera i de qualitat. 

Si és coneixedora del decret llei, a part de voler treure rèdit d’una situació lamentable com 
és el tancament d’una escola, no trobo una altra explicació lògica. El que avui es demana és 
prevaricar, perquè seria incomplir amb aquest decret llei. I des d’aquí li demano que tingui 
responsabilitat política i no menteixi als veïns i veïnes, que a més ja han fet la preinscripció a 
una nova escola. 

El meu vot és en contra. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Sí; gràcies, president. Bé, avui és un d’aquells dies que realment una persona s’adona que 
aquest Govern no funciona. Bé, cap govern de cap administració, eh?, que això ja ho podem 
parlar a bastament en altres espais. Però avui és un dia en què et sents impotent com a 
consellera de l’oposició: avui Junts per Catalunya presenta una proposta –que ja avanço que 
votarem a favor– d’aquelles que dius que com és possible que sigui l’oposició que demani 
que una escola concertada es faci pública a través d’un decret llei. Una petició que no fa la 
consellera de Junts per Cat, sinó que fa l’AMPA de l’Escola Sant Joan Baptista. En aquest 
cas, parlaran diverses famílies, que crec que és important sentir de la seva mateixa veu el 
que senten i el que creuen que hauria de ser just. 

Intentaré ser educada, però la veritat és que amb aquests temes m’encenc amb molta 
facilitat. Crec que en política tot s’ha de fer de manera educada, de manera de dir les coses, 
però sense arribar a l’insult ni al menysteniment que puguem tenir de les nostres 
discrepàncies polítiques.  

Avui porto molts dies preparant el plenari, preparant les intervencions i preparant 
concretament aquesta intervenció. Fa uns dies parlava amb l’Àlex, parlava amb la María 
Jesús i m’explicaven la seva situació, una situació una miqueta dura, difícil, perquè ells van 
decidir portar els seus nens a aquesta escola, però van ser els infants, joves i adolescents 
els que van fer seva aquesta escola. 
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Avui el Govern municipal incompleix la seva mesura de govern presentada el 2019; 
incompleix els seus principis i les seves accions, i posa en risc l’educació d’aquests 
alumnes. Però és que aquí no queda la cosa, ja que del Consorci no només en forma part 
l’Ajuntament, sinó la Generalitat i el Departament d’Ensenyament. 

La veritat és que ens sorprèn que avui 260 nens i nenes hagin de triar una escola a cegues, 
sense poder conèixer els projectes de manera real, concreta, perquè, com els he dit, l’escola 
l’han triat els seus pares, però els infants i adolescents l’han feta seva. 

Mirin, avui jo estic aquí defensant aquesta proposta, però no hauria de ser jo; hauria de ser 
la María Jesús, l’Àlex i els petits que defensen que volen la seva escola, l’escola que han 
conegut i l’escola a la qual volen seguir estudiant. 

Abans d’acabar la meva intervenció –i torno a manifestar el nostre vot a favor–, vull llegir 
unes frases, com ha fet la consellera de Junts, sobre un manifest de l’AMPA: «No podem 
permetre-ho», «hem deixat de confiar en els polítics perquè parlen molt, però després res», 
«no ens donin lliçons, no els importem, no ens menteixin.» 

Per acabar, i això sí que és de Ciutadans, actuïn amb responsabilitat, sense donar falses 
esperances. I no ho facin per a vostès o per als nens i les nenes que hagin de venir, sinó per 
a tots aquells infants que l’any que ve no tindran la seva escola, l’escola que han fet seva 
des del primer moment. I crec que aquí també hem de ser conscients que les dades 
d’educació del districte són complicades, i haurien de fer tots un gran esforç perquè 
aquestes dades siguin corregides i sobretot perquè un projecte que funciona tiri endavant 
amb el suport de tothom. 

El president fa notar a la consellera que se li ha exhaurit el temps. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Dos segons. I crec que les famílies ho agrairan en nom de tots. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Abans de començar, em comenta l’associació de veïns que han demanat paraula i… Sí? És 
que no ho ha escoltat ella… Molt bé, d’acord. 

Doncs començo. En primer lloc, volem deixar clar el nostre punt de vista: l’educació és el 
moment més important en el creixement dels nostres nens i nenes, des de nadons, el seu 
futur social i laboral. Entenem que és important mantenir el teixit veïnal de la Barceloneta i 
que la pèrdua d’alumnat pot generar que les famílies del barri busquin una educació externa 
al barri per falta d’oferta educativa diversa, a més de la pressió turística i especulativa que 
va patint la identitat del barri de la Barceloneta. 

En segon lloc, deixar clar que la decisió del tancament de l’escola va ser de la Fundació 
Vicenciana, que a data del 14 de febrer del 2021 ens va comentar el tancament del col·legi.  

Com a PSC, hem fet una reunió al Parlament de Catalunya amb la companya Esther Niubó i 
membres de l’AfA, de l’associació de Joan Baptista, que en cas del tancament d’una escola 
concertada, el Parlament tingui un protocol d’actuació que consisteixi en un tancament 
progressiu de l’escola per tal que els alumnes mantinguin el seu curs acadèmic, tinguin els 
seus companys i que mantinguin el seu model educatiu. 

Volem recordar que les competències en educació el 60% és de la Generalitat de Catalunya 
i que la primària i la secundària ho porta el Grup d’Esquerra Republicana. 
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Instem que el Grup Municipal d’Esquerra i els seus socis de govern, Junts per Cat, 
solucionin la situació que estan patint les famílies de la Barceloneta. 

Les competències de l’Ajuntament són les escoles bressol, per això estem buscant la solució 
per aconseguir una escola bressol per a la Barceloneta. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Gràcies. Reconeixem la complexitat de la situació en què es troba l’alumnat de l’Escola Sant 
Joan Baptista i les seves famílies. I en aquest sentit, reiterem la nostra voluntat d’escolta, de 
diàleg i d’acompanyament durant aquest procés. 

La situació ve provocada per la decisió del tancament de l’escola per part d’una entitat 
privada en un moment del curs que no deixa marge per treballar de la millor manera la 
transició amb les famílies. Això és cert. 

Tal com ha comentat el meu company del PSC, està clar que cal treballar en un marc des de 
la Generalitat, des del Departament i en col·laboració amb el Consorci que pugui crear un 
procés de transició per a aquests casos. Lamentablement, com hem pogut compartir 
directament amb les famílies i amb la comunitat educativa a través de diverses reunions i 
trobades, no es compleix el supòsit de la necessitat d’un augment de places als centres 
educatius públics del barri, per aquest motiu el centre no es pot integrar a la xarxa pública, i 
per aquest motiu votem en contra de la proposta. 

Volem reiterar el nostre compromís per a l’acompanyament de totes les famílies en el procés 
de matriculació del curs vinent. S’ha habilitat un període previ per al procés de prematrícula 
durant el qual totes les famílies de l’escola han pogut sol·licitar una reserva directa de places 
als centres públics de la Barceloneta, i l’acompanyament en la petició a altres centres de la 
ciutat. Així com també es mantindrà la disposició d’acompanyament durant el període de 
preinscripció per a les famílies, les poques famílies que no van tramitar la seva reserva de 
plaça ja facilitada. 

Seguirem treballant en aquest sentit des del Consorci d’Educació de Barcelona i amb el 
Districte conjuntament. I el nostre compromís, com ja saben les famílies, perquè ho vam 
tractar a l’última trobada, és tornar-nos a trobar amb elles durant les properes setmanes. 

El president agraeix les intervencions i obre el torn de paraula dels ciutadans i informa que 
tenen un temps de dos minuts. 

La Sra. Carmen Piera (presidenta de l’Associació de Veïns de la Barceloneta) 

A veure, nosaltres des de l’Associació de Veïns Barceloneta volíem comentar que el 
problema del col·legi Sant Joan Baptista de la Barceloneta…, al qual donem suport en la 
seva transformació en un col·legi públic, perquè…, bé, és essencial. Però el fet, també som 
conscients que potser això no pot arribar a bon terme: a vegades per molt que demanem i 
fem, sempre hi ha altres coses que ho neguen, no? 

El fet és que la demanda si no arriba a bon terme, nosaltres advoquem perquè la seva 
guarderia, l’escola bressol, que sí que estigui contemplada com una més de les municipals. 
El fet és que aquí al barri només n’hi ha una i està plena, i els nens petits, doncs, no tenen 
on anar. 

Preguem, si us plau, que es consideri no tancar tot l’edifici i tindre…, si us plau, el deixar 
l’escola bressol. 

I també ens plantegem una pregunta: el fet que si aquesta escola al final, per les causes que 
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siguin, s’arriba a tancar, el futur de l’edifici, l’Ajuntament ja té pensat què passaria amb 
aquest edifici? Perquè el solar està catalogat com a educatiu, i creiem tots que el que hem 
de fer és actualitzar les demandes del barri en benefici dels equipaments que necessitem; 
no posar unes altres coses que nosaltres no necessitem. 

Moltes gràcies. 

El Sr. Alejandro Fernández (en nom de l’AMPA Escola Sant Joan Baptista de la 
Barceloneta) 

Hola. Què tal? Bona tarda. Vinga, allà anem. Doncs sí, soc l’Àlex Fernández, soc pare 
afectat i representant de l’Associació de Pares i Mares del Sant Joan Baptista. Bé, en primer 
lloc, donar-vos les gràcies per l’oportunitat aquesta que ens esteu donant i sobretot esperem 
que les nostres queixes i, concretament, els nostres precs siguin atesos i portats a la 
pràctica. 

Transmetem des d’aquí un crit d’auxili i demanem enèrgicament que ens ajudeu, que ens 
ajudeu perquè nosaltres no entenem de política, però sí valorem l’esforç que molts de 
vosaltres esteu fent. Per exemple, Junts per Cat, Ciutadans, Partit Socialista, entre d’altres. 
Però trobem a faltar molta empatia i saber fer per part d’alguns altres grups aquí 
representats, com són –i ens ha sorprès i defraudat òbviament– Esquerra Republicana i En 
Comú Podem. I d’altres que ni tan sols s’han preocupat del nostre cas. 

Però, bé, quant al fons de la qüestió, de forma molt breu i concisa, contràriament a allò que 
digueu i bàsicament al que acaba de dir ara la Laura, d’Esquerra Republicana, i això que 
ens voleu fer veure, certament que el tancament no és una qüestió, no és un problema de 
llei, sinó que es tracta d’un problema de nens, de famílies, d’educació, de barri. I aquí 
vosaltres, l’Administració, i com en moltes altres ocasions, només sembla que us interessi 
allò material, allò tangible. No us han important en cap moment ni els nens ni les famílies ni 
el barri. I el que és pitjor, un pilar bàsic com l’educació l’esteu deixant morir –morir. 

De debò, Laura, de debò m’estàs dient que vosaltres parleu de llei, parleu de fer complir la 
llei, vosaltres, Esquerra Republicana? Vols que parlem de Labouré? Vols que parlem de 
com Labouré s’ha convertit en una escola pública? Vols que parlem de l’article 3, el primer 
punt, que vosaltres dèieu que nosaltres no complíem sobretot el tema de les ràtios? Explica-
ho i anem i ens tornem a veure i mirem les xifres a veure si són correctes. Però és igual, és 
que no baixareu d’aquest burro. Ens heu fet pensar malament. 

El cert de tot això és que al final, i anem a allò de sempre, 262 famílies, nens i nenes, les 
seves famílies deixaran d’anar a l’escola que han escollit, que han escollit lliurement, una 
escola única i referent al barri, que acull nens des de zero anys fins als setze, i amb més de 
134 anys d’història, deixarà d’existir. I vosaltres ho heu permès.  

El president comunica al senyor Fernández que ha exhaurit el temps.    

El Sr. Alejandro Fernández 

Molt bé. Nosaltres voldríem dir que efectivament ens heu extorsionat… 

El president reitera al senyor Fernández que ha exhaurit els dos minuts de temps 
d’intervenció acordats amb la junta de portaveus. 

El Sr. Alejandro Fernández 

Perfecte. Doncs, no ens tanqueu, feu que l’escola continuï, que es faci pública. Doneu-nos 
aquest ajut. Feu de garants de l’educació. 
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La Sra. María Jesús Vidal Novas (en nom propi) 

Hola. Bona tarda. M’agradaria comentar que no ens deixa indiferents el fet que ningú hagi 
ofert cap alternativa. Potser no hi ha alternativa en [#, 2:06:13] públic, però sí que podria ser 
que ens ajudéssiu a trobar una altra forma de continuar com a concertada. No s’ha fet cap 
esforç, cap ni un. No es contempla a cap lloc que ens trobem davant un barri amb escoles 
d’alta complexitat a nivell educatiu, on massificar no és la millor solució. 

També volem afegir que no només són 262 nens que han quedat indefensos davant aquesta 
situació a què ens aboqueu de forma ràpida, «acompanyant-nos» –no acompanyeu a ningú 
més si això és l’acompanyament, si us plau–, ja que ens recolzen entitats representatives i 
ens avalen més de cinc mil signatures de veïns del barri. És un problema de barri; no són 
quatre nens i quatre pares. 

Manifestem el nostre desacord amb el tancament i davant la improvisació d’una petició que 
ve després d’una denegació. No ho oblidem. Hi ha un informe desfavorable perquè 
aconseguim ser pública després d’una valoració irrisòria, perquè és irrisori l’informe que heu 
presentat fent la desestimació. I davant d’això, ens demanem quin és l’ajust amb què 
preteneu fer encabir a pressió els nens en l’altra escola, l’escola pública de referència. 

Durant anys, la nostra escola ha garantit que els nens entrin amb zero-tres anys i surtin 
després de completar tot el cicle, amb una taxa d’abandonament molt baixa; el premi per 
part vostra és que la tanqueu. 

Segurament, molts de vosaltres ja no sereu a aquestes cadires per veure el que passarà 
dintre de cinc o deu anys; nosaltres, els pares, sí que ho veurem. 

Llavors, ens agradaria veure l’informe on analitzeu la situació que comporta aquest 
tancament. Perquè la previsió que heu fet de com evolucionarà tot això, on està? Com 
preveieu acabar amb les altes taxes de fracàs i abandonament que tenim al barri, amb un 
macromodel saturat i anant en contra de totes les recomanacions de l’informe d’oportunitats 
educatives, que parla just del contrari, d’altres tipus d’aules? Ja ens fareu arribar totes 
aquestes previsions. 

Ho reitero, no volem el tancament. 

Moltes gràcies.     

La Sra. Vanessa Rogera Giménez (en nom propi) 

Bona tarda. Bé, primer –bona tarda–, per a Esquerra Republicana: es prevarica només quan 
no es tanca Sant Joan Baptista, o quan s’insereix l’Escola Labouré, que incompleix el decret 
que acaba de llegir? 

El procés de reconversió de les escoles de la Fundació Vicenciana és des de fa un any. 
Consorci i administracions han començat un nou projecte al Salvat Papasseit de 3 milions 
d’euros, establert fa poc més de sis mesos. Coincidència o és la nostra escola una moneda 
de canvi? Es destinen tots els calés al projecte públic i ens desnonen de l’educació que hem 
triat per als nostres fills? Si es mantenen les escoles obertes, les dues, Papasseit i Sant 
Joan Baptista, s’han de repartir els calés? Perquè a cada escola que s’insereix a la xarxa 
pública li pertoca1 milió i mig d’euros, si Sant Joan Baptista ara està oberta, Papasseit es 
queda amb la meitat? O tanquem Sant Joan Baptista i així tots els calés van per a la pública 
i matem dos pardals d’un tret? 

Ens estan tancant l’escola amb molta frivolitat. Senyor regidor, heu parlat de protegir les 
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escoles, quines, les de Ciutat Vella? Quines, les de Barceloneta? No. 

Els falta consciència i empatia quan desarrelen 262 alumnes de les seves vides actuals i 
futures, dins la seva família escolar i de barri. Se senten satisfets de trencar vincles i lligams 
entre professors i alumnes, grups d’amics formats durant anys i amb valors, en una escola 
que té zero absentisme i zero abandonament escolar. No han tingut en compte la conciliació 
familiar, sobretot d’aquelles famílies que no han pogut inscriure els seus fills al mateix centre 
per mancança de places de diferents cursos i els han disseminat per tota la ciutat. Senyor 
regidor, tot això se centra en el pla de buidada de barris? Estan orgullosos de la persecució 
exercida sobre les famílies en cinc dies en relació amb la preinscripció per dir després aquí 
que han estat un acompanyament exemplar. De vergonya! Segur que de la seva bona feina 
estan desitjant que els tanquin les seves escoles dels seus fills i els tractin com se’ns ha 
tractat a nosaltres. La veritat, que jo també ho desitjo, que els seus fills, tard o d’hora, passin 
pel mal tràngol pel qual estan passant els nostres: que els treguin el futur i malbaratin les 
seves vides pels interessos de quatre polítics arreplegats. Empatia zero, responsabilitat zero 
i consciència zero. 

Gràcies a la resta de partits que ens estan fent recolzament. 

Bona tarda. 

El president dona de nou la paraula al Grup Municipal de Junts per Catalunya. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Carmen, Álex, María Jesús, Vanessa i les més de cinc mil persones que donen suport al no 
tancament de l’Escola Sant Joan Baptista, gràcies per la lluita pel futur. 

Senyora De la Cruz, el meu president signa allò que el seu conseller decideix, parli amb 
propietat, si us plau. Junts per Catalunya no admet, no entén i no comparteix alguns 
aspectes que els partits implicats en l’educació en aquests moments han liquidat de la 
manera més freda, sense pensar en les conseqüències a futur. No admetem les maneres 
amb què han estat tractades les més de dues-centes famílies que són part de la comunitat 
educativa de l’Escola Sant Joan Baptista. No entenem per quines raons per al curs 2020-
2021 es proposava un institut escola al barri de la Barceloneta davant la negativa i 
mobilització de les escoles Mediterrània, Alexandre Galí i Institut Salvat Papasseit. El 
conseller d’Educació, d’Esquerra Republicana, el 16 de desembre del 2019, feia unes 
declaracions explicant que el Departament continuarà treballant com a mínim per millorar 
l’oferta educativa de la Barceloneta, ja que moltes famílies opten per matricular els seus fills 
en centres fora del barri. Millorar l’oferta educativa és no sortir al rescat d’un dels drets dels 
infants que és una oferta educativa de qualitat. 

En resum i perquè ens quedi ben clar, el Departament d’Educació, dirigit pels meus 
companys d’Esquerra, volien fa poc més d’un any un institut escola a la Barceloneta, i ara 
rebutgen assumir-ne un amb els seus alumnes i famílies d’acord. 

No entenem com en plena pandèmia i quan totes les escoles d’arreu han mobilitzat cel i 
terra per garantir espais segurs, encabim tots els nens de la Barceloneta en aules amb una 
ràtio ajustada a condicions normals, però no en pandèmia. 

No entenem com en un barri on l’índex socioeconòmic augura una dificultat d’èxit escolar no 
s’inverteixi en pal·liar aquestes dificultats. 

No entenem com al Consell Escolar se’ns diu que el procés d’acompanyament ha estat un 
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èxit amb un alt índex de famílies que es queden al barri quan un 60% han matriculat fora del 
barri. No ens prengueu per «tontos», si us plau. No compartim que des del Consorci, 
Ajuntament i Departament d’Educació, que aquí sou els dos implicats al 40 i al 60%, no 
hagin ajudat la comunitat educativa, com ha dit crec que ha sigut la María Jesús, a buscar 
alternatives com cooperatives, altres fundacions…, oferir-los entitats d’escoles cristianes per 
trobar-hi una sortida. Ah, no, que les cooperatives, a Barcelona en Comú només us agraden 
les vostres, i les fundacions les deveu tenir reservades per a Joan de Borbó, 44, un altre 
robatori al barri de la Barceloneta. 

No compartim aquestes mesures de govern en el Pla educatiu de Ciutat Vella 2019-2023 si 
realment no vetlla pels nostres infants, el seu èxit escolar i el seu futur. El pitjor de tot és que 
si això fracassa, la Barceloneta no té cap pla B per al seu futur. Gentrificació també és això, 
senyors comuns, deixar un barri sense futur. 

No passem per alt l’escola bressol, que el company del PSC ha esmentat, que no han 
pensat en el descobert que deixen, i són les escoles bressol competència exclusiva de 
l’Ajuntament. En el Consell Escolar es diu que s’acompanyarà les famílies, però la meva 
pregunta és: a on si no hi ha més opció? Les famílies necessiten places de llars d’infants, no 
un psicoanalista. 

I ja no cal parlar de la mobilitat d’aquestes famílies que viuen al barri de la Barceloneta i que 
hagin de traslladar-se a barris confrontants on han d’escolaritzar els seus fills amb el 
deficitari transport públic, que queda reflectit en tots els plans de mobilitat del districte sobre 
el barri de la Barceloneta. 

Agrair la intervenció de les famílies lluitadores de la Barceloneta, que volen un futur per als 
seus fills i filles del barri. 

El president dona de nou la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Solidaritat absoluta amb les famílies. Evidentment és un tràngol que ningú vol passar amb 
els seus fills. I ajudarem en tot el que calgui, com ja ho vam fer. És a dir, si hem 
d’augmentar..., com vam fer, intentar que el termini de matriculació sigui més llarg –ja ho 
vam fer–, si necessiten més suport, ho farem. Sempre al costat de les famílies. Però això no 
ens impedeix que si hi ha un decret llei i s’ha de complir, nosaltres serem els primers que 
advocarem per complir la llei. Sempre, sí. 

Després, senyora Chacón, la resposta tan dura no era per a les famílies, era per a vostè, 
perquè realment és part de la Generalitat i el que signa Quim Torra ha d’estar consensuat 
amb el conseller. És a dir, si no hi estan d’acord, no signin. Rompem govern i ja està. Però si 
ha signat això és perquè hi estan d’acord. 

I, evidentment, és una cosa que ningú vol, el tancament d’una escola, però em sembla una 
vergonya que s’aprofiti d’aquesta gent d’aquesta manera, perquè està mentint a les famílies 
en una situació totalment vulnerable com és el tema dels fills. És a dir, no es veu una 
empatia; vol treure rèdit polític d’una cosa que no té futur. I això ho sabia tothom que estava 
en aquesta taula, perquè les xifres són les que són. I a vegades una entitat privada vol 
tancar, nosaltres ens hem de fer càrrec… 

El president indica a la consellera que ha exhaurit el temps d’intervenció. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 
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D’acord. Ens trobem amb totes les famílies. Àlex, ens trobem quan vulguis. 

Merci. Adeu. 

El president dona de nou la paraula al Grup Municipal Socialista. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Jo…, re, recordar sobretot això, no?, la responsabilitat que té la Generalitat de Catalunya, 
que tenim aquí a davant els dos partits que segurament governaran, tant Esquerra com 
Junts pel Sí. Quan toqui governar, espero que feu coses per a les famílies de la Barceloneta. 

I re, agrair sobretot la feina, l’esforç, la lluita que fan els veïns i veïnes i sobretot la gent del 
Sant Joan Baptista. Que la Barceloneta cal defensar-la i sempre estarem al peu del canó. 

El president dona de nou la paraula al Grup Municipal de Barcelona en Comú. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez  

Sí; a mi m’agradaria respondre a dues preguntes concretes que s’han fet per part de les 
veïnes. 

El compromís en relació amb la llar d’infants és l’acompanyament de les cinc famílies que 
queden per escolaritzar els dos cursos corresponents al curs vinent. A la tornada de 
setmana santa hem compromès una reunió per tractar aquest tema i s’estan avaluant les 
necessitats d’escolarització zero-tres a la Barceloneta, donada la nova situació, amb l’IMEB. 
Per tant, després de setmana santa podrem tenir properes passes. I aquest és el 
compromís. 

Futur de l’edifici. Efectivament, l’edifici està qualificat d’equipament per a usos comunitaris, 
entre ells l’educatiu. I el nostre compromís és garantir que això segueixi sent així en el futur. 

D’altra banda, també m’agradaria reiterar que el procés ha sigut cent per cent transparent: 
s’ha tingut l’accés a l’expedient i a les xifres, es compartiran i es comparteixen en aquestes 
trobades que estem fent, on s’han tractat molts dels temes, com les qüestions de la 
conciliació, etc., que han sortit avui. I la nostra intenció és seguir parlant en aquest sentit 
amb les famílies, perquè entenem perfectament i ens solidaritzem, no?, amb el patiment. I 
entenem perfectament que el procés és un procés molt complicat. 

Per tant, la nostra voluntat i el compromís és seguir parlant. 

El president dona la paraula a la consellera del Grup Municipal de Junts per Catalunya 
perquè tanqui el debat. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Senyora De la Cruz, queda palès que no m’escolta quan parlo, no m’ha respost sobre 
l’institut escola. I no m’acusi de jugar amb les famílies ni de treure rèdit polític, perquè la 
deixa molt en evidència: avui molts veïns l’han coneguda millor. 

El president informa que aquest punt ha estat rebutjat, amb els vots a favor de Junts per 
Catalunya i Ciutadans, i els vots en contra d’Esquerra Republicana, el Grup Socialista i 
Barcelona en Comú.         

b) PRECS 

4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès el mal 
estat del paviment del Mercat de la Boqueria pel seu ús intensiu i que és un espai 
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que està en progressiu deteriorament degut a les diverses modificacions que 
s’han executat, el Govern de districte insti l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona a realitzar la inversió necessària per tal de millorar el paviment del 
Mercat de la Boqueria 

El president dona la paraula al conseller Vidal perquè formuli el prec. 

El Sr. Antoni Vidal i Ruiz 

Gràcies, president. Primer de tot, vull felicitar la nova presidenta del Districte, la Marina 
Gassol, i també agrair al president sortint tota la feina que ha fet, el Jordi Coronas. 

I, bé, com ja sabeu, el Mercat de la Boqueria, doncs, és una de les icones més importants 
que tenim a la nostra ciutat i és un pol d’atracció turística també per les seves experiències 
gastronòmiques, visuals i els productes que ofereix. I segueix sent, doncs, un dels mercats 
més grans de tot Catalunya. És el que té més varietat de productes exòtics i de proximitat, 
prop de vint mil. 

I com ja sabeu també, l’any passat va ser el seu 180è aniversari. Que la vicepresidenta 
Arteaga ho deu saber millor que jo, però jo diria que demà dia de sant Josep és el 181è 
aniversari; per tant, estem de celebració. I des del nostre grup municipal volem felicitar, 
doncs, l’associació de paradistes del Mercat de Sant Josep de la Boqueria. 

Dit això, avui presentem aquest prec en el plenari de Ciutat Vella per tal d’instar l’Institut de 
Mercats que es faci efectiva la inversió adient per tal d’arreglar la pavimentació de la 
Boqueria, que pel seu ús intensiu i pels canvis que s’han produït, doncs, s’ha vist una mica 
degradada amb el pas del temps. 

El president dona la paraula al Govern perquè respongui a aquest prec. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, president. Gràcies, conseller. Com no podia ser d’una altra manera, acceptem el 
prec. 

Les obres del paviment del Mercat de la Boqueria precisen una actuació prèvia de millora de 
la xarxa de clavegueram, que alhora també permet localitzar altres serveis soterrats. 
Aquestes actuacions es basen en el projecte redactat de l’any 2018, que es troba en 
aquests moments en fase d’actualització, i contempla els nous espais generals i les 
actuacions executades, com l’aula gastronòmica. El lliurament es preveu a finals d’aquest 
mes de març. Ja ha passat, evidentment. 

La proposta de pavimentació ja contemplada l’any 2018 es va tornar a mostrar el passat 25 
de febrer a l’associació de venedors perquè poguessin veure les característiques tant 
tècniques com estètiques. El tipus de paviment aprovat és aglomerat asfàltic, amb acabat 
tosquejat deixant àrid vist. 

Les previsions econòmiques i de terminis a manca del projecte definitiu són les següents: 
per a la fase 1, la renovació de la xarxa de clavegueram, amb un import de 250.000 euros. 
El termini, es farà amb quatre mesos. En fase 2, la renovació del paviment, amb un import 
de 950.000 euros. El termini, també amb quatre mesos. 

La fase de xarxa de clavegueram preveu treballs a la tarda, i així no cal aturar l’activitat 
comercial al matí. La pavimentació es farà en dues parts: tancament del mercat en dues 
fases d’un mes i mig, meitat mar i meitat muntanya. 
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En fase de licitació es demanaran alternatives d’optimitzar els terminis d’execució dels 
paviments per minoritzar l’impacte. 

Les previsions a data d’avui són: a la fase 1, el clavegueram, amb un procés de licitació 
adjudicat de maig a juny; licitació d’únic projecte en pavimentació, adjudicació al juliol. 
Proposta d’inici, tercera setmana de setembre. Finalització, primera quinzena de 2022. 

Fase 2, pavimentació: pendent encara de concretar la data idònia. L’inici, segona quinzena 
de gener - primera quinzena de febrer de 2022. 

Aniré més ràpid. El nostre compromís, com no podria ser d’una altra manera, és sempre 
apostar pel comerç de proximitat i també pel seu entorn, com són les Rambles. 

Gràcies. 

El president agraeix la intervenció i dona de nou la paraula al conseller Vidal. 

El Sr. Antoni Vidal i Ruiz 

Gràcies, president. Agrair a la vicepresidenta Arteaga l’acceptació d’aquest prec i al Govern. 

Nosaltres el que vam fer és simplement l’exercici d’anar a mirar la pàgina 34 del pressupost 
de l’Institut de Mercats, que és d’on surten les inversions, i vam poder comprovar, doncs, 
que hi havia les inversions per al Mercat del Ninot, Mercat de Sants, el Mercat del Guinardó, 
etc., però no hi havia cap dels tres mercats de Ciutat Vella. I és per això que… Que, bé, us 
agraïm que hàgiu acceptat aquest prec, però crec que com a govern també heu d’anar més 
enllà per reclamar més inversions en els nostres mercats del districte. I nosaltres estarem 
sempre al vostre costat en el cas que així sigui. 

Gràcies. 

5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès el mal 
estat de la pista de bàsquet del parc de la Barceloneta, del qual es fa un ús molt 
freqüent pels joves del barri i és un espai en progressiu deteriorament, atès que els 
joves del barri porten temps demanant aquestes millores, el Govern de districte 
dugui a terme les següents actuacions a la pista de bàsquet del parc de la 
Barceloneta: repavimentació de la pista, millora dels bancs ja existents, canvi de 
cistelles, cobriment de les columnes amb protecció i millora de l’enllumenat 

El president dona la paraula a la consellera Segura. 

La Sra. Alba Segura i Gomila 

Bona tarda una altra vegada. Aquest prec que els presentem ve a causa d’una visita que 
vaig fer a la Barceloneta amb uns joves del barri que em van ensenyar les pistes del parc de 
la Catalana, del parc de la Barceloneta, les pistes de bàsquet. 

Amb aquest prec els demanem que facin una sèrie de millores per tal que aquest espai 
pugui ser un espai de trobada en bones condicions, un espai que realment és utilitzat per 
molts dels joves del barri; és utilitzat com a espai de trobada, de relació entre veïns del 
barri… Un espai que actualment ha estat recuperat per aquests mateixos veïns. 

Encara i així, encara que actualment segueix tenint un ús, les condicions d’aquest espai són 
nefastes: els joves es queixen perquè el terra en comptes de ser antilliscant és lliscant. Per 
tant, els demanem que tornin a pavimentar aquell espai per tal que pugui ser usat en unes 
condicions dignes. 
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També els demanem que canviïn les cistelles, ja que no estan en un bon estat, igual que els 
bancs, que estan trencats i de costat. 

També els demanem que millorin l’enllumenat, ja que en certes èpoques de l’any a les cinc 
de la tarda ja és fosc i, per tant, els nois i noies no poden jugar perquè és fosc i no s’hi 
veuen. 

I per últim, els demanem una qüestió de salut pública i de seguretat pública, que és el 
cobriment de les columnes que rodegen la pista de bàsquet, ja que, per començar, la 
majoria estan bastant rovellades i, per continuar, perquè és perillós perquè entre que estan 
rovellades i que no estan protegides algú pot prendre mal. 

Hem d’aprofitar aquests espais esportius, lúdics, de reunions i sociabilització, ja que hem 
recuperat el barri per als veïns, i esperem que així sigui sent. 

Una de les grans queixes dels joves de tota la ciutat, i m’incloc a mi mateixa, és el poc 
sentiment que tenim de l’espai públic que també sigui nostre. Perquè sí que és cert que hi 
ha espais per a infants o hi ha espais per a adults, però no hi ha espais o no ens sentim 
espais com a nostres, els joves. Llavors, els demanem que els espais que tinguem estiguin 
en bones condicions i que ens els seguim sentint nostres amb aquestes millores.  

Moltes gràcies. 

El president dona la paraula al Govern perquè respongui a aquest prec. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Per començar, doncs, agrair que es preocupi per una instal·lació que va fer aquest Govern. 
Estarem sempre al costat dels joves del barri, ja que és un espai que és veritat que s’ocupa 
bastant sovint. 

Els nostres tècnics han fet un estudi de la situació de la pista: el tema del paviment veuen 
que està bastant adequat, però sí que considerem i ho tindrem en compte…, que tot el tema 
de l’enllumenat, els bancs i les cistelles estem fent un estudi per poder arreglar-ho. 

Apuntem el tema que acabes de comentar de folrar les columnes, d’acord?, que és un tema 
que potser no teníem tan previst. 

Però, sí, acceptem el prec i farem el manteniment en el temps més breu possible. 

6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, atès 
que al carrer Om hi ha un problema d’incivisme i de convivència, ja que el Govern 
municipal es va comprometre a realitzar diferents mesures per garantir la 
convivència al carrer, concretament amb els veïns del carrer Om, número 9, i atès 
que el passat mandat aquest mateix Govern municipal va presentar una mesura 
anomenada «Programa per al foment de les relacions de proximitat i veïnatge a les 
escales de veïns i a l’espai públic de Ciutat Vella», el Districte de Ciutat Vella 
compleixi els seus compromisos amb la finca que es troba al carrer Om, 9, i que 
de manera immediata la finca compti amb seguretat privada per garantir que no hi 
hagi problemes d’incivisme i de convivència de l’edifici i dels seus voltants 

El president dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, president. Bé, com que el temps «aprèmia», intentaré ser ràpida i concisa. Us 
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llegeixo literalment el prec: «Que el Districte de Ciutat Vella compleixi els seus compromisos 
amb la finca que es troba en el carrer Om, 9, i que immediatament la finca tingui seguretat 
privada per garantir que no hi hagi problemes d’incivisme i convivència dins de l’edifici i a 
poder ser en el seu entorn.» 

El president dona la paraula al Govern. 

El regidor 

Sí; també per anar ràpid: no votarem a favor del seu prec, sent conscients dels problemes 
que hi ha d’incivisme a dins d’Om, 9, en som més que conscients, no pas perquè no 
vulguem posar la seguretat privada que vostè diu, sinó perquè pensem que les actuacions 
policials que s’estan duent a terme d’una manera més intensiva en els darrers temps han de 
donar els seus resultats. Per tant, estem esperant, conjuntament amb els cossos de 
seguretat, quin és el comportament que hi segueix havent amb la intensificació de la 
presència policial, i a partir d’aquí, veure i poder determinar si cal o no cal la seguretat 
privada o alguna altra possibilitat. 

El president dona la paraula als ciutadans que han sol·licitat intervenir. Atès que la senyora 
Mercè Santos no està connectada fa lectura de l’escrit que els ha fet arribar:  

«Queixa de l’Associació de Veïns del Raval per les constants denúncies de les veïnes i 
veïns de l’edifici del carrer Om, número 9, gestionat per l’Institut Municipal de l’Habitatge. 

»Hi ha persones que se senten amenaçades per la inseguretat que representen els pisos 
ocupats de la segona planta segon primera i segon quarta. La intenció d’aquestes persones 
és que les veïnes i veïns assetjats marxin, poder ocupar els pisos buits i disposar de tot 
l’edifici per efectuar les seves accions sense cap impediment. 

»Els estaments tant municipals com policials estan al corrent de la situació i l’Associació del 
Raval rep queixes veïnals constantment. Aquestes persones no s’atreveixen a interposar 
denúncies per por a represàlies. Algunes d’aquestes persones són d’edat avançada i estan 
en situació de por, inseguretat i insalubritat no assumible. 

»També hi ha veïns i veïnes que per intentar dialogar amb ells han rebut amenaces i 
assetjament. 

»Demanem que es prenguin les mesures necessàries per a la seva protecció, així com que 
s’actuï amb celeritat per solucionar els problemes que pateixen les veïnes i veïns d’aquest 
edifici.» 

El Sr. Antonio Blázquez Lozano (en nom propi) 

Sí; em sentiu? Mira, volia ser una mica breu, perquè tinc un text preparat, l’enviaré pel xat, 
perquè és impossible amb dos minuts explicar tots els problemes que tenim. 

Jo vinc a parlar també de l’illa Om. Estic d’acord amb el que heu llegit que ha dit la veïna. 
D’acord? Tenim molts problemes molt greus: tenim narcoocupes que han intentat entrar a 
casa meva en quatre ocasions, l’última vegada va ser amb mi a dintre. Estic prenent 
medicació, vull dir, que també em costa molt fer la reunió, no com altres vegades que tinc 
una mica un altre tarannà. Estic molt nerviós, no dormo bé, dormo molt poques hores, se 
m’està fent tot molt costa amunt. D’acord? 

I volia dir al Jordi i a la María José, si us plau –María José del PSC–, que facin el que calgui, 
que jo no vinc a fer política ni a treure cap rèdit polític, ni el que vinguin a casa meva no 
venen a treure cap rèdit polític, que els problemes són reals, que no són problemes veïnals, 
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senyor Rabassa, com està dient. No són problemes veïnals. O sigui, quan tu que tens un 
pis…, jo perquè no en tinc, d’acord?, perquè ja em coneixes i has estat a casa meva, i 
t’entren a tu a casa, a dintre de casa teva, unes persones que estan tot el dia al portal de 
casa teva, que no són ja ni ocupes, que són amics dels ocupes, quan te trobes quinze 
persones al portal fent «botellons», etc., és molt dur, la situació és molt dura. 

No li ho desitjo a ningú, jo ho estic passant molt malament. Quasi no podem sortir de casa 
per la por que ens l’ocupin, perquè ens vigilen, els tenim tot el dia a la porta, i tenim una 
expressió molt greu d’assetjament. Tant que jo dono la cara per tot el que m’està passant, 
però hi ha gent que no surt de casa seva ni dona la cara ni vol dir res. Vull dir que això és 
molt, molt, molt greu. I realment s’està prenent com un problema veïnal. Crec que us esteu 
equivocant de molt –molt. Suposo que esteu esperant que a mi em passi alguna cosa: jo tinc 
amenaces de mort, a mi ja m’han amenaçat que em vindran per l’esquena, no una persona 
ni dos, i que, bé, me acuchillarán o lo que haga falta, però que me prepare que..., que jo ja 
estic a la llista negra. 

Llavors, bé, tot això que us dic ja ho sabeu, en sou conscients. I tot això està sent realment 
molt dur. 

El que no entenc és com pots dir el tema de la seguretat privada que demana la Julia Barea 
quan la María José del PSC sempre em diu que insisteix que es posi. D’acord? Esteu en el 
mateixa govern, poseu-vos d’acord. Crec que sí que és necessari. I crec que hi ha alguna 
cosa fosca que ningú vol treure a la llum, que realment no sou capaços de fer declaracions 
de cap mitjà ni res de res. 

Jo no vinc aquí a fer confrontació ni a fer política, us esteu equivocant de ple. Ni formo part 
de cap govern ni de cap partit. Evidentment, tinc pensaments, els que dallò, i confio en 
vosaltres, vull dir, tot i així, confio en vosaltres, però feu el que sigui necessari. 

El president dona les gràcies al senyor Blázquez i dona de nou la paraula a la consellera 
Barea. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, president. Bé, l’explicació que avui ens ha donat el Toni, que sap perfectament que 
em tindrà al seu costat, no només a mi, sinó al Tahir i a tot el partit de Ciutadans, crec que a 
vegades ens confonem, vostès són els primers que diuen que no tot és policial. I aquí també 
agrair la feina que fan tant Mossos d’Esquadra com Guàrdia Urbana, que sé que estan 
treballant molt i estan treballant molt perquè sigui una acció proactiva. 

Però la veritat és que em sorprèn, vostès van presentar el Programa de foment de relacions 
de proximitat i veïnatge i avui estan incomplint aquest acord, aquesta mesura de govern. Jo 
la veritat és que els compromisos me’ls prenc molt seriosament i la veritat és que quan 
s’arriba a un acord amb una comunitat, amb uns veïns, s’han de fer i s’han d’utilitzar. 

I avui no diu «no» a Ciutadans, no diu «no» a Julia Barea, no diu «no» als consellers; diu 
«no» a molts veïns que estan en aquella escala. Perquè avui el Toni ha demostrat una 
vegada més que si no fos pels veïns que s’organitzen, no passarien coses bones com la que 
és fer que un edifici convingui i convisqui tot el que pugui i més. 

Així que em sap greu. 

El president dona les gràcies a la consellera i dona de nou la paraula al regidor. 

El regidor 
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Sí; Toni, t’agraeixo la sinceritat i t’agraeixo que hagis intervingut. Sé que no ho estàs 
passant gens bé, perquè, efectivament, com tu dius, no és només un tema veïnal o de 
convivència, sinó que és un tema important de delinqüència, has posat unes denúncies. I jo 
el que estic dient ara mateix és «no» a la seguretat privada ara, però no estic tancant la 
porta; el que vull dir és que jo confio en l’actuació policial, confio en les investigacions que 
s’estan duent a terme, i ho saps. I, per tant, precisament perquè estem parlant de quelcom 
superior a la convivència, no és la seguretat privada qui ha d’actuar, sinó que ha de ser la 
seguretat pública, penso, i per això hi ha Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana que hi estan 
treballant i estan atenent les teves demandes i també les teves denúncies. Espero que donin 
fruit al més aviat possible. I per això votem que no, no pas perquè no vulguem aquesta 
seguretat privada, sinó perquè confiem que la pública pugui funcionar al més aviat possible. 

I el que ja saps també, que entenem perfectament la situació que estàs vivint, no ho prenem 
en absolut com una crítica política, sinó com una demanda d’ajuda i com una sol·licitud 
d’ajuda, i també ens tindràs al costat. 

El president comunica que el prec ha estat rebutjat.  

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, atès 
que l’Ajuntament de Ciutat Vella, en el passat Consell de Barri del Gòtic va 
explicar la proposta de «veinificació» del barri Gòtic i ja que en l’actualitat el 
Govern municipal ha aprovat iniciatives per millorar diferents zones del barri 
Gòtic, el Govern municipal tingui en compte la plaça Duc de Medinaceli i el moll de 
la Fusta en la seva proposta de millorar i trobar espais per als veïns al barri Gòtic, 
així com reactivar, millorar i fins i tot transformar aquests espais perquè siguin 
més amables per a la ciutadania 

El president dona la paraula al conseller del Grup Municipal de Ciutadans. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

Gràcies, president. L’Ajuntament de Ciutat Vella en el pasado consell de barrio del Gótico 
explico la propuesta “veinificación» del barrio del Gótico. En la actualidad el Gobierno 
municipal ha aprobado iniciativas para mejorar diferentes zonas del barrio Gótico, que el 
Gobierno municipal tenga en cuenta la plaza Duc de Medinaceli i el moll de la Fusta en su 
propuesta de mejorar y encontrar espacio para los vecinos en el barrio Gótico, así como 
reactivar, mejorar e incluso transformar estos espacios para que sean más amables para 
toda la ciudadanía. 

Gracias. 

El president dona la paraula al Govern perquè respongui a aquest prec. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Gràcies, president. Recollim i acceptem aquest prec que ens presenta Ciutadans, atès que 
es troba en la línia d’allò que també les veïnes ens han plantejat en els darrers mesos. 

Certament, tant al Consell de Barri del Gòtic de fa dues setmanes com en trobades amb les 
associacions de comerciants dels voltants de la plaça Medinaceli, hem pogut treballar sobre 
la necessitat de fer més amables els espais de relació comunitària en obert de què 
disposem al Gòtic, les places. 

Al Consell de Barri vam acordar algunes intervencions de baix cost i a curt termini a fi de 
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garantir les millores ja de cara a l’estiu tant a la plaça de la Mercè com a la plaça Reial com 
a la plaça de la Catedral, atès que són tres dels espais en què ja s’ha pogut reactivar 
l’estada, el joc infantil i la presència veïnal. Volem aconseguir que aquest sigui el cas de la 
plaça Medinaceli. Malgrat que en aquest moment no tenim disponibilitat pressupostària i 
malgrat que tant comerciants com veïns del voltant ens han fet propostes concretes en 
relació amb actuacions de millora de la plaça, ens comprometem però en aquest mandat a 
mirar d’aconseguir el pressupost necessari per a la millora d’aquest espai i sumar-la així a 
les places del barri Gòtic d’ús veïnal. 

Val a dir que en el procés de pressupostos participatius es va recollir també una proposta 
per adequar la plaça Medinaceli a fi que sigui un punt de reunió per a adolescents, però els 
processos participatius estan encara en fase molt inicial. 

El president dona de nou la paraula al conseller Tahir Rafi. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

Lo ha aceptado, ¿no?, porque no le he sentido. Vale. Lo ha aceptado, ¿no? Vale, vale. 
Gracias. 

Gracias. Y creemos que es necesario que se amplíen estos espacios, ¿no?, que se 
adecuen. Y es necesario crear otros más, mejorar la calidad de la vida de todos los vecinos, 
vecinas, comerciantes y las entidades del barrio. 

Gracias. 

El president informa que aquest prec ha estat acceptat. 

8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atès que 
Ciutat Vella és un dels districtes on l’emergència residencial és un dels reptes 
prioritaris de qualsevol formació política, que aquesta emergència residencial crea 
tensió a la ciutadania per les conseqüències negatives que comporta, abocant a 
les persones a situacions de sensellarisme, infrahabitatge, especulació, 
vulneració als col·lectius més desafavorits, massificacions, ocupacions, entre 
d’altres problemàtiques, atès que l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació 
de Barcelona és el gestor de la finca situada al carrer Om, número 9, al districte de 
Ciutat Vella, i atès que aquesta finca hauria de donar resposta a l’emergència 
residencial posant a disposició de la mesa d’emergència els pisos buits que té des 
de fa anys, que el Govern municipal insti l’Institut Municipal de l’Habitatge i 
Rehabilitació a fer totes les gestions oportunes, des de la rehabilitació fins a 
l’adjudicació dels pisos buits ubicats al carrer Om, número 9, i aquests pisos buits 
són el 1r 1a, 2n 2a, 4t 9a i 4t 14a, per garantir la seva funció social i oxigenar la 
mesa d’emergència abans de finalitzar l’any en curs 

El president dona la paraula al Grup Municipal de Junts per Catalunya. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, president. Primer de tot, volia fer una esmena in voce al text, ja que hi ha una 
errada quant als pisos: són tres i no pas quatre els que estan buits; trauríem, si de cas, el 
quart novena, que ha estat una errada –he informat la consellera tècnica mitjançant el xat–, i 
sí que mantindríem la resta, que són el primer primera, segon segona i el quart catorzena. I 
disculpeu l’error. 
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L’illa de pisos del carrer Om i Arc del Teatre és una finca gestionada per l’Institut Municipal 
de l’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona. És una finca abandonada per 
l’Administració i això provoca els episodis de mala convivència entre ocupants i veïnes de 
les diferents escales, però s’agreuja en el número 9, com ja han comentat en el prec que ha 
presentat la companya Barea, de Ciutadans. 

Junts per Catalunya troba inadmissible que davant la greu emergència habitacional que viu 
la ciutat de Barcelona trobem en només el número 9 del carrer Om tres pisos tapiats, 
blindats i buits. Senyor Rabassa, això també és culpa de la Generalitat? 

Hi ha un text extret de la pàgina web del seu partit de l’any 2017 on diu: «Hem de posar les 
persones en primer lloc i per sobre de l’interès econòmic…» Un apunt: això també serveix 
per a l’Escola Sant Joan Baptista. «Hem de prendre mesures que garanteixin el dret a la 
ciutat, el dret a un habitatge… Això és el que a les nostres ciutats estem fent per discutir 
sobre algunes estratègies clau, com l’impuls de l’habitatge públic, les ajudes al lloguer, la 
rehabilitació, posar l’èmfasi a les noves formes d’habitatge social, etc.», no? Han passat ja 
quasi quatre anys i el que diem l’oposició i diuen els veïns i veïnes és que deixin de 
discursos buits i facin allò que van prometre. I les veïnes i veïns del carrer de l’Om volen la 
rehabilitació i adjudicació dels pisos primer primera, segon segona i quart catorzena abans 
de finalitzar l’any en curs. 

No deixeu, si us plau, de perdre credibilitat. 

El president dona la paraula al regidor perquè respongui a aquest prec. 

El regidor 

Sí; la finca d’Om, 9, té vint-i-quatre habitatges, dels quals vint-i-tres són de lloguer de 
l’IMHAB i un és de propietat. I, efectivament, d’aquests vint-i-tres n’hi ha tres que estan buits, 
per tant, tres de vint-i-tres. I s’està preparant el concurs per a la licitació de les obres de 
condicionament, perquè després que un habitatge públic es deixa, doncs, depèn de les 
condicions en què es deixa s’ha d’arreglar, i això arreglar-ho no es pot fer directament, sinó 
que s’ha de fer un concurs públic de licitació quan l’import de l’adequació és superior a ics, 
no? Per tant, això és el que s’està fent de tres habitatges buits dels vint-i-tres que hi ha en 
aquesta finca. 

El president dona de nou la paraula a la consellera Chacón. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Llavors, el prec està acceptat, no? 

El regidor 

Bé, és que és un prec que és una pregunta, però sí, sí, clar, l’acceptem perquè ja ho estem 
fent, clar. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Era un prec atès que li demano que siguin rehabilitats i adjudicats en aquest any. 

Doncs, moltes gràcies. I benvingudes aquestes tres famílies que podran gaudir d’un pis en 
breu. 

9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atesa la 
necessitat de planificar amb cura les activitats homologades dins la campanya 
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d’activitats de vacances d’estiu 2021, atesa la complexitat de trobar oferta 
d’activitats de vacances d’estiu en el primer cicle d’educació infantil, on s’acull els 
infants de 0 a 3 anys, i la incertesa del moment per la pandèmia, que no garanteix 
una bona planificació de les vacances laborals de les famílies amb nens petits, atès 
que a demanda de Junts per Catalunya l’estiu del 2020 ja es va elaborar un pla de 
lleure Barcelona 2020, per poder organitzar i valorar les activitats per a la 
campanya d’estiu, i desconeixem si s’ha fet el mateix per aquest 2021, i donat que 
de les set EBM del districte totes ofereixen activitats d’estiu el mes de juliol, sis de 
les set ofereixen activitats el mes d’agost, però cap d’elles ofereixen aquestes 
activitats per al mes de setembre, el Districte de Ciutat Vella garanteixi activitats 
homologades per a la petita infància de 0 a 3 anys dins la campanya d’activitats de 
vacances d’estiu, en el període del 30/08/2021 al 10/09/2021 

El president dona la paraula al Grup Municipal de Junts per Catalunya. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, president. L’educació en l’etapa del primer cicle d’educació infantil és un 
mecanisme d’igualació d’oportunitats que beneficia especialment els infants i les famílies 
més desafavorides. A Ciutat Vella tenim més de 2.300 infants en la franja de zero a tres i tan 
sols un 26,8 estan escolaritzats, especialment per la manca de places d’escola bressol, com 
abans anteriorment en el plenari ja hem deixat palès, no? 

A la passada Comissió Consultiva de Benestar, Acció Social i Ciutadania ens vau presentar 
les activitats homologades per a la campanya d’activitats de vacances a l’estiu 2021. I tot i 
que trobem que Ciutat Vella té una oferta qualitativa, amb un gran ventall d’oferta en 
activitats i nombre de places per als infants majors de tres anys, que és supervalorable, com 
vam fer saber al conseller, trobem que us heu deixat per cobrir el bressol d’estiu en el 
període de la primera quinzena de setembre. Junts per Catalunya trobem indispensable 
cobrir aquesta franja per donar resposta a les necessitats de les famílies amb nens 
d’aquesta franja d’edat. 

El president dona la paraula al Govern perquè respongui a aquest prec. 

El Sr. Andrés Pérez Conte 

D’acord, gràcies. Bé, aquest any ha sigut un any molt difícil per als infants i adolescents de 
Ciutat Vella, com tots els altres de la ciutat, han hagut de passar molt de temps tancats a 
casa, però molts d’ells probablement en pisos molt més petits o fins i tot tancats en 
habitacions. Aquesta pandèmia ha posat en evidència, encara més, les desigualtats i 
vulneracions socials que ja hi havia abans. Des de desigualtats entre les que poden viure en 
pisos amb espai, llum natural, espai exterior i les que no. O entre les que gaudeixen de 
vacances o activitats d’estiu i les que no. 

L’estiu passat, amb totes les incerteses que teníem encara sobre la covid-19, vam fer una 
aposta per assegurar una campanya d’estiu que donés un respir a les infants de la ciutat 
que havien passat tant de temps tancades. I en general va anar força bé. 

Aquest any hem donat una passa més enllà ampliant el període en el qual es poden 
organitzar activitats de bressol d’estiu, possibilitant per primer cop l’homologació d’aquestes 
activitats també el mes d’agost. I, per tant, donant la possibilitat de becar també durant 
aquest mes els nens de les famílies que no tenien l’opció de fer activitats a l’agost. Això ha 
suposat de passar de no tenir cap activitat de bressol d’estiu durant el mes d’agost de l’any a 
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tenir-ne en set escoles bressol i també en un projecte de casal d’estiu de zero a tres que fa 
una entitat social. Alhora gairebé hem triplicat l’oferta de places i activitats de les bressol per 
a tot l’estiu. 

I en aquesta aposta per ampliar any rere any l’oferta d’activitats d’estiu en general i a l’etapa 
zero-tres en concret hi seguirem treballant, i, per tant, acceptarem el prec. 

Per fer possible l’ampliació, per això, durant aquests deu dies de setembre, en primer lloc, 
haurem d’avaluar com ha funcionat l’ampliació el mes d’agost: haurem de veure si realment 
hi ha demanda i aquesta necessitat viscuda per part de les famílies per fer aquestes 
activitats durant el mes de setembre. Si és així, treballarem amb l’Àrea d’Infància per tal 
d’ampliar l’homologació d’activitats també al setembre. 

I per últim, haurem de buscar altres espais per realitzar les activitats, ja que les escoles 
bressol es troben durant aquest mes de setembre, aquests primers dies de setembre, 
ocupades amb l’activitat de planificació, entrevistes familiars i no es podrien realitzar 
aquestes activitats exactament igual que es fa durant juliol i agost, és a dir, hauríem de 
buscar altres espais. 

El president agraeix la intervenció i dona de nou la paraula a la consellera Chacón. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Doncs, agraïm en nom de les famílies, no?, i en nom propi de Junts per Catalunya que ens 
accepteu el prec. 

Ja us he dit abans que heu fet una oferta de qualitat i de quantitat. I dit això, també 
m’agradaria dir-vos que el grup meu a casa gran va fer una proposta per fer com una mena 
d’enquesta a les famílies, amb la qual cosa podeu tenir si hi ha demanda o no i valorar 
abans, no només esperar a l’agost, sinó prèviament, perquè això són coses que, com tu molt 
bé has dit, hem de buscar els espais, hem de condicionar…, amb la qual cosa necessitarem 
un cert temps i no moure’ns en la improvisació. 

Però igualment molt agraïda per l’acceptació del prec.    

c) Preguntes 

d) Seguiment de proposició 

e) Seguiment de prec 

10. Seguiment de prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC 
perquè, atès que el Govern del Districte de Ciutat Vella va acceptar un prec 
realitzat en el Consell Plenari del Districte del 7 de maig de 2020, s’informi de 
l’estat d’execució del prec acceptat, amb el següent contingut: 

«Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè el Govern 
del Districte prengui les mesures oportunes per tal de revertir l’evident 
deteriorament de l’estructura de la finca de Can 60, així com els problemes de 
salubritat que afecten la part baixa de la Casa Fàbrica, que vetlli per combatre els 
problemes de seguretat i la indefensió dels actuals inquilins/es de Can 60, i que 
es publiqui el calendari definitiu de les obres de rehabilitació de Can 60» 

El president dona la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana. 
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La Sra. Laura de la Cruz Termes 

És un seguiment sobre la Casa Fàbrica Can 60. Després d’una llarga lluita de la plataforma 
Salvem Can 60 i després que el nostre grup presentés una proposició en la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, es va aprovar per unanimitat de tots els grups la compra 
de l’antiga fàbrica tèxtil Can Tarruella o més coneguda com Can 60 i incloure els immobles 
del carrer Riereta, 18, 20, 22, que la conformen al catàleg de patrimoni de Barcelona. Can 
60 es va comprar per un import de 6 milions d’euros, això va passar al setembre de 2016, i 
era l’esperança de conservar aquest llegat per a la ciutat, convertint-lo en un símbol de 
resistència i lluita col·lectiva. 

Ja sabem que s’hi invertirà una part del pressupost acordat amb nosaltres, però creiem que 
hem de fer més esforços i concretar un calendari d’inversions a més llarg termini que 
assoleixi tot el projecte. Per això estem aquí, per recordar que no només cal aquesta petita 
part que ja hem acordat, sinó assolir tota la resta del projecte. 

Gràcies. 

El president dona la paraula al Govern perquè respongui. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Sí; gràcies, senyor president. Bé, respecte a on som amb Can 60, actualment s’està 
redactant el projecte de la fase 1, que és el que anomenem Mentrestant Can 60, eh? Ja 
sabem que tenim una inversió…, per fer la remodelació final és una inversió pressupostària 
molt alta que no la tenim, però hem decidit ja fa temps que farem el Mentrestant Can 60. 

Aquest projecte defineix les solucions per assegurar l’estanqueïtat de les cobertes i els 
enderrocs d’alguns cossos que per patrimoni hem de treure que provoquen entrades 
d’aigua. A partir d’aquí, i gràcies a la disponibilitat pressupostària que tenim amb l’acord 
d’Esquerra, s’executaran aquestes obres i paral·lelament es redactarà el projecte de les 
fases 2 i 3 del Mentrestant Can 60, que consisteixen en assegurar estructuralment tot l’edifici 
i habilitar les naus laterals del passatge i la planta baixa perquè, ara sí, comencin les 
activitats. És a dir, la idea és que aquí comenci la llavor de l’espai de joves. 

Una vegada s’acabi tot això, s’executaran les obres de les fases 2 i 3, aquestes que he 
esmentat, ara però la disponibilitat pressupostària és gràcies al Pla de barris del Raval. És a 
dir, tenim…, com he dit, hi ha una part per fer unes petites obres i el projecte per part de 
l’acord d’Esquerra i després tenim, gràcies al Pla de Barris del Raval, per fer les obres 
d’habilitació, que amb això podrem mantindré l’edifici obert i, diguem-ne, en ús fins que ja 
tinguem tota la resta de diners, que aquesta sí que és una despesa molt més gran que ara 
en les condicions de reducció pressupostària no tenim. 

També crec que és important que el Pla de barris del Raval és un esforç extraordinari per 
part de l’Ajuntament, amb accions que l’objectiu de les quals sempre és reduir la desigualtat 
i en els barris, com és el cas del Raval, amb major risc d’exclusió. 

Gràcies. 

El president dona de nou la paraula a la consellera De la Cruz. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Només agrair que es continuï apostant per aquest projecte i que sobretot és dirigit al jovent 
del Raval, que està molt necessitat d’espais. 
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Merci. 

El president agraeix la intervenció i dona la paraula a l’Associació de Veïns de la 
Barceloneta perquè exposi una qüestió referent a l’edifici Joan de Borbó, 44. Informa que 
tenen un temps de dos minuts. 

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

Sí; bona nit. Soc Manel Martínez, de l’associació de veïns. Només volia fer una petita 
entrada diferent: recolzar com a associació de veïns i com a part del moviment Tsunami 
Veïnal, tot el nostre escalf i suport, que ja ho hem demostrat en moltes reunions, als veïns 
del carrer Om, 9. Toni, sàpigues que estem tots amb tu. I això no pot durar molt més de 
temps. 

I anant a la pregunta, és sobre Joan de Borbó. És un edifici que va ser adquirit per 
l’Ajuntament després de les demandes veïnals i de la precarietat d’oferta pública en matèria 
d’habitatge, i ara ens diuen que sols ha de tenir un 25% de distribució d’aquests divuit 
habitatges que es reformaran per districte. Però és que hi ha un acord de ciutat que el mínim 
és 25% per barri, perquè es tracta que és una acotació de salvaguarda que els veïns d’un 
territori concret no es desarrelin. Estem parlant de gentrificació, diguéssim, pública. Vull dir, 
a nosaltres ens van prometre, la regidora anterior, Gala Pin, a la qual agraïm la feina que va 
fer en aquest cas de l’edifici, que el 80% com a mínim seria per al barri i ara resulta que ens 
diuen un 25, i que és el mateix Govern que hi havia abans i que hi ha ara qui ens gira la 
truita. 

Aviam, Jordi, amb tot el «carinyo», això va de respecte –va de respecte–, respecte, vull dir 
respectar les paraules, respectar les promeses, respectar la necessitat i reconèixer quan un 
territori està afectat per un atac d’especulació molt gran, més que altres barris. Doncs, el que 
volem nosaltres és que ens ajudeu. No ho volem per fer negoci; ho volem perquè persones 
de la Barceloneta…, que hi ha molta llista. I no em digueu que hi ha una llista de setanta mil 
persones a Barcelona, perquè, clar, què farem nosaltres que no podem créixer com altres 
barris que tenen més espai? Nosaltres ens n’anem a l’aigua per banda i banda. Però és que, 
clar, nosaltres anem descobrint coses –per això parlava de respecte–, descobrim coses 
com, per exemple, que al cap de poc d’un consell de barri, als pocs dies, es va fer una 
licitació, de la qual ja teníeu coneixement perquè l’estàveu preparant, per a una adjudicació 
diferent per a una sèrie de federacions d’habitatge que no sabem ben bé per on va, ficant-
nos en una mateixa olla d’altres espais i solars que no tenen les mateixes característiques 
del que va iniciar aquest projecte. 

Però, perdoneu-me, ho torno a dir, va de respecte. Perquè deixeu-me afegir que ens hem 
assabentat fa molt poca estona que en un consell de barri fora, diferent del nostre barri, que 
era el del Districte de Sant Martí, es va parlar d’unes obres a l’Hospital del Mar, que resulta 
que l’ambulatori també el farem fora. I no esteu escoltant… 

El president comunica al senyor Martínez que ha exhaurit el temps d’intervenció.   

El Sr. Manel Martínez 

D’acord. Ho torno a dir, la conclusió és que volem respecte i volem informació. 

Gràcies. 

El president agraeix la intervenció i dona la paraula al regidor. 

El regidor 
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Manel, em sap greu si he faltat al respecte en algun moment, que a mi, sincerament, em 
sembla que no. I transparència, tota. Ja us vaig dir en una reunió de les que vam tenir, em 
sembla que és en un consell de barri, que és cert que no us vam informar prèviament que 
havia sortit el concurs per a les fundacions. Per a les fundacions; no federacions, sinó 
fundacions homologades per la Generalitat. Per tant, malgrat que és cert que no us vam 
explicar…, segurament no ho vam explicar en el temps que caldria, hem estat totalment 
transparents. 

Pel que fa referència a l’ambulatori i a això que dius de Sant Martí, primera notícia, eh? Ja 
hem comentat que hi ha unes necessitats de reubicació dels CAPs de Ciutat Vella, que de 
moment n’hem arranjat dos i que ens en falten alguns i que hi estem treballant. Però que 
l’ambulatori vagi fora del barri no, els ambulatoris han d’estar al barri que toca i no poden 
estar fora del barri, perquè, llavors, ja no és l’ambulatori del barri, és l’ambulatori del barri del 
costat. 

L’habitatge públic no genera gentrificació en el cas que sigui habitatge assequible; la 
gentrificació es genera quan hi ha una expulsió de veïns i veïnes. Nosaltres el que estem 
promovent és que vinguin veïns i veïnes a la Barceloneta, alguns, efectivament, que viuen a 
la Barceloneta i d’altres que viuen a altres llocs. 

La línia general que se segueix a nivell de ciutat i els criteris de designació dels habitatges 
quedaran definits definitivament, que encara no ho estan, quan s’elaborin les bases 
d’adjudicació d’assignació d’aquests habitatges. 

I, després, parlant també del barri, allò que es determina són cinc-cents metres a la rodona 
de la finca en concret, de la finca, en aquest cas, de Joan de Borbó, 44; per tant, seria un 
25% per a tot el barri de la Barceloneta, toca una mica el Casc Antic i toca mínimament el 
Gòtic, però molt poc. 

I ja us ho vaig dir altres vegades, i jo penso que tenim una responsabilitat amb la manca 
d’habitatge públic a la ciutat de Barcelona, tant de bo que en tots els barris poguéssim fer 
que el cent per cent fossin per a la gent del barri, però no hi ha habitatge públic en els 
setanta-tres barris de Barcelona i, per tant, això no ho podem fer. I hem de promoure també 
la mobilitat. Més enllà d’allà on es viu originàriament, és molt important la situació de 
vulnerabilitat, és molt important la situació econòmica i són molt importants les situacions 
d’accessibilitat. Hi ha persones en altres barris que no són de la Barceloneta que tenen unes 
necessitats imperioses de tenir un habitatge i que, per tant, no podem negar que no puguin 
accedir a un habitatge pel senzill fet que en el seu barri, malauradament, no hi hagi un 
habitatge públic. 

La responsabilitat amb aquestes setanta mil persones que efectivament estan a la llista 
d’assignació és de tots i pensem que tenim una corresponsabilitat. 

Per tant, em sembla que no hem faltat al respecte, em sembla que no he faltat al respecte, i 
en parlarem les vegades que vulgueu. Us ho vaig explicar, l’assignació territorial està 
acordada en el Pla d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona i creiem, doncs, que segur que 
és el millor per a la Barceloneta. 

El president dona per finalitzat el plenari. 

La Sra. Carmen Piera (presidenta de l’Associació de Veïns de la Barceloneta) 

Perdó, perdó, bona nit. President, jo tenia dues intervencions i només n’he feta una. L’altra 
era per al final, també per a… 
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El president es disculpa i dona la paraula a la senyora Carmen Piera. 

La Sra. Carmen Piera 

El fet és que des de l’Associació de Veïns Barceloneta demanem que el pressupost que 
l’Administració té per a la construcció d’una nova guarderia, una nova bressol, al barri de la 
Barceloneta que s’inverteixi en l’adequació de la ludoteca que hi ha al carrer Andrea Dòria, 
la qual va ser construïda per a tal finalitat i que ara s’està gestionant…, bé, des que no hi 
havia diners per fer aquesta escola bressol, ha estat gestionada per un privat del centre 
cívic. Però la idea era que mentre no pogués fer-se aquesta escola bressol. 

Nosaltres no veiem el fet que hagi de construir-se una nova escola bressol en algun lloc del 
barri havent-n’hi ja una. Només s’ha de condicionar i costaria molt menys. I aquests diners, 
que em sembla que és 1 milió i mig que tenen pressupostat, podrien…, no sé, resoldre els 
problemes que té la bressol La Mar, perquè s’hauria d’arreglar, que les parets i les coses 
estan molt malament. I, bé, potser la guarderia de Sant Joan Baptista també en podria ser 
beneficiària. 

No sé, és un prec que fem des de l’Associació de Veïns Barceloneta. 

Gràcies. 

El regidor 

Doncs, per part nostra, Carmen, l’entomem i l’estudiem, el treballem amb l’IMEB, que és 
l’organisme que gestiona i construeix les escoles bressol. De fet, ja hi hem tingut alguna 
reunió. I, per tant, doncs, l’entomem, és una proposta que ens sembla interessant i que 
l’hem de valorar i validar. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president dona les gràcies a totes i a tots i 
aixeca la sessió a les 21.33 hores. 

 
 
La secretària del Consell 

 

               Vist i plau  
               El president 
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