
ACTA DEL CONSELL PLENARI 

 

Identificació de la sessió  
Núm.: 2/2020 
Data: 16 de juliol de 2020 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 18.30 hores a 20.50 hores 
Lloc: Sala de Plens Ernest Lluch,  
a la seu del Districte de Ciutat Vella 
i Plataforma LocalretMeet 
 
Assistents  
 
President del Consell 
Jordi Coronas Martorell 
 
Vicepresidenta del Consell 
M. José Arteaga Muñoz (GMDPSC-CP) 
 
Regidora per delegació temporal  
Janet Sanz Cid (GMDBComú-E) 
 
Consellers i conselleres  
Santiago Ibarra Oriol (GMDBComú-E) 
Natalia Martínez Rodríguez (GMDBComú-E)  
Jessica González Herrera (GMDBComú-E) 
Patrícia Martínez i Àlvarez (GMDBComú-E) 
David Pequeño Gutiérrez (GMDBComú-E) 
Andrés Pérez Conte (GMDBComú-E)  
Patricia García Torres (GMDPSC-CP)  
Joan Julibert Jiménez (GMDPSC-CP)  
Oriol Casabella Troncoso (GMDPSC-CP) 
Antoni Vidal Ruiz (GMDERC-AM)  
Laura de la Cruz Termes (GMDERC-AM)  
Alba Segura Gomila (GMDERC-AM) 
Jordi Callejo Moya (GMDERC-AM) 
Julia Barea Sánchez (GMDCs)  
Thair Rafi Khanun (GMDCs)  
M. José Chacón i Salvador (GMDJxCat) 
 
Secretària del Consell  
M. Teresa Martí Vidal 
 
Gerent  
Yolanda Hernández i Darnés 
 
Ordre del dia 

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 7 de maig del 2020 



 
B) PART INFORMATIVA 

1. Despatx d’ofici 

2. Informe de la Regidoria 

 
C) PART DECISÒRIA 

1. Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació del nou equipament 
sanitari-assistencial a l’església de la Casa de Misericòrdia, situada al carrer de 
Montalegre, 4 

D) PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC 
perquè, atesa la deixadesa i la manca de neteja i desinfecció detectades en 
nombrosos punts de Ciutat Vella, en un estiu en què, a diferència del que 
acostuma a passar, no hi ha una gran massificació de persones en el 
districte, i en què, per tant, el nivell de salubritat de les nostres vies 
públiques hauria de ser superior al d’anys anteriors, atesa la proliferació de 
plagues de diferents tipus que s’estan donant a molts barris del districte, 
atès que estem enmig d’una pandèmia i en una situació d’alerta per un 
possible rebrot de la COVID-19 i necessitem que es facin efectives totes les 
mesures de seguretat possibles, i molt especialment les de salubritat 
pública, el Consell del Districte de Ciutat Vella insti el Govern municipal a 
intensificar el servei de neteja dels carrers i places del districte durant els 
mesos d’estiu, amb la finalitat de poder disposar d’uns nivells òptims de 
neteja, desinfecció i salubritat en plena pandèmia, així com també a 
combatre les diferents plagues que han proliferat i evitar d’aquesta manera 
que en proliferin més. 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, 
atès l’enorme pes que té el turisme en l’activitat econòmica i els llocs de 
treball que es generen a Ciutat Vella, atesa la situació de paràlisi del sector 
i la falta de turistes degut a la crisi sanitària de la covid-19 que està suposant 
el tancament de nombrosos negocis i està posant en risc la viabilitat de 
molts més i el manteniment de milers de llocs de treball al districte, atès que 
el Govern municipal està constituint un Fons Covid dotat, almenys, amb 90 
milions d’euros, atès que en els propers mesos optarà a més recursos 
econòmics en concepte de fons de recuperació que posaran a la seva 
disposició la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Espanya i la Unió 
Europea per destinar a pal·liar els efectes de la crisi social i econòmica, el 
Districte de Ciutat Vella reclami al Govern municipal la constitució d’un fons 
especial de recuperació i reactivació de l’activitat econòmica i el 
manteniment de l’ocupació al districte, especialment dedicat a aquells 
sectors que s’han vist més perjudicats per la crisi i que tenen una 
dependència més gran de l’activitat turística, com el comerç, la restauració i 
la cultura, i que l’esmentat fons es constitueixi de manera urgent i reservi 



una part dels recursos perquè els eixos comercials puguin dissenyar les 
mesures de dinamització necessàries per al reforç de la temporada d’estiu i 
la campanya de Nadal, mesos de més facturació i contractació per part 
d’aquests sectors. 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat 
perquè, atès que al final de les Rambles, just a tocar de les Drassanes, 
existia una edificació, lloc de trobada de les «Carolines» anomenada 
«vespasiana», que va ser destruïda en mans d’una bomba anarquista, atès 
que la major part de la població de Barcelona i d’arreu desconeix que l’any 
1933 va tenir lloc la primera manifestació LGTBI a la ciutat de Barcelona, per 
render homenatge a aquesta edificació, molt abans que totes les revoltes de 
Stonewall, atesa la necessitat de rememorar la memòria històrica de la 
nostra ciutat, i molt especialment de donar veu a aquells col·lectius que han 
estat històricament invisibilitzats, el Districte de Ciutat Vella impulsi i elevi a 
la Regidoria de Memòria Democràtica, al Consell d’Art públic i al Consell 
LGTBI la proposta d’instal·lació d’una reproducció del monument 
«vespasiana» en homenatge al col·lectiu LGTBI, especialment les persones 
transsexuals, als jardins de davant de les Drassanes, a la plaça del Portal de 
la Pau. El projecte resultant haurà de ser definit amb les entitats de l’àmbit 
en el marc d’un grup de treball sobre monuments commemoratius LGTBI 
impulsat pel Consell Municipal LGTBI de Barcelona i a més haurà d’incloure 
una breu explicació i enllaç a un codi QR que expliqui la història del 
monument del col·lectiu LGTBI a la nostra ciutat. 

b) Precs 

4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, atès 
que actualment existeixen diferents queixes i problemes respecte a les 
escombraries que produeixen diferents comerços, atès que molts dels 
comerços tenen excés d’escombraries i de contenidors, es realitzi un cartell 
informatiu on s’expliqui com i quan els comerços deuen treure les 
escombraries i com s’ha de reciclar, i perquè no hagi cap confusió, aquests 
cartells hauran de ser el més gràfics possible i hauran d’estar escrits en 
diferents idiomes. 

5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, atès 
que la crisi sanitària, social i econòmica que estem vivint ha deixat moltes 
famílies en situació de vulnerabilitat, ja que l’Ajuntament de Barcelona i el 
Districte de Ciutat Vella han de vetllar per donar respostes a aquestes 
famílies i garantir la igualtat d’oportunitats de tots els menors de 0-17 anys, 
ja que la campanya de «T’estiumoltíssim 2020» és una oportunitat perquè 
molts joves del nostre districte puguin realitzar activitats educatives de lleure, 
socioculturals i esportives, se’ns facilitin totes les dades relacionades amb la 
campanya «T’estiumoltíssim 2020» al Districte de Ciutat Vella, dades que 
se’ns han de presentar en el Ple de Ciutat Vella i també fer-nos-les arribar 
per escrit. En aquest informe/document han de ser presents, com a mínim, 
les següents dades: places que s’han ofert als menors del districte, activitats 
que s’han ofert, entitats que estan participant i quantes beques s’han ofert. 



6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè, 
atès que al Districte de Ciutat Vella tenim un centre que atén a persones 
amb diversitat funcional, en diferents seus i activitats repartides pels 
diferents barris del districte, atès que el col·lectiu de persones amb diversitat 
funcional és més vulnerable a l’hora de moure’s per un districte bastant 
congestionat, atès que la problemàtica de mobilitat s’agreuja en un tram de 
300 metres situat entre el carrer Bonsuccés i Elisabets, el Districte de Ciutat 
Vella treballi amb el col·lectiu de persones amb diversitat funcional, les 
seves famílies i educadors la creació d’un camí amable al carrer Bonsuccés i 
Elisabets des de Rambles fins al carrer Àngels per tal de fer més segura la 
mobilitat d’aquestes persones. 

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè, 
atès que els Centres de Serveis Socials (CSS) són centres d’informació, 
orientació i atenció per tractar els problemes socials que afecten les 
persones i les famílies, són el lloc on s’hi poden sol·licitar o obtenir 
informació sobre les diferents ajudes i serveis que ofereix l’Ajuntament de 
Barcelona, atès que el Districte de Ciutat Vella actualment disposa de 4 CSS 
oberts dels 5 existents, atès que la covid-19 ha deixat al Districte de Ciutat 
Vella una greu crisi social provocada per una crisi sanitària, atès que el barri 
de la Barceloneta és un barri que per la seva situació urbanística queda 
aïllat de la resta del districte, el Districte de Ciutat Vella faci totes les 
gestions possibles per l’obertura immediata del CSS Barceloneta. 

c) Preguntes 

8. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, 
atès que de febrer a març, l’afiliació a la Seguretat Social de persones de 16 
a 29 anys ha registrat una caiguda del 40,5% segons l’Agència Catalana de 
Joventut, atès que s’espera un 40% d’atur juvenil, ja que habitualment la 
taxa en joves dobla la del conjunt de la població i la Comissió Europea 
preveu un 18,9% d’atur, atès que la caiguda de la contractació jove del mes 
de març va ser gairebé del 30%, atès que, segons dades del Ministeri, 
s’ha recuperat el 70% de l’ocupació destruïda de persones majors de 50 
anys, mentre que només s’ha recuperat un 15% de l’ocupació juvenil 
destruïda per la covid-19, atès que en el Consell Plenari de l’Ajuntament de 
Barcelona del 26 de juny es va acceptar el prec que instava el Govern 
municipal a presentar en el termini màxim d’un mes una bateria de mesures 
de curt i mitjà termini per tal d’ajudar a pal·liar les conseqüències sobre el 
mercat laboral dels i les joves de Barcelona provocades per la crisi de la 
covid-19, conèixer quines mesures està treballant el govern del districte amb 
el moviment associatiu juvenil i punts Infojove per pal·liar les conseqüències 
ocupacionals de la crisi de la covid-19 en la realitat que afecta els i les joves 
de Ciutat Vella. 

9. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, 
atès que aquesta crisi sanitària ha posat en evidència una desigualtat social 
que ja denunciem fa anys i ha provocat que moltes famílies necessitin ajuda 
per cobrir necessitats bàsiques, atès que les xarxes veïnals, sobretot les 

http://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/ca/canal/serveis


xarxes d’aliments i entitats socials del districte s’han bolcat en la solidaritat 
veïnal i cada cop reben més sol·licituds per part d’usuaris que es troben en 
situació de vulnerabilitat i altres casos derivats de serveis socials, atès que 
les entitats socials del districte afirmen que estan desbordades, ofegades 
econòmicament i sobrepassades per la manca de resposta de les 
institucions, atès que l’Ajuntament de Barcelona va aprovar una línia 
especial d’ajuts per a les entitats socials que estan col·laborant en l’atenció a 
les persones afectades per la crisi de la COVID-19, per compensar el seu 
sobreesforç i garantir-ne la liquiditat i continuïtat, atès que l’Ajuntament de 
Barcelona va afirmar que vol reconèixer la implicació de les entitats i 
destinarà mig milió d’euros repartits entre 10.000 i 12.000 euros per 
associació amb la intenció de no deixar ningú enrere, conèixer de quina 
manera es repartirà aquesta línia d’ajuts a les entitats socials i xarxes 
veïnals al Districte de Ciutat Vella. 

d) Seguiment de proposicions 

10. Seguiment de Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup 
Municipal Cs perquè, ja que al Ple del districte del mes d’octubre, on es va 
aprovar per unanimitat la proposta presentada per Ciutadans Ciutat Vella 
sobre la il·luminació del districte, atesa la importància de donar compliment a 
les proposicions aprovades en aquest Consell Plenari, que es realitzi 
seguiment de la proposta aprovada per unanimitat en el Consell Plenari del 
24 d’octubre del 2019 de fer públics els diferents informes que han fet les 
entitats on s’avalua la situació actual de la il·luminació dels carrers, places, 
jardins i parcs del districte per conèixer de manera detallada la situació. A fi 
d’avaluar la realitat actual i així treballar al costat de l’Ajuntament amb veïns i 
comerciants quines mesures cal realitzar i quines actuacions concretes de 
millora s’han de fer per il·luminar més l’espai públic i que sigui el més 
sostenible possible. 

11. Seguiment de Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup 
Municipal JuntsxCat perquè, atès que és important donar compliment a les 
propostes aprovades en aquests consells plenaris, atès que en el Consell 
Plenari del districte del 7 de maig del 2020 es va acordar per unanimitat la 
proposta d’acord presentada pel grup de Junts per Catalunya Ciutat Vella 
sobre comerç, per crear de forma immediata una plataforma online per 
promoure la presència digital i l’e-commerce dels comerços del districte, i 
d’altres accions, es realitzi el seguiment d’aquesta proposta d’acord. 

E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

1. Declaració institucional presentada al Consell Plenari de Ciutat Vella pel Grup 
Municipal de Govern. 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

 
Que la situació viscuda a casa nostra en la crisi sociosanitària de la pandèmia de 
la COVID-19 pel que fa a les residències de persones grans, ha estat la mostra 



que el model residencial per a persones grans dependents és caduc, i que no 
respon als mínims bàsics exigibles per una societat com l’actual. 

La crisi sanitària ha fet evident algunes de les principals mancances del model 
residencial tal com les diverses entitats i organitzacions porten anys denunciant: 
el model actual de residències per a persones grans és un model que molt sovint 
no posa les necessitats de les persones al centre de les actuacions. 

Malgrat no ser la seva competència, l’Ajuntament de Barcelona ha actuat de 
forma decidida i responsable per tenir cura de les persones residents i les 
persones treballadores de les residències tant públiques com privades, en el 
moment de la crisi sanitària de la COVID-19, ja que els residents de les 
aproximadament 300 residències són veïns i veïnes de la ciutat. 

Aquesta situació de model caduc va provocar, en mig de la crisi sanitària, el 
canvi de titularitat de les residències, del Departament de Treball Afers Socials i 
Famílies al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, fent evident les 
conseqüències de les retallades dels darrers anys en el camp social i sanitari del 
Govern i se li suma que el model de centres residències per a persones 
dependents no dona resposta a les actuals necessitats de la nostra societat. 

La necessitat d’un nou model és encara més punyent si pensem en els efectes 
del procés d’envelliment que estem vivint i viurem. Aquest procés d’envelliment 
comportarà un augment de la població envellida i que comporta ja un augment 
de les necessitats –que anirà creixent de forma exponencial– a les quals donar 
resposta i que l’actual model no pot fer. 

És per això que expressem la necessitat de repensar com acompanyem les 
persones de la ciutat en el seu procés vital de fer-se grans, un element que 
requereix repensar el model assistencial de la ciutat per tal que aquest se centri 
tant en les necessitats de les persones cuidades com en les cuidadores. S’han 
de trobar formes de coordinació interinstitucional que ens permetin pensar en 
ciutat i societats a on envellir dignament. Tanmateix aquest treball ens ha de 
permetre anar cap a un model assistencial basat en el control públic compartit. 

Per aquests motius, d’acord amb l’article 65 i 101 del Reglament Orgànic 
Municipal i l’acord de la Junta de Portaveus de 6 de febrer de 2006, ratificat per 
acord de la Junta de Portaveus de 4 de setembre de 2015, relatiu als criteris 
interpretatius sobre els articles del Reglament Orgànic Municipal reguladors de 
les declaracions institucionals, formulem la següent declaració institucional. 

El Consell Municipal del Districte acorda: 

Primer.- Sumar-nos des del Districte de Ciutat Vella al recordatori de les 
persones que han perdut la vida degut a la pandèmia, moltes d’elles residents a 
les residències de persones grans del nostre país, ciutat i districte. Fer arribar 
l’escalf a llurs famílies i a les persones que encara resten malaltes o que ja han 
superat la malaltia. Agrair la tasca realitzada per totes les persones que han fet 
possible sortir de la crisi sanitària: serveis essencials de l’Ajuntament, personal 
sanitari, personal de les residències i totes les persones que, en compliment del 
R. D. 463/2020 va anar a treballar amb coratge i valentia en els moments més 
complicats: transportistes, quiosquers, caixers i caixeres de supermercat, 
dependents de comerç alimentari, etc. 

Segon.- Garantir un sistema d’alerta primerenca i un protocol d’intervenció en 



cas de possibles períodes de rebrot del coronavirus o d’altres situacions 
sanitàries similars, que permeti espais de cogestió, codecisió, col·laboració. 

Tercer.- Consolidar un espai de treball i coordinació interinstitucional capaç de 
repensar el model residencial de la ciutat de Barcelona, un espai conjunt entre la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, i que permeti un control públic compartit de la qualitat 
assistencial i de cures. 

Quart.- Apostar per un model residencial per a persones grans dependents que 
posi les necessitats personals i col·lectives d’aquest col·lectiu al centre del model 
d’atenció a les persones grans i la incorporació de les residències a les 
dinàmiques de les comunitats veïnals en les quals estan situades. 

EL PRESIDENT 

Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell 

 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrat l’inici de la sessió.)  

La regidora  

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la primera part de la intervenció de la 
regidora.)  

Com sabeu, la crisi sanitària que estem patint ens ha trasbalsat moltíssim al districte, a 
la ciutat, en l’àmbit familiar i veïnal, perquè hi ha moltíssimes persones del nostre 
entorn, que coneixem, que o bé ho han passat molt malament amb aquesta crisi 
sanitària o bé han perdut la vida a causa de la pandèmia i d’aquest virus. I, per tant, 
també avui és un bon moment per poder traslladar el condol a totes les famílies que 
han perdut persones estimades en aquests moments i sumar-nos també, doncs, des 
del «carinyo» i l’estima, a la seva pèrdua i el seu dol. També sumar-me al rebuig que 
ha expressat, no?, de forma contundent, el president d’aquest plenari del feminicidi 
d’una veïna del Raval, que, lamentablement, doncs, va passar ahir. El volem rebutjar, 
el volem condemnar i volem i treballarem perquè no torni a passar mai més. Aquest és 
l’objectiu que ens marquem i, per això, activem tots els protocols de dol, que sabeu 
que impliquen la visibilització, la condemna, el rebuig, que per això es fan també els 
minuts de silenci a la plaça Sant Jaume i a totes les seus de districte. I, per tant, 
doncs, seguirem treballant per evitar que segueixin morint dones per culpa de la 
violència masclista. I també volem traslladar el suport a tot el seu entorn familiar i a 
tota la gent que l’estimava.  

Dit això, sí que m’agradaria remarcar, com a mínim, tres qüestions que em semblen 
també bones notícies del nostre districte.  

La primera qüestió és la celebració del Dia Internacional de l’Orgull, el 28 de juny, 
també per reivindicar una Barcelona i una Ciutat Vella on viure, sentir-se, estimar-se 
en llibertat, plena de vida i, a més a més, sense cap tipus de por, no?, per l’orientació 
sexual o la identitat i expressió de gènere. I un any més s’ha pogut expressar amb 
aquest convenciment aquesta festa també a la nostra ciutat.  



També els pregons de les festes majors del Casc Antic i del Raval, en un context 
excepcional, que s’han pogut celebrar gràcies, precisament, a la flexibilitat i a la 
capacitat d’adaptació dels veïns i veïnes, que han entès que el moment era molt 
complicat i que calia adaptar-se i treballar per no abaixar la guàrdia i per poder posar 
en el centre, evidentment, la responsabilitat col·lectiva, però poder tenir aquells petits 
espais de trobada comunitària. Per tant, és important que els seguim mantenint, és 
molt molt important en aquest context preocupant, perquè estem en un context molt 
preocupant –no alarmant, encara, però sí preocupant–, que aquesta prudència sigui 
l’element central de qualsevol trobada a l’espai públic i a l’espai comunitari.  

I, finalment, m’agradaria fer una menció també a una bona notícia: la Diputació de 
Barcelona va premiar el Districte de Ciutat Vella pel seu treball i la proposta en relació 
amb el Pla de mobilitat de Ciutat Vella, que es va aprovar el mandat anterior. I a mi 
m’agradaria reconèixer sobretot la tasca feta per aquells tècnics, de vegades 
invisibles, però fonamentals per tirar endavant aquests projectes tan importants, com 
és Josep Maria Coll, tècnic de Mobilitat del Districte, que ha estat treballant, que ha 
estat desenvolupant moltes d’aquestes actuacions i que, des del seu convenciment, 
vam poder desenvolupar aquesta proposta ja innovadora en un districte en què la 
mobilitat té un gran impacte, no?, on hi han moltes pacificacions, on es concentra 
moltíssima gent, i, per tant, és molt important fer una regulació d’aquesta mena. 
També agrair, evidentment, al conseller d’abans i d’avui que també va acompanyar tot 
aquest procediment, que és el Santi Ibarra, que també, gràcies a la seva tenacitat, 
doncs, crec que avui tenim un bon pla de mobilitat al districte. 

I dit això, sí que m’agradaria entrar una mica més en la reflexió amb profunditat sobre 
la crisi sanitària, sobre la covid-19. Com sabeu, ha colpejat molt severament tota la 
nostra ciutat i especialment ha afectat moltíssim l’economia, també de la nostra ciutat, 
afectant, precisament, la pèrdua d’ingressos de moltíssimes famílies i també la pèrdua 
de llocs de treball. Aquest és un tema que per a nosaltres és importantíssim i en el 
qual estem absolutament convençuts i convençudes de treballar…, tant l’equip polític 
com l’equip tècnic del Districte de Ciutat Vella tenim aquesta obsessió d’anar treballant 
per garantir que les oportunitats econòmiques en el districte de Ciutat Vella es 
continuïn desenvolupant, prioritzar totes aquelles polítiques i actuacions que ens 
permetin fer front a aquesta situació i fer-ho de la mà de tothom, de les entitats, dels 
veïns, del teixit comercial, de les xarxes comunitàries i laborals.  

Per això, el que hem fet és emplaçar-nos a tenir un espai de diàleg, de consulta, 
d’escolta mútua, plural, amb totes les persones que esteu venint al plenari, amb els 
grups municipals…, volem rebre les propostes que tingueu, volem saber quins són els 
problemes que hi han per intentar buscar solucions. Que necessitarem la complicitat 
de totes les administracions?, és evident. Però crec que tenim una bona eina, que 
volem posar ja en marxa, que és la constitució del Consell Sectorial del 
Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella, que recordeu que ve d’una mesura de 
govern també impulsada durant el mandat anterior, l’objectiu del qual el que planteja 
és tirar endavant aquests acords amb les entitats de l’àmbit de l’economia social i 
solidària, de la inserció laboral, del comerç per tal de veure quines són aquelles 
actuacions que són més indispensables i més necessàries en cada moment, i en 
aquest més que mai, perquè estem en un context molt molt preocupant i volem que tot 
allò que puguem fer des del Districte ajudi a la restauració, als bars, al comerç, a tot 
allò que tenim al districte que fa que aquest districte sigui viu i continuï en peu, doncs, 
sigui important.  



Crec que hi ha una reflexió també política al voltant de què està passant en el centre 
de la ciutat. El districte de Ciutat Vella és al centre de Barcelona, però, a més a més, té 
parts diferents entre elles: tenim el Raval, amb unes concrecions o especificitats molt 
concretes, o tenim altres zones, com ara el Born o fins i tot el Gòtic, que també tenen 
unes altres especificitats. Però crec que, tant al Raval o als altres barris que estava 
comentant, hem de fer una reflexió que vagi no només a donar resposta a curt termini 
a la crisi econòmica que patim, sinó a repensar el model econòmic que volem, que el 
faci perdurable en el temps, no? Per exemple, estem veient com molts comerços, 
molts sectors de la ciutat reivindiquen que, amb la pèrdua de turistes, han perdut molts 
clients. I crec que això és un tema que hem de reflexionar amb el mateix sector 
econòmic per veure com el fem més permeable, més resilient de cara al futur. I, per 
tant, aquesta és una qüestió que, a nivell de ciutat, volem abordar i, evidentment, a 
nivell també de districte. Per tant, és un tema molt molt rellevant que ens ha de 
permetre veure com, si en aquestes properes setmanes la crisi sanitària continua 
colpejant-nos, anem adaptant-nos a tot això i alhora pensant en un model futur que 
pugui ser molt més resilient per donar resposta i que no afecti tant l’economia de la 
nostra ciutat.      

Una altra de les qüestions que em sembla important situar. Dels aprenentatges de la 
covid, ens queda que hem de prioritzar equipaments. L’altre dia discutíem a la 
Comissió d’Urbanisme una proposició del grup d’Esquerra Republicana que 
plantejava, no?, un pla d’equipaments sensat, flexible, que ens permetés també donar 
resposta a les necessitats en cada moment. I el tema dels equipaments sanitaris –i 
aquí, a Ciutat Vella, en teniu molta experiència– és importantíssim. Hem vist tot el llarg 
recorregut –després en parlarem– del CAP del Raval Nord. I crec que és molt 
important que pensem en com planificar, precisament, totes aquestes actuacions de 
cara al futur, perquè tenim unes mancances estructurals en matèria d’equipaments 
sanitaris al districte de Ciutat Vella importantíssimes.  

I, per tant, que no ens passi que tornin a passar deu anys i tinguem altres crisis i no 
tinguem l’espai suficient per poder fer les ampliacions, per poder reconduir les 
mancances d’uns equipaments que donen un servei essencial en moments crítics, 
però també sempre, cada dia, per a totes aquelles persones que ho necessiten. 

Per tant, ja ens hem posat a treballar en una altra de les prioritats, que és el CAP del 
Gòtic. El CAP del Gòtic, des de l’Àrea d’Urbanisme, però també de Salut de Ciutat 
Vella, estem treballant en la recerca d’espais, tant temporals com definitius, per poder 
donar resposta a aquest projecte, perquè també hi han unes mancances estructurals 
importantíssimes, i s’haurà d’executar, com hem fet amb el CAP del Raval Nord, 
doncs, amb el Govern de la Generalitat, com a administració competent. Per tant, en el 
Consell Sectorial de Salut de Ciutat Vella que es va celebrar el passat 9 de juliol ja ens 
vam comprometre, u, a donar continuïtat i també tot el suport a la reivindicació 
plantejada per la plataforma veïnal i de treballadores en defensa d’un nou CAP al 
Gòtic, però també a poder demanar el compromís de totes les parts implicades, i aquí 
també la nostra responsabilitat a nivell de tramitació urbanística, de recerca d’espais, 
de tot el que ens correspon, a abreujar tots els terminis de construcció de 
l’emplaçament provisional. Per tant, crec que és una bona notícia que tots estem molt 
en aquesta direcció de buscar aquests emplaçaments i de seguir enfortint el teixit 
d’equipaments sanitaris que donen resposta a les nostres necessitats i que en aquest 
moment són tan importants. 



També hi ha una altra qüestió vinculada a tota la feinada que s’està fent des del mateix 
Districte respecte al lleure educatiu dels nostres nens i nenes. Aquí, poc més, també 
volem agrair tota la paciència, tot l’esforç que estan fent en aquests moments, durant 
tot el procés de confinament, però també ara d’adaptar-se a les noves normes 
constantment. I, per tant, era molt important que les mesures que s’implementessin 
també anessin dirigides que aquests nens i nenes, els infants del nostre districte, els 
adolescents tinguessin alternatives en aquest context per poder tenir diferents 
equipaments oberts durant l’agost que donessin activitats a tot aquest jovent per tal 
d’enfortir aquests espais i la seva quotidianitat.  

Sí que vull remarcar aquesta complexitat en relació amb la situació que estem vivint i 
que, per tant, crec que les solucions no passen només des d’allò concret o des del 
territori més concret, sinó que necessitem pensar que tota la ciutat està dirigida a 
resoldre aquesta situació greu que estem patint. I, per això, són imprescindibles eines 
com les que sabeu que hem impulsat a nivell de ciutat, que és el Pacte per Barcelona. 
El Pacte per Barcelona és un pacte que recull aquells consensos que han de marcar 
les accions dels propers divuit mesos en matèria d’urbanisme, de cultura, d’educació, 
d’economia, de comerç… I, per tant, és importantíssim que, en aquest pacte, Ciutat 
Vella s’hi vegi reflectida i hi estigui ben situada. I, per tant, en aquest sentit, la propera 
proposta que tirarem endavant és aprovar el Pla d’actuació del districte, compartit 
entre l’equip de govern, però també amb l’oposició i la ciutadania, de cara a la tardor, 
l’objectiu és aquest. Que aquest pacte també ens serveixi per enfortir les nostres línies 
de treball i d’impuls i que en els propers mesos es pugui desenvolupar.  

Confiem també plenament, doncs, a apuntar cap a la consolidació i creació de noves 
formes de col·laboració publicocomunitària amb diversos agents del territori. Creiem 
que aquesta és una de les bones maneres de treballar, des del diàleg, des del 
consens, per trobar aquests elements centrals de treball. I, també, en aquest sentit, 
plantejar algunes iniciatives també boniques que han sortit aquí, al districte, durant 
aquest període, com els casals comunitaris d’energia solidària, no?, que es 
desenvolupen preferentment en casals de barri perquè esdevinguin centres logístics 
de solidaritat comunitària i, per tant, que estiguin a disposició dels mateixos veïns 
també per utilitzar-los en aquelles tasques de suport mutu que s’han anat 
desenvolupant. 

Finalment, com a annex també a l’informe de la Regidoria, trobareu la campanya 
d’estiu i tots els reforços que estem fent en relació amb el Pla del veïnatge, no?, i, per 
tant, tot el que suposa que no només funcioni durant tot l’any, sinó els esforços que 
necessitem en temporada d’estiu, que són els mesos en què és més central la seva 
feina, i també els reforços en les brigades de neteja, que ja hem posat en marxa al 
Raval, al Gòtic sud, a Sant Pere i Santa Caterina, a la Ribera, a la Barceloneta, des del 
maig fins al novembre, que és quan tenim més pressió per les onades de calor i, per 
tant, també per poder alleugerir-nos d’aquestes altes temperatures i de trobar el nostre 
districte més net. I també estem molt amatents a la incorporació de nous agent de 
Guàrdia Urbana, perquè sabeu que hi ha hagut una nova convocatòria, dos-cents 
agents al cos. I, per tant, doncs, properament també sabrem quants en toquen al 
districte i, per tant, tot això, que també tindrem de bones notícies. 

I, finalment, per acabar ja i donar pas a les intervencions, agrair de nou a totes les 
persones treballadores municipals, també de tot el teixit comunitari del districte, 
l’esforç, l’esforç que hem fet entre totes i tots en aquesta situació excepcional i 



sobrevinguda en els darrers mesos. Però creiem que aquest és l’aprenentatge per 
seguir treballant conjuntament, colze a colze –mai millor dit, amb aquestes noves 
salutacions que ens fem–, per poder tirar endavant més mesures, resistir i sortir-nos-
en. 

Gràcies. 

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

El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

Gràcies, president.  

Primer de tot, expressar el condol del nostre grup municipal als familiars i amics de la 
veïna assassinada aquest dimarts víctima de la violència masclista.  

Avui podria parlar de moltes coses, però crec que em centraré en tres aspectes bàsics. 
El primer de tots, i té relació amb el que deia la tinent d’alcalde, és l’economia. Trobo a 
faltar dins de l’informe del regidor el que s’ha fet per tal de dinamitzar comercialment el 
districte, a part de crear el Consell de Desenvolupament Econòmic, que anem tard. I 
us ho dic perquè no sé si heu passejat o no pels carrers i places de Ciutat Vella, però li 
recomanaré a la tinent d’alcalde que ho faci. Estic segur que els diferents eixos 
comercials i associacions li agrairan aquesta passejada. Perquè, passejant pel 
districte, s’adonaran de la magnitud de la tragèdia: persianes baixades i carrers 
completament buits. I això no ens ho podem permetre a Ciutat Vella, perquè a més 
carrers sense activitat, major és la delinqüència que es desenvolupa.  

On sí que hem trobat dades a l’informe del regidor i considerem que cal comentar-les, 
perquè afecten molt directament Ciutat Vella, és sobre el tema dels permisos de les 
terrasses, que afecten també directament la seva àrea, tinent d’alcalde. Vostè ha dit 
durant la seva intervenció que la seva idea és ajudar la restauració. Doncs, segons 
l’informe del regidor, de 442 sol·licituds a Ciutat Vella, s’han resolt positivament trenta, 
que corresponen a 6,78%, i denegades setanta-tres, el 16,51%. Per tant, si sumem les 
peticions que s’han resolt en general, no arribem ni al 25% de peticions resoltes. Per 
posar-vos un exemple, heu denegat una terrassa en un carreró petit al Raval, un 
carreró on no hi passen cotxes, un carreró que la funció que tenia era de lavabo públic 
i on una terrassa complia o compliria una funció de dinamització del mateix carrer, més 
enllà de la generació d’activitat econòmica. Regidora, creiem que aquesta mesura ha 
arribat tard i malament, i a sobre amb incompliments de terminis; li prego així, un altre 
cop, que es doni pressa, perquè ara és quan la restauració necessita les terrasses, no 
al mes d’octubre. 

Un altre dels temes que preocupen al nostre veïnat és la inseguretat, teniu zones 
completament descontrolades al districte i més concretament al barri del Raval. I és 
que encara no heu posat solució al carrer dels Salvador, que, per cert, va sortir al 
plenari passat i que portem molt de temps reivindicant aquest tema, com també a 
l’entorn de la plaça Salvador Seguí. Tenim també els comerciants i veïns i veïnes de la 
rambla del Raval amenaçats i atemorits. I, doncs, ara s’ensuma un altre problema nou 
en la rambla del Raval, que és la batalla entre dos clans al carrer Oms i al carrer Sant 
Bertran, al Raval sud, concretament, que l’altre dia s’estaven atacant amb bengales 



marítimes de carrer a carrer, directament, per no mencionar també la guerra de 
catanes que hi ha en aquella zona, i al mig de tot uns veïns que s’ho miren, i uns pisos 
de propietat municipal, els del carrer Oms, amb ocupes que es dediquen a la venda de 
droga i, ho repeteixo, pisos de propietat municipal que s’utilitzen com a punt de venda 
de droga.  

I què us haig de dir del descontrol del voltant de la sala Baluard; li demano, tinent 
d’alcalde, que vagi en persona a veure-ho, li ho demano. Crec que hem de trobar 
solucions als problemes que presenta aquella zona que, amb l’arribada de la 
pandèmia, s’han incrementat. Cal una atenció especial en aquella zona concretament. 

I això, doncs, va sent una taca d’oli que es va estenent, es va estenent per tot el 
districte, i si no ens posem ara a fer prevenció, no ens en sortirem. Sàpiga, que ja li ho 
dic jo ara, perquè no sé si la comunicació és molt fluida dins del seu Govern, us hem 
estès la mà diferents cops sobre el tema de prevenció i seguretat. Hem parlat amb el 
regidor titular del Districte inclús, en el període de modificació pressupostària, hem 
proposat un punt, hem posat un punt sobre la taula que té a veure amb Ciutat Vella, 
que és un compromís per Ciutat Vella, amb un reforç dels serveis socials, una oficina i 
equip d’habitatge amb dedicació exclusiva, una taula de coordinació de prevenció, 
seguretat, habitatge, salut i serveis socials, una taula de seguiment amb veïns i entitats 
i la recuperació de Foment de Ciutat per al 2021. O ataquem el problema ara o el 
perpetuarem durant anys i anys. 

I, per últim, vull parlar d’un tema pel qual estem molt emprenyats, i va ser objecte 
també de debat ahir a la Comissió de Presidència de l’Ajuntament de Barcelona, i ho 
va mencionar precisament el president d’aquest Districte, en Jordi Coronas. Com ja 
sap, l’Estat ha comunicat la intenció de tirar endavant una subhasta per vendre els 
locals de les discoteques del front marítim amb dret preferent de compra per als 
actuals propietaris; ho repeteixo: dret preferent de compra per als actuals propietaris. 
Vostès, a finals del mandat anterior, van dir que ho tenien ja parlat amb l’Estat per tal 
de tancar-los. Vist el panorama, segurament ho feien amb caràcter electoral. Té dues 
opcions, regidora: la primera és demanar disculpes públicament als veïns i veïnes de 
la Barceloneta per haver-los enganyat, o la segona és agafar demà mateix un AVE 
direcció Madrid i negociar i no aixecar-se de la taula fins a aconseguir que aquests 
locals passin a mans de l’Ajuntament. Necessitem fets i no paraules, i, si us cal, en 
això us estenem la mà per anar plegats a defensar els interessos dels veïns i veïnes 
de la Barceloneta i els interessos de la ciutat en general. Tenim un deute històric amb 
els veïns i veïnes de la Barceloneta, i hem d’actuar contra aquells que volen perpetuar 
un model d’oci de fa més de trenta anys que produeix problemes de convivència, 
problemes de seguretat, de venda de drogues i d’explotació de dones. 

Moltes gràcies.      

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, president. 

Primer volíem, en aquest informe, traslladar el condol a totes les famílies que han 
perdut un ésser estimat durant aquesta crisi de la covid i sobretot donar les gràcies a 
tots els tècnics i a tots els treballadors, tant sanitaris com policials com de 
supermercats, a totes aquelles persones que s’han deixat la pell perquè nosaltres 



estiguem segurs a casa. També donar l’escalf a la família i amics de la noia de vint-i-
un anys que va morir ahir, una tragèdia que no s’hauria de tornar a repetir. Hem d’anar 
tots junts per erradicar la violència masclista.  

La veritat és que aquest informe ens deixa una miqueta sorpresos davant de les bones 
paraules que avui ha dit la regidora, perquè no tenen res a veure, les bones paraules 
que vostè ha dit, amb l’informe. Les paraules surrealista, menysteniment, descontrol, 
poca empatia, caos i altres tantes paraules són les que defineixen el que està passant 
en el districte. Si vostès com a Govern no es volen adonar, tenen un problema, o és 
desconeixement el que vostès tenen. És un problema que va més enllà del moment de 
crisi sanitària, social i econòmica que estem vivint, va molt més enllà. Portem dies, ja 
siguin els veïns, comerciants, fins i tot els partits de l’oposició, denunciant situacions 
que mai haguéssim pensat que poguessin passar a Ciutat Vella, com és el cas de la 
rambla del Raval. Faran alguna cosa? De veritat, siguin clars, perquè viure a Ciutat 
Vella ho han convertit en un esport de risc.  

La veritat és que jo no volia començar aquesta intervenció d’aquesta manera, però 
després de llegir l’informe i d’escoltar les declaracions de la regidora accidental el límit 
l’han sobrepassat. Tot el que tenia pensat dir es quedarà curt, però s’ho haurien de fer 
mirar, haurien de fer més autocrítica i menys discursos grandiloqüents, que només es 
plasmen en titulars i en tuits i no en accions i propostes per dur a terme a Ciutat Vella. 

Intentaré centrar-me en aquest informe de setanta-nou pàgines, on hi ha moltes 
paraules, però cap solució als problemes que vivim en el districte: inseguretat, neteja, 
atenció a les persones, habitatge, mobilitat, comerç i un llarg etcètera que en aquests 
folis que ens han presentat no es resolen. La nostra opinió envers aquest informe…, 
bé, d’aquest informe, diguem que és contradictòria. Vostès parlen de consens a les 
primeres pàgines, que si tots hem de prioritzar polítiques per fer front a la situació 
actual, i aquest consens on l’han deixat vostès? Pacte de ciutat i que Ciutat Vella s’hi 
vegi reflectida: de veritat vostès seran capaços de fer un pacte de ciutat on tots els 
grups polítics s’hi vegin identificats i on tots els districtes puguin tenir solucions? 
Consens, en què?, a escoltar ciutadans, a escoltar l’oposició? A prioritzar què?, les 
seves polítiques o les polítiques que realment necessiten els ciutadans? 

De fet, després de tants plenaris i tantes propostes i precs que hem fet, seguim sense 
veure cap canvi, encara que seguirem fent la nostra feina per tal de donar un cop de 
mà als veïns i comerciants, no només perquè sigui la nostra feina, sinó perquè creiem 
que Ciutat Vella es mereix millors polítics. Després de molts mesos, podem tornar a fer 
un plenari en aquesta sala de ple, en aquesta nova normalitat, i, per tal de garantir les 
mesures de seguretat i prevenció, no podem ser-hi tots a la sala, però és el moment 
de parlar de moltes coses, però sobretot és un toc d’atenció per plantejar-nos quin 
tipus de participació volem en aquest districte. Una participació que, en els últims 
mesos, ha minvat, i no només per motius obvis, sinó per la poca atenció i el poc 
compromís del Govern municipal envers les seves preocupacions i necessitats. No pot 
ser que el Govern es comprometi a parlar amb veïns i, després d’algunes setmanes, 
no ho faci. No pot ser que el Govern respongui amb frases fetes com «ho mirarem», 
«ho estudiarem», «estem fent coses»; són respostes que, després d’un any de 
mandat, no es poden acceptar ni permetre. 



Els ho vam dir el primer dia d’aquest nou mandat i els tornarem a estendre la mà per 
poder millorar aquesta participació i que reflexionem tots plegats sobre aquest tema, 
l’acceptaran aquesta vegada?  

La veritat és que es parla bastant en aquest informe de participació, però també es 
parla d’altres dades que ens haurien de preocupar, dades sobre habitatge, sobre 
serveis socials, sobre seguretat, dades que són esgarrifoses i que mostren una realitat 
del districte complexa on la població pateix greus problemes i que aquests acaben 
agreujant-se si no es fan polítiques. I no els ho diem només nosaltres, sinó que les 
treballadores de serveis socials ho denunciaven i ho denunciaran. Què faran? Tenen 
clares quines són les prioritats per a Ciutat Vella?  

La veritat és que els grups de l’oposició fem propostes i precs que tenen a veure amb 
l’atenció i les polítiques socials del districte, i vostès o voten en contra, cosa que 
sorprèn i molt, o vostès voten a favor i després no fan res de res. Com, per exemple, el 
prec que vam presentar en el passat plenari de la creació d’un equip motor liderat per 
equips de serveis socials i les entitats socials del districte per avaluar els ajuts que 
necessiten els nostres ciutadans i, sobretot, per acompanyar tots aquells col·lectius 
vulnerables i que estan en risc. Sabem que no es poden solucionar ni disminuir les 
dades d’un dia per l’altre, però està clar que, si no es fa res ni es fan polítiques que 
atenguin la realitat, no resoldran res, i no oblidem que vostès són els responsables. 

Si parlem d’habitatge, hi ha més problemes que solucions. Una oficina d’habitatge que 
no pot arribar a tothom que ho necessita, un patronat que desatén tots els seus 
ciutadans que tenen un pis de protecció oficial, trucades que no s’atenen, preguntes 
que no es resolen i ciutadans amb por i impotents, perquè ningú els ajuda. I si parlem 
de pisos de protecció oficial, l’anterior conseller ha parlat dels pisos d’Oms, però 
podríem parlar dels pisos del carrer Roig i altres tants pisos que, a dia d’avui, tenen 
més problemes que no poden fer front ni poden viure tranquils a casa seva.  

Vostès anuncien a premsa que presentaran diferents plans i diferents plans de xoc per 
fer front a l’estiu en el districte. Deixin de vendre motos i posin-se les piles, i si no en 
saben, escoltin a tothom, els cossos policials, els ciutadans i també l’oposició, perquè 
aquí estem per treballar conjuntament, perquè la ciutat i el districte el fem tots junts i 
no només vostès. 

I ja per acabar i no allargar-me més del compte, parlem de mobilitat, en parlem molt, la 
passada Comissió Consultiva de Mobilitat va ser vergonyosa, i els ho dic ben clar: 
vergonyosa. No pot ser que es parlés de mobilitat del districte i no estigués en l’ordre 
del dia els talls de Via Laietana, amb l’excusa que era un tema de ciutat i no de 
districte. Senyors i senyores, Via Laietana és un carrer d’aquest districte, no hi ha un 
forat negre que amagui que aquest carrer sigui del districte, o és que vostès pretenen 
que Via Laietana sigui un carrer de Sant Martí o de les Corts? 

La veritat és que a la Comissió Consultiva de Mobilitat el seu conseller no va saber 
estar a l’altura criticant que les associacions de veïns i comerciants diguessin la seva. 
Volen amagar alguna cosa, segona tinenta d’alcaldia i regidora accidental de Ciutat 
Vella? La veritat és que ahir, i altres dies, vostès es comprometen a fer moltes coses, 
però després ho acaben ajornant tot. Vostès això ho veuen clar? Les obres que ens 
afecten en els districtes, com és la Rambla i Via Laietana… Vostè ahir es va 



comprometre que Via Laietana es faria en aquest mandat; estan segurs que s’acabarà 
fent? Estan segurs que la planificació pressupostària donarà temps a fer-ho?  

Si parlem de mobilitat, podem parlar d’altres temes que són importants, més enllà de la 
Rambla i de Via Laietana, perquè la falta de coherència que tenen vostès és bastant 
gran, perquè parlen de reduir contaminació i aquests itineraris segurs que han fet no la 
redueixen, tot el contrari, perquè de les queixes que els arriben fan cas omís. Quan 
parlen de reduir l’accidentalitat, ningú sap com circular pel districte i per la ciutat, 
tampoc. Perquè parlem de les obres d’art que han fet en els carrers que ningú sap 
exactament per a què serveixen i qui les pot utilitzar; la pintura els deu sortir gratis, 
però el problema és que això acaba creant més problemes als comerciants i als 
ciutadans, problemes que encara s’agreugen més davant d’aquesta situació.    

I si parlem d’obres i de mobilitat, el que em sembla ja rocambolesc és que la Diputació 
de Barcelona premi el Pla de mobilitat de Ciutat Vella que se’ns va presentar en el 
mandat passat, perquè circular pel districte s’ha convertit en un malson per als veïns i 
comerciants.  

I ens agradaria saber quines mesures es duran a terme per millorar la canalització 
d’aigua, concretament sobre la inundació que han patit les obres del dipòsit pluvial i 
col·lector del Paral·lel, ja que a la passada comissió el nostre grup els vam fer una 
pregunta i encara es presenten més dubtes dels que teníem. 

Podríem parlar de molts temes i anar barri a barri, però els minuts que tenim són els 
que són i al llarg del plenari parlarem de diferents propostes que tenen a veure amb 
aquestes preocupacions, com és el comerç. Ja els dic que el temps passa i vostès 
podran aguantar, però les persones que vivim i treballem i ens estimem Ciutat Vella, 
no. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Agrair, primer de tot, el gest del minut de silenci pel feminicidi succeït al nostre 
districte. Donar la benvinguda als pocs veïns i veïnes que ens acompanyen i que es 
troben a l’altra banda de la pantalla. Les mesures de seguretat no ens permeten 
reprendre aquests consells plenaris amb la més absoluta normalitat, però agraeixo al 
consistori, sobretot als seus tècnics, la feina feta perquè avui puguem realitzar aquest 
Consell amb millors condicions que l’anterior. També vull agrair el temps d’entrega a 
l’oposició de l’informe de Regidoria; confio que, a partir d’ara, continuïn fent-ho en 
aquests terminis. Procuraré fer un especial incís en les absències i mancances que 
han tingut els nostres veïns i les nostres veïnes. Amb la lectura de la introducció de 
l’informe de Regidoria, ja es fa menció d’alguns temes que m’agradaria exposar i 
parlar-ne més extensament; el relat està molt bé i sembla que sàpiguen el que s’ha de 
fer, però la realitat és una altra. 

L’escoltava recitant el seu informe, senyora regidora, i del dit al fet hi ha un abisme 
immens. Regidora, no es pot governar des de la ideologia en temps de covid. Quan 
ens demaneu que tots els grups de l’oposició que hem d’estar tots a una, que hem de 
fer pinya, que això ho hem de treure entre tots, governar des de la ideologia de 
cadascú és un fracàs. Aquesta crisi sanitària, social i econòmica ha agreujat les 
vostres discrepàncies com a socis de govern i qui ho pateix és el ciutadà de Ciutat 
Vella i de la resta de Barcelona.  



Ens trobem una mobilitat oposada al comerç, al teixit productiu de la ciutat i a part del 
veïnat. Heu implementat restriccions de mobilitat que, des del punt de l’emergència 
climàtica, podem estar d’acord, però sense solucionar els greuges que ocasiona als 
ciutadans. Una mobilitat dominada per vostè, regidora, que avui la tenim aquí present 
com a regidora accidental, mai millor dit, totalment oposada a la regidora Montserrat 
Ballarín, que lidera el sector comercial. Torneu a ser com un matrimoni mal divorciat, 
perquè us recordo que aquest matrimoni ja va fer fallida el mandat passat. Quan 
entendreu que tot va lligat, que les carteres i les competències «se solapen» i que el 
vostre mandat és un corta y pega constant sense cap tipus de sentit comú. Pintades a 
terra que confonen pas per a vianants per a carrils bicis; senyalística que ni hem après 
a escola ni a cap xerrada de seguretat vial; gent gran amb una mobilitat reduïda que ni 
pot optar per un transport públic adaptat a aquests talls, ni molt menys a un transport 
privat criminalitzat constantment pel vostre Govern; comerços que no reben els 
productes perquè els proveïdors no arriben, i no tenim a dia d’avui cap mètode 
alternatiu; itineraris segurs que no funcionen… Abans ha esmentat la gran tasca del 
senyor Coll. Sí, la gran tasca d’ell, però la realitat és una altra. Les tanques acaben 
damunt de les voreres o desapareixen sense més; els passos alternatius al trànsit 
rodat no són aptes per suportar el pes de depèn quins vehicles, com és el cas de la 
plaça Gardunya, plaça amb unes llambordes pensades per ser trepitjades i no pas 
rodades. Us esteu carregant el petit comerç afavorint que el consumidor es desplaci a 
grans superfícies amb pàrquing. Deixareu una Ciutat Vella deserta de veïns, de 
comerços i de serveis. 

Regidora Sanz, avui l’aprofito, perquè, malauradament, no tindré altra ocasió per fer-li 
saber amb veu pròpia que en pensen els veïns de Ciutat Vella. Em consta que 
diverses veïnes li han demanat audiència i el més absolut silenci han obtingut per 
resposta. Si vostè és una enamorada de la bicicleta, que fins i tot aquí podem tenir el 
nostre punt d’entesa –confessaré que a mi també m’agrada i, a vegades, amb excés–, 
treballi de veritat al mateix temps que treballa, amb un plantejament purament 
urbanístic, l’obligatorietat de matricular els vehicles de mobilitat personal, de tenir una 
assegurança, que respectin el codi de circulació, sobretot que els conductors 
d’aquests tipus de vehicles siguin aptes com ho són els conductors d’altres vehicles, 
tot i que no sigui competència de la ciutat de Barcelona, però us recordo que també 
esteu governant a Madrid amb els vostres socis. Barcelona necessita bons conductors, 
educats i empàtics amb el vianant. 

Esteu en contra del sector de la moto; a la ciutat tenim unes tres-centes mil 
empadronades i si les fessin desaparèixer en hora punta, el transport públic no podria 
ni absorbir un 20% d’aquests motoristes. 

Per últim, recordar-vos que la ciutat i, en aquest cas, el districte és habitat per 
persones que van del zero als més de cent anys, i no tothom té una mitjana d’edat 
com la nostra, que pot anar caminant a tot arreu, amb transport públic o amb bicicleta.  

Sense deixar de parlar de l’espai públic, però ja deixant de banda la mobilitat, en el 
seu informe parla de com els veïns han recuperat els carrers i les places. I, sí, estem 
d’acord que és una gran victòria, però aquí l’Administració ha de començar a endreçar 
una mica aquesta reconquesta de l’espai públic. La campanya endegada per alguns 
veïns i veïnes del barri Gòtic amb els seus fills i el lema «Volem jugar» ha estat una 
molt bona iniciativa, amb molt de seny, però no puc dir el mateix dels pares que 
permeten el bany dels seus fills a la font de la plaça Reial. Podem demanar la gratuïtat 



de les piscines públiques que tenim al districte, però el bany a una font enmig d’una 
pandèmia crec que no és el més adient per als nostres infants. I això hauria de ser 
sancionable com els punts de concentració de gent sense mascareta, com és el 
passeig Marítim, la plaça dels Àngels, entre d’altres. 

Per als nostres joves aquest estiu torneu a cometre la mateixa errada que el passat: 
els cursos gratuïts de català només per a l’alumnat d’instituts públics; els concertats ja 
s’ho faran, oi? Doncs, a veure si us queda clar que el perjudicat és l’adolescent que té 
dificultats en la llengua, no la titularitat de l’institut. Us importen més les pedres que les 
persones?  

Seguim parlant dels nostres infants, quan rebran les subvencions les entitats 
esportives del nostre districte? L’Associació Esportiva Ciutat Vella és l’entitat amb més 
infants becats a la ciutat de Barcelona, amb un total de 741 becats, i no ha rebut 
encara la subvenció. Estan fent esforços sobrehumans per treure cada dia el casal 
d’estiu; casal d’estiu que vosaltres dieu que endegueu, que promocioneu, que els 
recolzeu, però empatitzeu una miqueta més i feu vosaltres també el sobreesforç 
econòmic que necessiten.  

També necessiten el vostre sobreesforç els serveis socials, com ja han dit els meus 
companys, del districte. Teniu les treballadores i els treballadors en peu de guerra, són 
dels pocs que no han tingut respir aquesta pandèmia, fent feina que no els tocava, la 
majoria de vegades, perquè altres recursos també importants estaven tancats. Han 
hagut de fer de treballadors i treballadores socials, d’administratives de l’OAC, de 
tècniques de l’habitatge, de funcionaris del SEPE. L’atenció al ciutadà és pèssima, heu 
de trobar solucions. Les cues interminables, treure una cita prèvia és com una 
gimcana a dia d’avui. 

Per anar tancant aquest torn, ens dieu a l’informe que és imprescindible que el Pacte 
per Barcelona sigui també el Pacte per Ciutat Vella i que el proper pas és l’aprovació 
d’un nou Pla d’actuació del districte a compartir entre l’equip de govern, l’oposició i la 
ciutadania, de cara als mesos de setembre i octubre. Aquí m’agradaria, com no pot ser 
d’altra manera, estendre la mà, ens teniu a disposició, però, si us plau, compteu amb 
nosaltres amb el temps oportú per aportar. Tots sabem que l’agost és un mes inhàbil i 
ja estem a mitjans de juliol. 

Gràcies.              

El president agraeix les intervencions i dona de nou la paraula a la regidora, per un 
temps de quatre minuts. 

La regidora  

Bé, moltes gràcies, són moltes les qüestions que han sortit, moltes de molt concretes, 
que en tindrem també oportunitat, però jo crec que hi han algunes qüestions que… 
Començo pel grup d’Esquerra Republicana que plantejava…, que crec que… Bé, vull 
agrair, com a mínim, que hi han hagut algunes propostes, eh?, perquè sí que hi ha una 
reflexió… Ara feia molt de temps que no participava en un Ple de districte, des del 
mandat passat que vaig ser regidora de Nou Barris, i sí que crec que hi han coses que 
entre tots i totes, i els grups municipals tenim molta responsabilitat, hem de millorar. Jo 
crec que el que s’espera de nosaltres és estar a l’alçada del moment concret, 



especialment en aquest context d’excepcionalitat, i fer propostes. Podem assumir 
moltes crítiques, autocrítica compartida. Jo ara podria entrar en «no, perquè tal, 
perquè vostè, perquè…», però em sembla absurd. Crec que, en aquest context, el que 
hem de fer és treballar conjuntament, no?, i buscar aquestes solucions, perquè no són 
totes solucions màgiques que depenguin només de l’Ajuntament de Barcelona o del 
Districte de Ciutat Vella, la vida és molt complicada, molt complexa, i el que hem de fer 
és sumar esforços. I si hi han coses que tots veiem, endavant. Si tots tenim clar que 
l’economia és un element central, hem de treballar.  

Nosaltres hem posat un paquet importantíssim d’ajudes que depenen només de 
l’Ajuntament. Vull posar de manifest que hi ha un govern, el Govern de l’Estat, que 
també ha prioritzat el temes dels ERTEs, que és una política laboral molt progressista 
en un context de crisi. Recordem anteriors crisis econòmiques, què hauria passat a la 
nostra ciutat, al nostre país, amb altres governs, no?, amb relació a això. I crec que és 
important. Tot i així, si la situació continua, haurem de buscar encara més mesures 
excepcionals. I aquí és on hem de pensar com donem suport als autònoms, com 
seguim impulsant els projectes de territori, com el programa de l’«Impulsem el que 
fas», com seguim, per exemple, les ajudes que hem tirat endavant ara per a la 
campanya de Nadal, per rebaixar el cost dels llums de Nadal…, totes aquestes 
actuacions que s’han pactat també amb el sector comercial, com reduïm els costos del 
lloguer al nostre districte que tenen els comerços, per exemple, que també és 
importantíssim, o com activem més transocupació, que això treballant conjuntament 
amb la Generalitat, vinculat a la innovació tecnològica, a la millora dels productes, de 
com arriben els productes a casa de la gent. Per tant, això és central. 

El tema de la restauració. Mireu, aquest és un projecte que, a més a més, a nivell de 
ciutat porto jo directament. I, per tant, jo crec que aquí, si es poden fer correccions i hi 
han alguns casos, no?, a l’equip, nosaltres estem en constant diàleg amb els 
restauradors, i, per tant, si s’han de fer correccions, perquè és una bona iniciativa 
incorporar algun element que doni suport a algun carrer que no genera una molèstia 
veïnal, serem proactius. Però hem de preservar l’espai dels vianants. Això, jo va ser 
una línia vermella que vaig posar en tot moment: preservar el lloc dels vianants. Ara 
bé, hi han llocs on l’activitat econòmica –jo sempre ho he defensat– de la ciutat, com 
aquest tipus, genera una activitat social importantíssima. I, per tant, si teniu propostes 
concretes que puguem revisar –jo he rebut algunes per xarxes–, també les 
entomarem. 

Dir-vos que, a més a més, l’objectiu és que això no és si aquests mesos o el mes que 
ve, l’objectiu és que donem una estabilitat complementària a l’activitat econòmica 
d’aquest sector durant tot aquest 2020 i també durant el 2021, perquè sigui 
complementària i els puguem ajudar a recuperar aquelles mancances que han tingut. 

Sobre el tema del front marítim, miri, nosaltres estem convençuts i treballarem i 
batallarem, el regidor, que està de baixa de paternitat, jo mateixa i altres regidors de 
l’Ajuntament, perquè volem –i el senyor Coronas ho sap, perquè jo ho he dit en moltes 
ocasions–…, que aquest és un tema principal. Ho vam fer amb el Port Olímpic, ens va 
costar, eh?, ens va costar moltíssim, i encara ens està costant, encara ens està 
costant jurídicament. Però també en el front marítim volem que la visió dels veïns i 
veïnes sigui la bona –sigui la bona. I, per tant, que pot haver-hi restauració, 
possiblement. El que no volem és un oci nocturn que destrueix els barris. I això ho 
tenim claríssim, i ho parlem i ho diem des d’aquesta contundència al Govern central. 



I només per acabar, només fer una reflexió –si em deixa trenta segons el president– 
sobre el tema de la contaminació, l’espai públic, l’economia. Economia i sostenibilitat 
són dos cares de la mateixa moneda. I jo els demano al grup de Junts per Catalunya, 
al grup també de Ciudadanos que, si us plau, sumin en aquest sentit, perquè hi ha 
gent que està morint, en aquesta situació de crisi sanitària, també per culpa de les 
polítiques que no han posat en el centre la vida, que no han posat en el centre la salut. 
I crec que entre totes i tots ens en podem sortir, si fem propostes amb sentit comú. 
Però aquestes crítiques sense cap tipus de sentit, sincerament, no ens porten enlloc. 
Jo a la representant portaveu de Ciutadans li diria això: el que és vergonyós és el que 
defensen vostès ara mateix, i tenen dos opcions: ser moderns o seguir instal·lats en el 
passat. 

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

El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

Gràcies, president. Regidora, de part nostra, sàpiga que sempre tindrem propostes per 
a Ciutat Vella i sàpiga que estem fent una oposició –i ho saben els consellers de 
l’equip de govern– constructiva i en to positiu sempre. El problema ve quan piquem a 
la porta i darrere no hi ha ningú, que ens passa molt sovint. I aquí és on ens ve el 
problema. 

Sobre el tema de terrasses, miri, tenim la mala sensació que l’anunci d’allargament de 
les mesures de terrasses, fet el mateix dia que van donar les dades, és una cortina de 
fum de molt mal gust. I per això li prego que deixi de maltractar el sector de la 
restauració i compleixi amb el que va prometre, que, òbviament, no ho pot complir 
perquè ja ha passat el termini, però almenys que es posin a treballar i que resolguin 
totes les sol·licituds possibles en el mínim de temps. 

Vagi personalment a veure les zones que li he dit, com aquesta zona hi ha moltes, que 
els eixos comercials i les associacions li poden dir. L’esperen molts veïns. Però vagi, 
eh?, quedi amb els veïns, que no passi com amb la senyora que va venir, la veïna del 
Raval, a l’Audiència Pública que va dir que entomaria el tema personalment i encara 
està esperant la trucada. Per tant, li dic que compleixi amb la seva paraula. 

Sobre el front marítim serem molt bel·ligerants amb el tema i estarem al costat vostre, 
si de veritat també hi sou bel·ligerants, i recordeu que Barcelona no se subhasta. Tot i 
que al Govern espanyol sigueu els mateixos, no us deixeu enredar per vosaltres 
mateixos. Per tant, Barcelona, ho torno a repetir, no se subhasta. 

I tenim greus problemes a Ciutat Vella, com ja han descrit, i no només quan em 
dirigeixo a vostè em dirigeixo a Barcelona en Comú, també em dirigeixo al Partit dels 
Socialistes, que governeu amb els comuns, també sou còmplices i partícips d’aquesta 
mala gestió que s’està portant a terme i còmplices de la degradació del districte. Si sou 
inhàbils per governar, perquè no teniu cap projecte per a aquest districte, deixeu les 
claus de l’Ajuntament, que nosaltres sí que tenim projecte, tenim idees, tenim 
solucions a aquests problemes que pateixen els veïns i veïnes de Ciutat Vella. 

Moltes gràcies.      

La Sra. M. José Chacón i Salvador 



Senyora regidora, m’agradaria saber si vostè s’ha mirat l’ordre del dia. A l’ordre del dia, 
vostès només fan un canvi urbanístic, el grup de l’oposició nou iniciatives. Crec que 
propostes en fem. No, no, ho dic perquè ni cap mesura de govern, ni cap re de re. 

Abans m’he oblidat de comentar que a l’informe que ens presenteu dieu que fa mesos 
que coneixeu les necessitats del CAP Gòtic; la paraula correcta hauria sigut anys. El 
Pacte de ciutat 2008 feia una reserva d’espai per al nou CAP Gòtic. En el Pacte de 
ciutat 2016 aquesta reserva decau, us la mengeu. Després dieu als veïns i als 
professionals que això era per una previsió d’augment de la ciutadania, que no va ser 
efectiva. A veure, la necessitat hi és, en sou conscients, vosaltres més que ningú, per 
la vostra ideologia i per la vostra manera de fer política, sabeu que és una població 
flotant, no empadronada al territori, però sí que fa ús dels serveis públics del territori. 
Que no «caieu de cap guindo», si us plau, sigueu una miqueta més curosos en les 
excuses, i, si us heu equivocat, us honora reconèixer-ho i posar esforços a solucionar-
ho. El CAP no pot esperar quatre mesos a la construcció de les cargoleres, poseu un 
cap de campanya i, si no hi arribeu, dialogueu amb les altres administracions que 
tenen competències.  

I us ho dic també en altres problemàtiques que teniu al districte: si vosaltres sols no 
ens en sortiu i heu de parlar amb Esquerra Republicana de Catalunya o amb Junts per 
Catalunya, perquè en tenim competències a altres administracions, feu-ho. No digueu 
als veïns i veïnes «estem treballant, fem tot el possible» sense dialogar amb les altres 
administracions que tenim les competències en el vostre territori. D’això se’n diu 
treballar en equip, tot i que el teu company t’agradi més o menys. S’ha de ser més 
professional per al benestar dels veïns i les veïnes del districte.  

C) Part decisòria 

1. Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació del nou 
equipament sanitari-assistencial a l’església de la Casa de Misericòrdia, 
situada al carrer de Montalegre, 4 

El president informa que el Govern disposa de quatre minuts. 

La regidora 

Gràcies, president, de nou. Bé, aquest és un planejament llargament esperat, que, 
personalment, em fa molta il·lusió poder formar part també del Districte quan es debat, 
a banda que ha passat també per la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, que 
passarà pel plenari. Però que és un planejament que permetrà, precisament, la 
construcció del nou CAP del Raval Nord, que és una demanda del veïnat i del personal 
del CAP des de l’any 2006, i que, per primer cop, va arribar en l’expressió al Ple de 
l’Ajuntament de l’any 2018 amb una persona –no electa, la directora del CAP– per 
defensar-lo davant de tots els grups. I és el 2006, precisament, quan ja es van detectar 
les mancances, i no s’hi havia posat remei en tot aquest temps. No era fàcil –no era 
fàcil. Tots vam treballar moltíssim, des de diferents perspectives i treballs, per trobar la 
solució i per fi, el 2019, vam començar a encarar-la. I, després de molts molts estudis, 
es va determinar que la capella de la Misericòrdia era la millor opció de totes. 



Aquest, per tant, és un planejament que és el darrer pas, que ens permet ja cedir el 
solar a l’Institut Català de la Salut perquè comenci a fer totes les obres. I, per tant, que 
passem del desig a la realitat; això és fonamental. 

I aquest pla especial el que ens permet és determinar urbanísticament les condicions, 
no?, qualifica el sòl com un equipament comunitari, determina que la titularitat és 
pública, concreta l’ús sanitari assistencial, defineix, també, totes les condicions 
d’edificació singular amb relació a la mateixa capella i, per exemple, determina el 
manteniment de la façana que dona al pati dels Tarongers. Elements que ens semblen 
fonamentals per tirar endavant. 

Per tant, avui és un bon dia, de celebració que en aquest plenari puguem donar tràmit, 
no?, a aquesta proposta treballada des del consens i que, per tant, ens arriba en un 
moment també indispensable i la salut, com dic, té el pes necessari en aquest districte.  

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

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

A vegades cal perseverar per poder arribar a una solució satisfactòria per a totes les 
parts. Ara, després de molts mesos, aquesta ha arribat. El MACBA es podrà ampliar 
sense perdre els seus fons FEDER i el CAP del Raval Nord es podrà fer a la capella 
de la Misericòrdia. Per tant, només podem que felicitar-nos. 

Aquest pla especial va lligat a la modificació del Pla general metropolità per a 
l’ampliació del MACBA. Aquí sí que ens agradaria fer una demanda: que l’ampliació 
del MACBA es treballi conjuntament amb la reforma de la plaça dels Àngels per tal que 
esdevingui una plaça més amable per al veïnat i en fomenti la convivència i, a la 
vegada, es resolgui la sortida de l’aparcament de davant de l’Escola Bressol Canigó 
d’una manera més segura. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, votarem a favor d’aquest punt, com no podria ser d’una altra manera. L’únic que 
els demano és que siguin curosos en els temps i en les promeses fetes i siguin 
transparents també amb l’oposició. I ja posats a demanar, començar a planificar el que 
hauria de ser la plaça verda de davant del MACBA perquè tots puguem gaudir i que 
l’entrada al CAP sigui al més amable possible.  

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

El grup de Junts per Catalunya, amb aquesta exposició pública, ens donem per 
assabentats d’aquest Pla especial urbanístic i de millora urbana per a la regulació del 
nou equipament sanitari assistencial del Raval Nord. Portem des de l’inici d’aquesta 
lluita donant suport als veïns i les veïnes del Raval Nord, posant tot el seny possible 
per a l’obtenció d’aquest equipament sanitari assistencial tan necessari i, com no 
podria ser d’altra manera, el nostre posicionament és favorable.  

El president agraeix les intervencions i dona la paraula a la regidora. 

La regidora 



Agrair els vots favorables de tots els grups, i no patiu que aquest serà un tema 
prioritari del Govern municipal i que forçarem tot el que puguem perquè tiri endavant 
l’abans possible aquest i els altres CAPs que tenim en cartera. 

D) Part d’impuls i control 

a) Proposicions 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, 
atesa la deixadesa i la manca de neteja i desinfecció detectades en 
nombrosos punts de Ciutat Vella, en un estiu en què, a diferència del que 
acostuma a passar, no hi ha una gran massificació de persones en el districte, 
i en què, per tant, el nivell de salubritat de les nostres vies públiques hauria 
de ser superior al d’anys anteriors, atesa la proliferació de plagues de 
diferents tipus que s’estan donant a molts barris del districte, atès que estem 
enmig d’una pandèmia i en una situació d’alerta per un possible rebrot de la 
COVID-19 i necessitem que es facin efectives totes les mesures de seguretat 
possibles, i molt especialment les de salubritat pública, el Consell del 
Districte de Ciutat Vella insti el Govern municipal a intensificar el servei de 
neteja dels carrers i places del districte durant els mesos d’estiu, amb la 
finalitat de poder disposar d’uns nivells òptims de neteja, desinfecció i 
salubritat en plena pandèmia, així com també a combatre les diferents 
plagues que han proliferat i evitar d’aquesta manera que en proliferin més. 

El president dona la paraula a la representant d’Esquerra Republicana de Catalunya 
perquè exposi la proposició. Així mateix, informa que hi ha una persona que ha 
demanat intervenció, el senyor Domenico Gruosso. Recorda que els temps 
d’intervenció són de sis minuts per al grup proposant, de tres minuts per a la resta de 
grups i sis minuts per al Govern, però si parlen els dos grups per separat, són tres 
minuts per a cadascun. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes  

Aquesta proposició neix per donar resposta als greus problemes de salubritat que hi 
ha al districte que arriben a afectar la salut pública per la quantitat de plagues que 
sofreixen els veïns a les seves cases. La despesa de l’any passat de l’1 de maig al 25 
de setembre va ser d’11.691.000 euros, en el qual el Districte tenia una gran pressió 
turística i l’impacte de tenir una gran part dels hotels de la ciutat als seus carrers, 
afegint-li l’arribada diària dels creuers, cosa que generava una gran població flotant 
que ofegava els serveis de Ciutat Vella. 

Els veïns de tots els barris es queixen. Per exemple, en el Casc Antic, les 
escombraries s’acumulen als carrers estrets, es veuen un major nombre de paneroles i 
en la zona del carrer Amades, just a la porta d’una escola on estudien sis-cents nens, 
a la zona de [0.50.59#] es veuen grans forats per on passegen les rates. A la 
Barceloneta, s’acumulen els orins i els excrements humans, passant dies sense que 
«baldegin» algunes zones, com ens relaten els veïns en moltes audiències i consells 
de barri, i, per descomptat, també sofreixen els problemes de rates i paneroles. En el 
Gòtic, és un cas peculiar, ja que ha passat que la majoria dels seus locals comercials 
estan tancats, els hotels estan tancats, és a dir, els seus carrers estan desèrtics i hi ha 



una pudor que impedeix els veïns obrir les finestres, això sense entrar en els detalls de 
les fotos que ens envien els seus veïns, fotos en què es veuen vint rates mortes en el 
que se suposa que és el pati d’una escola i en el qual, al setembre, hauran de passar 
els dies els nens, ja que algunes de les recomanacions per la covid és passar més 
temps a l’aire lliure. Segur que passar més temps en aquest pati amb una infecció de 
rates és millor? Al Raval, ja sé que hem parlat molt de la zona Baluard, però també els 
afecten els problemes de neteja, perquè aquests veïns sofreixen restes de consum, 
excrements i una olor nauseabunda, no sé si hi heu passejat… Per aquests carrers 
han de sobreviure els veïns, carrers plens de rates, que afecten els pisos; veïns que 
s’han de costejar la paga de les desinfeccions de les seves finques i les pròpies llars. 
Saben quan costa la desinfecció de plagues d’un pis? Jo li ho puc dir, perquè gairebé 
tots els veïns de Ciutat Vella poden respondre aquesta pregunta, perquè gairebé tots 
ho hem sofert, però tingui en compte que, en els nostres barris, hi han famílies que no 
poden costejar-se els tractaments de desinfecció i han de viure entre rates i paneroles, 
en el que podem qualificar un dels pitjors anys de plagues. 

Tornem al pressupost. No tinc clar la despesa si s’augmenta o es disminueix, perquè, 
segons l’informe del regidor, voldria que m’expliquessin la següent frase: «El servei 
que s’ha planificat per a aquest any pren com a base el servei de l’estiu 19 afectat per 
les reduccions de servei previstes per al 2020», sembla una frase extreta d’un discurs 
de Rajoy.    

Per no parlar que no estem prenent cap mesura en el districte per prevenir la covid. No 
he vist desinfeccions en els llocs altament transitats, com les portes dels serveis 
socials, oficines d’habitatge, districtes o mercats. On estan les mesures preventives 
que tant es necessiten per evitar l’expansió del virus? Si sofrim un brot, espero que es 
prengui més seriosament la neteja, que és part essencial a la prevenció. 

Aquest estiu no és un estiu habitual, no hi ha turistes i estem enmig d’una pandèmia i, 
malgrat tot, els carrers estan bruts més que mai. Quina és l’excusa que donaran avui? 

El president obre el torn de la resta de grups municipals. 

El Sr. Thair Rafi Khanun 

Gràcies, president. Esta propuesta va en camino del último ruego que, desde el Grupo 
Municipal de Ciudadanos, hemos presentado y fue aceptado, que el Gobierno haga la 
desinfección de todos los espacios públicos y equipamientos, porque debemos 
entender que la mejor manera de la prevención es la desinfección, ante esta crisis 
sanitaria provocada por el covid-19. Y es una de las vías más fiable con la que 
podemos garantizar a nuestros vecinos y vecinas tener una vida saludable. Pero el 
problema de la limpieza y de las plagas no está provocado por el covid-19, sino que es 
un problema de los vecinos y vecinas de cada año. Y, durante la última semana, 
hemos podido ver las calles de nuestros cuatro barrios de nuestro distrito, y os pongo 
un ejemplo de alguna de las calles, por ejemplo, en Casc Antic, la calle Princesa, plaza 
Sant Jaume, [Sabaters#0.55.02]; de la Barceloneta son plaza del Mar, paseo Joan de 
Borbó, y del Raval, rambla del Raval, calle Santa Madrona; y del Gótico es calle 
Escudellers y plaza Traginers. Pero hay otras calles también, esto solamente para 
poner unos ejemplos, ¿no?, de donde hemos notado que hay falta de la limpieza y que 
los vecinos están muy molestados por el problema de las plagas. 



Así que votamos a favor.    

La Sra. M. José Chacón i Salvador   

Gràcies, president. Com tots sabeu, el dia 19 de juny vàrem entrar a l’etapa de la 
represa, això a tot ciutadà el permetia i permet una lliure mobilització, actualment amb 
restriccions en alguns indrets a causa dels rebrots, però ens permet la realització de 
qualsevol activitat i tota una sèrie de normalitats que no anomenaré. En temps de 
confinament, ja varen ser avisats que els serveis de neteja treballaven a mínims per 
minvar els riscos de contagi i el sentit comú ens deia que, amb menys persones el 
carrer, menys brutícia es generava. Però el sentit comú aquesta vegada també ha 
fallat: els carrers de Ciutat Vella han estat bruts abans del confinament, durant i 
després. Tenim uns greus problemes de neteja generalitzats per tot el districte, i no és 
cap novetat, és un tema que sempre està present quan els veïns i veïnes tenen 
l’oportunitat de ser escoltats o escoltades.  

Les solucions a carrers més nets les teniu vosaltres, està en mans del Govern 
municipal ser més incisius a l’hora de donar directrius als tècnics del Districte. Però 
aquí, altre cop, se us veu la vostra apatia. Parlem també de plagues: quan fa que no 
feu tractaments al clavegueram de la ciutat de Barcelona? Els veïns hem d’aprendre a 
conviure amb tota mena de plagues, des de rates, paneroles, escarabats, xinxes… I el 
més sorprenent és quan l’Agència de Salut Pública et diu que, si la plaga està dins del 
teu immoble, qui ha de prendre les mesures per controlar la plaga és el mateix 
propietari de l’immoble. De fet, si l’Administració fes la seva feina, moltes llars no 
tindrien plagues i la via pública estaria òptima de salubritat. 

És inadmissible que centres de salut pública del districte hagin denunciat l’existència 
d’aquestes plagues dins de les seves instal·lacions. I a tot això, la sensació que tenim 
tot ciutadà és que l’Agència de Salut Pública ni hi és ni se l’espera en aquest tema. 

Votarem totalment a favor d’aquesta proposició que presenta el grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i demanem, amb tota contundència, una millor comunicació 
de gestió de residus a treballar amb el veïnat, una millor gestió de recollida de la 
brossa, campanyes de conscienciació a la via pública, tant per a la gent que fa les 
seves necessitats, tant humans com els animals, tractament al clavegueram, un 
«baldeig» més generós i eficient, neteja més efectiva dels contenidors de la brossa, 
una bona planificació de les papereres del districte, un bon mapeig dels focus 
d’infecció i salubritat per brutícia, entre d’altres que també han descrit els meus 
companys de l’oposició.   

El president agraeix les intervencions i dona la paraula al Govern. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Hola, bona tarda. Per començar, vull agrair a tots els treballadors i treballadores de la 
neteja la feina feta en temps de pandèmia tan necessària per als veïns i veïnes. Com 
bé ha dit la regidora, des de l’1 de juliol es va posar en marxa el Pla de neteja d’estiu 
de Ciutat Vella, ajustat en serveis per la situació de la pandèmia. Els serveis que s’han 
ampliat són: incrementar la neteja amb aigua a la Barceloneta, al Gòtic i a Ribera a les 
nits, més sis equips de neteja diaris per reforçar el servei; incrementar un equip de 
tarda per a la neteja del parc de la Ciutadella, i la resta de serveis són els mateixos de 



cada any; desinfecció diària dels entorns d’hospitals, CAPs i mercats amb aigua a 
pressió i una solució d’hipoclorit sòdic; desinfeccions cada dos dies de les bústies de 
recollida pneumàtica; el pla d’ocupació i la brigada de la neteja 2020 s’incrementa en 
sis brigades més, entre el juliol i el desembre, per tindre una brigada en el torn de matí 
i tarda en cada barri. Amb aquest increment queden cobertes les necessitats del 
districte de manera molt correcta en la situació de pandèmia. Aquests increments 
s’allargaran fins passat la Mercè. 

Pel tema de les plagues, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, durant el mes de 
maig a octubre, incrementarà l’equip un 60%, d’aquesta manera es reforçarà les 
persones en el territori per controlar les plagues en la via pública i les xarxes de 
clavegueram i donar atenció a les incidències dels veïns. 

Enguany, a més, s’ha ampliat en sis tècnics més amb la finalitat de fer revisió de les 
zones de risc amb l’objectiu de detectar i controlar l’aparició de plagues. 

I, per acabar, invitar tots els veïns i veïnes que utilitzin el telèfon del civisme per 
detectar aquells punts del districte que calgui reforçar. 

Per això, votarem a favor.    

El president agraeix la intervenció i dona la paraula de nou a la representant 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Doncs, moltes gràcies. M’alegro que siguin conscients del problema de salut pública 
que tenim i del que ens juguem. Recomano que parlin amb els veïns, que segur que 
estaran encantats d’ajudar-los en la tasca de trobar la millora, perquè ara mateix es 
troben abandonats i patint les conseqüències de la falta de neteja, conseqüències que 
els afecten en la vida diària i que requereixen inversió i continuïtat. I, al final, els veïns 
deixen d’usar aquest espai públic brut i degradat i les famílies prefereixen portar els 
seus fills als parcs d’altres districtes. I, finalment, els que poden acaben anant-se del 
nostre districte, farts de la desídia i la condescendència de les seves decisions. I els 
que no poden es queden, però perden el dret enfront d’altres veïns de Barcelona, 
perquè no és el mateix viure al Raval que viure a Sant Antoni, si mirem els seus 
carrers.  

El president comenta que s’ha oblidat abans de fer lectura de la intervenció del senyor 
Domenico Gruosso i, per tant, la fa ara. Manifesta que fa diverses observacions sobre 
els temes de prostitució, convivència, etcètera, però que se cenyirà només a 
transmetre les observacions en relació amb aquesta proposició. Explica que el senyor 
Domenico Gruosso parla de millora en la neteja dels carrers Robador, tot fins al carrer 
Hospital, Sant Rafael, plaça Salvador Seguí, plaça Vázquez Montalbán, també obres 
de millora dels carrers i voreres del Raval, Sant Antoni, Hospital, Riera Alta i Carme, 
«actualment en males condicions, impossible passar amb cadira de rodes o 
caminador», expulsió de motos de les voreres, xarxa per a vianants i bici, la xarxa 
covid és insuficient, i millora de la neteja i desinfecció degut a la presència de 
persones indigents que fan les seves necessitats al carrer o persones 
drogodependents, doncs, que també consumeixen al carrer i també excrements de 
gossos. 



A continuació, dona la paraula de nou al Govern. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Bé, nosaltres, agrair la proposta d’Esquerra Republicana i els vots a favor de tots. Que 
el Districte de Ciutat Vella lluitarà perquè els carrers estiguin ben nets i la gent de 
Ciutat Vella tingui una bona salubritat i que els tècnics i el Govern treballem en això. I 
res més. 

El president dona la paraula de nou a la representant d’Esquerra Republicana perquè 
tanqui aquest punt. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Tanquem. Moltes gràcies, i que facin la feina, perquè, al final, sempre ens diuen que 
s’accepten les coses, però no hi han resultats. Volem resultats i, sobretot, volem 
resultats en el tema de les plagues; no pot ser que els patis de les escoles tinguin 
rates. Ja està. Moltes gràcies. 

El president informa que aquesta proposta s’ha aprovat per unanimitat. 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, 
atès l’enorme pes que té el turisme en l’activitat econòmica i els llocs de 
treball que es generen a Ciutat Vella, atesa la situació de paràlisi del sector i 
la falta de turistes degut a la crisi sanitària de la covid-19 que està suposant el 
tancament de nombrosos negocis i està posant en risc la viabilitat de molts 
més i el manteniment de milers de llocs de treball al districte, atès que el 
Govern municipal està constituint un Fons Covid dotat, almenys, amb 90 
milions d’euros, atès que en els propers mesos optarà a més recursos 
econòmics en concepte de fons de recuperació que posaran a la seva 
disposició la Generalitat de Catalunya, el Govern d’Espanya i la Unió Europea 
per destinar a pal·liar els efectes de la crisi social i econòmica, el Districte de 
Ciutat Vella reclami al Govern municipal la constitució d’un fons especial de 
recuperació i reactivació de l’activitat econòmica i el manteniment de 
l’ocupació al districte, especialment dedicat a aquells sectors que s’han vist 
més perjudicats per la crisi i que tenen una dependència més gran de 
l’activitat turística, com el comerç, la restauració i la cultura, i que l’esmentat 
fons es constitueixi de manera urgent i reservi una part dels recursos perquè 
els eixos comercials puguin dissenyar les mesures de dinamització 
necessàries per al reforç de la temporada d’estiu i la campanya de Nadal, 
mesos de més facturació i contractació per part d’aquests sectors. 

El president informa que, en aquest punt, hi ha sol·licitades dues intervencions i 
pregunta si són presents a la sala. Tot seguit, rectifica, perquè les dues intervencions 
sol·licitades són per al punt següent. A continuació, dona la paraula al Grup Municipal 
de Ciutadans perquè exposi la seva proposta.  

La Sra. Julia Barea Sánchez 

President, ja m’ha emocionat i tot, en veure que a la meva intervenció intervindrien els 
veïns. 



Bé, gràcies, president. És ben sabut pels que estem aquí presents que el comerç del 
districte està patint molt davant d’aquesta crisi social, sanitària, però també econòmica. 
Moltes vegades oblidem que aquests comerciants també són veïns, perquè els 
comerços donen vida als barris, fomenten l’ocupació i generen activitat econòmica a la 
ciutat i al districte. No són enemics, senyors de Barcelona en Comú i el PSC, són 
persones que fan vida i que s’estimen el districte, però també volen millorar el districte. 
Els recordo que, darrere de cada negoci, hi ha una família o més que viuen a la ciutat. 
Durant aquesta crisi, els comerços i restauradors han patit moltíssim, i segueixen 
patint, perquè aquest Govern municipal els dona l’esquena. I no els ho diem nosaltres, 
sinó que els ho diuen ells a vostès. Només cal veure la constitució del Consell 
Sectorial de Desenvolupament Econòmic del Districte, de les divuit persones que 
estàvem només dos eren entitats de comerç. Això diu molt.  

Durant aquests mesos, des que s’inicia l’estat d’alarma fins ara, els comerciants han 
vist com els seus negocis estaven tancats i no sabien si en un futur podrien obrir o no. 
Els que han pogut obrir ho han fet amb dificultat. I els que encara no han obert no 
saben si podran o no tornar a obrir. Una situació que no és nova, però que, amb 
aquesta crisi, ha augmentat la situació ja crítica que patia. 

Cada barri del districte té unes particularitats, i el comerç del Raval, el Gòtic, el Casc 
Antic i la Barceloneta tenen unes necessitats diferents i, per tant, les solucions han de 
ser adaptades. És per això que, en el passat plenari i en aquest, els demanem que 
atenguin cada barri com es mereix i no vulguin fer ni aplicar grans propostes sense 
tenir en compte les entitats de comerç que existeixen. 

Moltes vegades volen fer propostes de ciutat i aplicar-les directament en els barris, 
però això no funciona així. I si ho pretenen fer així, s’equivoquen. 

Durant aquests mesos, les queixes que han tingut les entitats i molts comerços és 
inacció del Govern municipal, i el gran problema és que molts d’ells segueixen pensant 
el mateix. 

Aquest Govern ha proposat ajudes –no els ho nego–, propostes que han acabat sent 
titulars en els diaris, però sense arribar a solucionar els problemes, com, per exemple, 
els 25 milions d’euros per reactivar l’economia de la ciutat. On són aquests fons i de 
què han servit a Ciutat Vella? O les ajudes de 300 euros per a autònoms, que s’han 
quedat curtes i que han tingut problemes per accedir-hi persones que no vivien a 
Barcelona i sí que tenien el seu negoci aquí i persones que vivien aquí però no tenien 
el seu negoci aquí. Coses estranyes que passen en aquesta ciutat. O els canvis de 
mobilitat sense explicar i sense donar a conèixer als comerços del carrer afectat.  

I la pregunta és: quines propostes hi ha per ajudar el comerç del Raval, del Gòtic, del 
Casc Antic i de la Barceloneta? Perquè, buscant i buscant aquestes propostes, no les 
hem trobades. I no és que no les trobem nosaltres, és que els comerços no se senten 
acompanyats.  

Seguim tenint molts dubtes que les ajudes arribin, que les propostes es duguin a terme 
amb accions concretes i clares. I aquí sí que li vull fer un aclariment a la regidora: 
nosaltres sí que hem fet propostes de comerç i vostès només han agafat les que els 
interessava, que això és molt lícit, del tot, però seguirem fent propostes de comerç en 
tots aquells espais on estiguem representats. 



En aquesta proposta que presentem avui és crear una partida dintre del Fons Covid-
19, que s’ha creat per a Barcelona, i que s’inverteixi en la recuperació i la reactivació 
de l’activitat econòmica i, sobretot, el manteniment de l’ocupació en el districte, sense 
oblidar que aquest fons ha d’anar més enllà d’aquests mesos, s’ha d’allargar fins a la 
campanya de Nadal, ja que creiem que aquesta campanya és una de les campanyes 
clau per salvar l’any 2020 i, sobretot, per donar continuïtat als comerços que, a dia 
d’avui, estan patint. 

Aquesta proposta sabem que sobrepassa les competències pròpiament del Districte, 
però el que sí que tenim clar, des de Ciutadans, que pactar pel comerç és apostar per 
Ciutat Vella i per Barcelona. Així que, com ja li he dit, on estiguem representats farem 
totes les propostes necessàries per reactivar l’economia, l’activitat econòmica i, 
sobretot, l’ocupació de qualitat del districte. 

De fet, en la passada Comissió d’Economia, vam demanar que es fes un fons 
d’ocupació, sobretot destinat a totes aquelles persones que estaven a l’atur o que en 
algun moment donat, en aquests mesos, han estat a l’atur, per ajudar-los, perquè 
puguin sortir d’aquesta crisi sense endeutar-se més del necessari. 

També dir que aquesta proposta que fem avui ha estat consensuada amb diferents 
comerços. És per això que no volem fer nostra la proposta, sinó que volem que totes 
les associacions de comerços se la facin seva, i exigir a l’Ajuntament els fons que 
siguin necessaris per pal·liar aquesta realitat que colpeja molts negocis, però que són 
negocis familiars. I sobretot comptar amb les persones que més saben de comerç de 
Ciutat Vella, els mateixos comerciants, les entitats, que fa molts mesos que treballen 
per sortir endavant, no només escoltant, sinó també acompanyant i proposant 
alternatives a aquelles propostes que a vostès no els agraden. 

Vostè ha parlat de donar estabilitat al sector, doncs, facin la feina i siguin capaços de 
tenir una partida pressupostària al Fons Covid per al Districte de Ciutat Vella. 

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

El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

Gràcies, president. Com no podria ser d’una altra manera, estem d’acord amb el que 
avui ens proposa el Grup Municipal de Ciutadans: la creació d’un fons de reactivació 
de l’activitat econòmica i recuperació de Ciutat Vella. 

Com ja he mencionat a l’informe del regidor, cal trobar la manera de dinamitzar 
comercialment el nostre districte, no ens podem permetre persianes abaixades. 
Necessitem que es generi activitat econòmica. 

També m’agradaria mencionar, i demanar al Govern municipal, amb el permís de la 
consellera Barea, que ja sé que és la seva proposició, la flexibilització davant diferents 
iniciatives de dinamització comercial que estan sorgint al districte. Sabem que la 
Barceloneta, per exemple, ha demanat poder dinamitzar la zona del passeig Nacional 
per a la campanya de Nadal. Donem recolzament a aquesta iniciativa i, alhora, 
esperem que la resposta per part del Govern del Districte sigui positiva.  

Ara bé, m’agradaria dir-li, consellera Barea, que tenien l’oportunitat d’or de proposar 
aquest fons i negociar-lo a Casa Gran, perquè ara mateix estem en ple debat del destí 



del Fons Covid-19; l’únic grup que no va donar carta blanca al Govern, en l’aprovació 
inicial, i que, per tant, volíem parlar sobre la destinació dels diners dels ciutadans, vam 
ser nosaltres, que ens vam abstenir. I hem presentat al·legacions a aquesta 
modificació de crèdit i, per tant, a aquest Fons Covid-19. La resta de grups va votar a 
favor, sense demanar cap política, la que sigui, com a condició prèvia, inclusive això 
que demaneu avui. El que demaneu avui ho podríeu haver demanat en aquell 
moment, però no ho vau fer. Veurem, en tot cas, en el plenari d’aquest mes, com 
acaba el tema. Una pregunta, consellera Barea, en el cas que no aparegués això a la 
modificació de crèdit final, votaríeu també a favor d’aquesta? 

Segon, consellera Barea, em sap greu informar-li d’una notícia que va tenir lloc ahir, 
ahir mateix per part del Govern de l’Estat espanyol, i és que la ministra Montero va dir 
que els ajuntaments podrien utilitzar els seus romanents –és a dir, els seus estalvis–, 
però la condició que posen és que els ajuntaments prestin els diners a l’Estat i ells ens 
donaran un 35% en dos anys i la resta en deu anys. O sigui, tots aquests ajuntaments 
que han pogut fer estalvis durant aquests anys els hauran de prestar primer a l’Estat. 
Ens hem tornat completament bojos. És una mesura que va en contra de l’autonomia 
local i limita el marge d’actuació de certes polítiques. Mirin, els romanents són 
propietat de l’Ajuntament de Barcelona, i no dels bancs ni de l’Estat, i els ajuntaments 
no poden fer de banc de l’Estat espanyol. I ho dic perquè, si això finalment és així, 
l’Ajuntament s’enfrontarà a unes retallades enormes i, per tant, aquest fons que avui 
ens proposen no serà possible. Això és el que vol fer la ministra Montero, un 
despropòsit. I podria tenir altres noms que, per educació, no diré. Així que espero que 
tots els grups que estem aquí presents defensem els interessos dels barcelonins i 
iniciem una lluita per tal que els nostres diners i els estalvis de l’Ajuntament de 
Barcelona es quedin on correspon i s’utilitzin per donar resposta a la crisi econòmica 
que estem patint. Cal ara més que mai la lliure disposició dels superàvits i romanents 
per part de l’Ajuntament, poder fer ús de la capacitat d’endeutament i que els 
ajuntaments participin dels fons europeus de recuperació. 

Com ja li he dit, consellera, votarem a favor d’aquesta proposició, però ja us informo 
que amb les mesures per part del Govern de l’Estat, com les que us he mencionat, es 
fa difícil l’aplicació d’aquesta proposició que avui ens presenta. 

Moltes gràcies.   

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, president. La greu crisi econòmica que ha dut la crisi sanitària actual ha fet 
que molts de nosaltres llancem debats sobre el model turístic de la ciutat, sobre la 
recuperació del teixit productiu, els nous models d’economia de subsistència… Tots 
aquests debats han estat poc productius a l’hora de les solucions d’efecte immediat. 
Un 30% dels comerços del centre de la ciutat, si més no, estan predestinats a morir 
sense opció a ser rescatats, i és molt preocupant perquè darrere de cada comerç hi ha 
famílies que no tenen cap alternativa d’ingressos per poder fer front a la despesa per 
viure. Darrere de cada persiana baixada, hi ha moltes més oportunitats d’inseguretat 
en els nostres carrers, en els nostres barris. I tot plegat és molt dramàtic. Aquesta 
sacsejada ens ha de permetre un nou model turístic on al centre de les polítiques 
turístiques hi posem el benestar del veïnat per damunt de tot. Però és cert que 
Barcelona ha estat, és i serà punt d’atracció per a ciutadans de la resta del món que 
volen conèixer la nostra ciutat, i això ens ha de portar a repensar com reconduir el 



turisme sense criminalitzar-lo.  

No hem de fugir de reconèixer que el sector turístic és un recurs natural a la nostra 
ciutat. És ben cert que aquesta pandèmia ens ha sobrevingut a tots plegats –això no 
ens ho esperàvem–, però la reacció d’uns i altres ha estat ben diferent. Mentre que els 
grups de l’oposició han estat motor d’iniciatives, perquè això ho havíem de recuperar 
entre tots, ens hem trobat amb un govern aturat, espantat i amb poca reacció. Uns 
eixos comercials molt enfadats, perquè la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín, 
estava absent i no responia a cap demanda. El sector turístic tindrà unes pèrdues d’un 
60% aquest 2020; això vol dir que a tota la ciutat de Barcelona es deixaran de moure 
entre 8.000 i 9.000 milions d’euros durant tot l’any. Xifres molt preocupants, perquè si 
fem una operació ràpida, pensem que això seria la xifra d’unes 4.500 persones 
aturades, i això ens esgarrifa. 

La proposta d’acord que ens presenta el Grup Municipal de Ciutadans trobem que és 
un tema de ciutat i no és competència de les polítiques que es poden impulsar des del 
Districte de Ciutat Vella. Es pot dir que ens sortim del guió. Però és que als grups de 
l’oposició no ens queda cap altra estratègia política que posar a prova. El Govern 
municipal no ens dona cap altra opció que anar repetint mantres a totes les 
administracions i a tots els ens locals que podem per veure si el missatge cala en 
algun moment. El teixit productiu de la ciutat de Barcelona, del centre de la ciutat, el de 
Ciutat Vella està a l’UCI, i el consistori apareix tard i amb unes mesures que no sap si 
podran executar. A finals de juny, el primer tinent d’alcaldia, el Jaume Collboni, 
anunciava amb bombo i plateret un pla conjuntament treballat amb Turisme de 
Barcelona, amb una inversió de 2 milions d’euros, on es preveu una reactivació local 
d’un marketplace que el grup de Junts per Catalunya va demanar a tots els districtes 
de la ciutat, però no exclusivament per al sector turístic. Després en parlarem, sobre 
aquest tema, en el seguiment de la proposició d’acord. També contempla una etapa de 
mercat domèstic i de proximitat, de mercat europeu tradicional i de mercat 
internacional.  

Junts per Catalunya volem menys cop de titulars, menys rodes de premsa, i més 
efectivitat en els plans de recuperació del teixit productiu al nostre districte i a tota la 
ciutat. Així que el nostre vot serà favorable.   

El president agraeix la intervenció i pregunta si, per part del Govern, faran intervenció 
conjunta o separada. Tot seguit, els dona la paraula per un temps de sis minuts. 

El Sr. David Pequeño Gutiérrez 

Bueno, como sabéis, estamos totalmente de acuerdo en que son necesarios muchos 
recursos para fomentar el comercio de proximidad, las empresas que generan empleo 
de calidad y para apoyar aquellos pequeños empresarios que han sufrido y siguen 
sufriendo las consecuencias de esta situación. Por eso, desde el inicio de esta crisis 
se han adoptado numerosas medidas para intentar paliar sus efectos en estos 
sectores. A nivel municipal, se ha puesto en marcha la web Safe City para garantizar 
el destino seguro de Barcelona, se ha creado un programa con más de 42 acciones 
promocionales que se está activando, el marketplace del que tanto se habla y que no 
se hace de la noche a la mañana, desde donde se podrá acceder a las actividades de 
la ciudad, a los comercios, a los restaurantes… También se ha planteado un programa 
de acciones promocionales desde ahora hasta la Navidad. En el ámbito de la cultura, 



también muy vinculado a la actividad socioeconómica de nuestro distrito, se ha puesto 
en marcha el «Bonus cultura» recientemente, con más de 200.000 bonos disponibles 
para promocionar y dar apoyo a los agentes culturales de nuestra ciudad. 

Desde el Distrito sabéis que seguimos apoyando y apostando por el diálogo 
permanente con los ejes y las asociaciones comerciales para escuchar, dar apoyo a 
sus iniciativas y buscar las fórmulas de colaboraciones posibles, tanto en el marco del 
Consell de Desenvolupament Econòmic como en el día a día hablando con cada uno 
de ellos. Hemos mantenido numerosas reuniones de trabajo, desde el inicio del año y 
más intensamente con el inicio de la pandemia, tanto en el ámbito del Distrito como, 
recientemente, con la Dirección de Comercio, iniciativas muy concretas como podría 
ser la reactivación de las Ramblas o medidas incluso coordinadas con el Distrito de 
l’Eixample en el marco de la reactivación del eje paseo de Gracia, zona centro, Gótico, 
Born… 

Así mismo, creemos fundamental aprovechar y profundizar en el uso de los recursos 
disponibles para dar respuesta a la demanda del sector de la restauración y turístico. 
Un sector que ha destacado que desea reorientar su actividad a un público no 
exclusivamente turista exterior, sino que quiere recuperar al ciudadano «barceloní» 
para que descubra nuevamente que el centro le pertenece. Por eso hemos reforzado 
también el punto de asesoramiento a la actividad económica y damos respuesta a un 
gran número de demandas de colaboración para transformar estos negocios y dar un 
nuevo sentido a su actividad económica. 

En el mes de junio, se han presentado varias iniciativas, como comentaba, para el 
fomento de la recuperación económica de los sectores de restauración y del comercio. 
Se ha desplegado el [#1.18.09] con 43 medidas, entre las que van la ampliación de las 
terrazas allá donde es posible, las ayudas para la digitalización del comercio, las 
ayudas para los autónomos y muchas otras que no acabaré detallando. 

Por otro lado, se ha desplegado una campaña de comunicación, en el ámbito de 
ciudad, que yo creo que todos hemos sido muy conscientes del gran impacto que ha 
tenido en el distrito, para el fomento del consumo local y en breve comienza otra 
campaña para fomentar las visitas y la compra en los mercados municipales, 
específicamente en el centro de la ciudad. 

Creemos que todas estas medidas están teniendo un impacto positivo en el tejido 
socioeconómico del distrito, pero es evidente que necesitamos el apoyo de otras 
administraciones y una pronta recuperación económica global para dar respuesta a las 
necesidades de estos sectores. 

Votaremos en contra de esta propuesta, porque el Ayuntamiento ya ha puesto en 
marcha este fondo y su aplicación se está produciendo en el distrito en colaboración 
con los agentes socioeconómicos del mismo. 

Muchas gracias.    

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

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, gràcies pels vots favorables de Junts per Catalunya i d’Esquerra Republicana. Em 



sembla d’una hipocresia enorme que el Govern voti en contra d’aquesta proposta. Una 
proposta que els recordo que no és de Ciutadans, sinó dels comerços i de les entitats 
comercials. Potser haurien d’escoltar més i no dir tantes paraules ni fer discursos, com 
li he dit abans a la regidora, grandiloqüents, propostes que només porten a titulars i a 
tuits, perquè la realitat és que el comerç de Ciutat Vella tanca, tanca amb greus 
endeutaments i vostès no fan res. 

La veritat és que, ja li ho he comentat a l’inici, aquesta proposta anava més enllà de 
les competències del Districte, però creiem necessari que aquestes propostes es 
duguin a terme, sempre que es tingui en compte el comerç del districte. 

La veritat és que, senyor Vidal, no sé què votarem al fons d’això. La veritat és que han 
sigut negociacions molt dures, negociacions que hem fet amb el PSC i amb algun que 
altre regidor de Barcelona en Comú, però és veritat que el seu soci preferent són 
vostès i passen de nosaltres olímpicament per buscar acords. 

Sobretot no es preocupi, Govern, que li faré arribar aquesta proposta i aquesta votació 
als eixos i ja seran vostès qui donin explicacions a ells mateixos.  

El president agraeix la intervenció i dona la paraula al representant del Govern per un 
temps de dos minuts i mig.       

El Sr. David Pequeño Gutiérrez 

Bueno, solamente comentar que es evidente que siempre será poco lo que se pueda 
hacer para ayudar al pequeño empresario, bueno, que desea contribuir con su 
esfuerzo a la salida de la crisis con empleos de calidad y que está trabajando para 
reorientar su negocio, como comentaba anteriormente. Pero el esfuerzo que este 
Gobierno está haciendo para ayudar a la reactivación económica en nuestra ciudad no 
tiene precedentes. El impacto, evidentemente, es enorme en la economía de nuestro 
distrito fuertemente dependiente del sector del turismo. Estamos trabajando y 
seguiremos trabajando codo con codo con todos los agentes socioeconómicos del 
distrito y con nuestros vecinos y vecinas. 

Y simplemente por dar algunos datos concretos del impacto económico de las 
medidas adoptadas: el Programa autónomo plus de Barcelona en el distrito de Ciutat 
Vella ha obtenido 597 ayudas, con 179.000 euros en ayudas; la convocatoria de 
subvenciones «Impulsem el que fas», que es de 2 millones y medio, en el año 2019 
alcanzó casi 350.000 euros en Ciutat Vella, y entendemos que probablemente tenga 
un impacto incluso mayor este año. Hablaría también de la convocatoria de 
subvenciones «Enfortim l’economia social i solidària», que tuvo un impacto el año 
pasado de 120.000 euros y que este año prevemos incrementar. El tema de las 
ayudas económicas para incentivar la rebaja de los locales de alquiler, los locales 
comerciales. Y la ampliación de la subvención de las luces de Nadal como una de las 
medidas de promoción con ayudas para el pago de hasta el 75%. O, por ejemplo, la 
apuesta del Distrito por los planes de ocupación con cuatro planes de ocupación 
destinados a la digitalización del comercio, dos para la dinamización del comercio y 
uno para la reactivación del comercio del distrito. 

Precisamente porque la demanda de las asociaciones comerciales es recoger 
nuevamente a los ciudadanos «barcelonines», que vuelvan a recuperar los espacios 



comunes que siempre lo fueron, como las Ramblas, como el Gótico, como el barrio del 
Born y la Ribera, es una política de ciudad que debe ser implantada desde ciudad con 
la colaboración del Distrito y con todos los agentes del distrito. 

Muchas gracias.      

El president informa que aquesta proposta no s’ha aprovat, amb els vots a favor de 
Ciutadans, Esquerra i Junts per Catalunya i els vots en contra dels dos grups del 
Govern. 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat 
perquè, atès que al final de les Rambles, just a tocar de les Drassanes, existia 
una edificació, lloc de trobada de les «Carolines» anomenada «vespasiana», 
que va ser destruïda en mans d’una bomba anarquista, atès que la major part 
de la població de Barcelona i d’arreu desconeix que l’any 1933 va tenir lloc la 
primera manifestació LGTBI a la ciutat de Barcelona, per render homenatge a 
aquesta edificació, molt abans que totes les revoltes de Stonewall, atesa la 
necessitat de rememorar la memòria històrica de la nostra ciutat, i molt 
especialment de donar veu a aquells col·lectius que han estat històricament 
invisibilitzats, el Districte de Ciutat Vella impulsi i elevi a la Regidoria de 
Memòria Democràtica, al Consell d’Art públic i al Consell LGTBI la proposta 
d’instal·lació d’una reproducció del monument «vespasiana» en homenatge al 
col·lectiu LGTBI, especialment les persones transsexuals, als jardins de 
davant de les Drassanes, a la plaça del Portal de la Pau. El projecte resultant 
haurà de ser definit amb les entitats de l’àmbit en el marc d’un grup de treball 
sobre monuments commemoratius LGTBI impulsat pel Consell Municipal 
LGTBI de Barcelona i a més haurà d’incloure una breu explicació i enllaç a un 
codi QR que expliqui la història del monument del col·lectiu LGTBI a la nostra 
ciutat. 

El president dona la paraula a la consellera de Junts per Catalunya perquè exposi 
aquesta proposició. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, president. He de començar dient que acceptem la transacció in voce que ens 
ha proposat Govern. Després de gairebé tres dies de negociacions, hem arribat a un 
acord sempre posant la mirada des del nostre grup municipal en benefici del col·lectiu 
LGTBI. D’això n’està assabentada la secretària jurídica. 

Avui és un dia molt especial, és d’aquells dies que fer política et fa especial il·lusió. Fa 
relativament poc vaig conèixer la Sílvia, una dona trans, i des del primer moment va 
ser capaç de captar tota la meva atenció, em va parlar del seu projecte, perquè això ho 
vull aclarir: la proposta d’acord que Junts per Catalunya presenta avui, en aquest 
Consell Plenari, no és un projecte nascut de Junts per Catalunya, és un projecte 
nascut de la Sílvia al qual nosaltres donem el més absolut suport amb l’esperança de 
poder dur-lo a terme.  

Em sap molt de greu que el regidor Rabassa encara estigui de permís de paternitat, 
perquè ben segur que hagués xalat amb la memòria històrica i democràtica d’aquesta 



proposta d’acord. No obstant, confio que un enamorat de la història de la ciutat farà un 
exhaustiu seguiment de la proposta. 

Quan es parla del moviment LGTBI, tothom fa esment dels aldarulls de Stonewall en 
els anys seixanta, considerant-los punt d’inflexió per als moderns moviments prodrets 
dels homosexuals d’arreu del món, però gairebé ningú és conscient que Barcelona, 
ciutat pionera i transgressora com poques ciutats del món, al voltant del 1933 ja va 
viure la primera manifestació trans de la història. Documentada en una novel·la d’en 
Jean Genet, Diari d’un lladre, on podem trobar part de ficció, però també grans relats 
de la història d’aquella època al barri del Raval. Que sigui una novel·la narrativa on es 
fusioni història i ficció no és garantia que sigui una invenció. Quan algú descriu amb 
tanta precisió uns fets, que barreja història amb narrativa, és que els ha viscut en 
primera persona. L’escriptor descriu molt bé alguns indrets que alguns veïns n’han 
sentit parlar als pares o als avis: el bordell de Madame de Petit, La Criolla, Cal 
Sagristà, un petit local d’alterne on era habitual i quasi obligat transvestir-se per poder 
prostituir-se. Els transsexuals d’aquella època eren persones marginades per la 
societat que acabaven sobrevivint de la prostitució i algunes d’elles acabaven exercint-
la en les vespasianes, els urinaris presents en aquella zona. Aquestes transsexuals 
eren les anomenades Carolines, persones transvestides que freqüentaven els llocs 
abans anomenats. 

Barcelona, durant el 1933, viu una sèrie de revoltes i algunes bombes anarquistes 
destrueixen una de les vespasianes freqüentades per les Carolines, situada a la zona 
baixa de la Rambla, prop de les Drassanes. Aquest fet fa que les Carolines 
s’organitzessin en la que pot ser la pionera de les mobilitzacions LGTBI de la història: 
la revolta de les Carolines, realitzant un seguici funeral des de l’avinguda del Paral·lel 
fins on estava ubicat l’urinari, al final de la Rambla. 

Tal com descriu aquest fragment extret del llibre d’en Jean Genet: «Estaba cerca del 
puerto y del cuartel, y la cálida orina de millares de soldados había corroído su chapa 
de metal. Al constatar su muerte definitiva, las Carolinas con chales, mantillas, trajes 
de seda y chaquetillas ajustadas acudieron a ella en solemne delegación para 
depositar un ramo de flores rojas anudado con un crespón de gasa. El cortejo partió de 
Paralelo, torció por la calle San Pablo, bajó por las Ramblas hasta la estatua de Colón. 
Eran las ocho de la mañana, el sol iluminaba la escena. Las vi pasar y las acompañé 
de lejos. Sabía que mi puesto estaba en la comitiva: sus voces heridas, sus gritos de 
dolor, sus gestos exagerados, se proponían atravesar el espeso desprecio del mundo. 
Las Carolinas eran grandiosas: las hijas de la vergüenza. Llegadas al puerto, torcieron 
a la derecha en dirección al cuartel, y sobre la chapa herrumbrosa y hedionda del 
meadero público, sobre su chatarra muerta, depositaron las flores.» 

Junts per Catalunya, com ja he dit abans, dona suport a aquest projecte, perquè creu 
que és ara el moment de reivindicar els drets de les persones, moments on la 
repressió cada dia s’accentua més. Nosaltres ho hem de revertir exigint, visibilitzant i 
transformant tot allò que creiem per a una societat més justa. 

Dit això, Junts per Catalunya demanem en aquest Consell Plenari la instal·lació d’una 
reproducció del monument vespasiana en homenatge al col·lectiu LGTBI, 
especialment les persones transsexuals, al lloc original on estava ubicat aquest urinari. 
Al cos de la proposta està definit que s’haurà de treballar amb les entitats de l’àmbit 
mitjançant un grup de treball impulsat pel Consell Municipal LGTBI de Barcelona. 



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

El Sr. Jordi Callejo Moya 

Vagi per endavant que Esquerra Republicana votarem a favor de la proposta, ja que 
estem a favor de recuperar la memòria del col·lectiu LGTBI, que ha estat estigmatitzat 
durant tants anys, com a part de la memòria col·lectiva de la nostra ciutat i de 
reivindicar així els drets d’aquest col·lectiu, encara avui objecte de reiterades 
agressions per part de sectors minoritaris, però també intolerants de la nostra societat. 

Malgrat això, no podem passar per alt certes inexactituds a les quals s’ha fet 
referència. Es comentava que la vespasiana a tocar de les Drassanes havia estat 
destruïda per una bomba anarquista. De fet, van fer tres en aquest mateix lloc i 
diverses en altres vespasianes. Com també va ser un blanc la plaça Reial. Aquest fet 
és degut, simplement, que era un lloc de fàcil accés, on podien entrar i sortir sense 
aixecar sospites. 

D’altra banda, malgrat que sí que és cert que la primera manifestació es va produir 
anys abans de les de Stonewall, el fet que es cités en aquest extret del llibre 
autobiogràfic en part de la ficció del Diari del lladre de Jean Genet... Hi ha un debat 
obert entre diversos historiadors que tracten d’esbrinar si aquesta part és certa o quan 
es va produir, ja que hi ha fons que el situaran l’any 1931, en lloc del 1933.  

D’acord amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica i visibilitzar aquest col·lectiu, 
seria igualment lloable incloure una menció, per exemple, al carrer Cid, on es trobaven 
La Criolla i el Cal Sagristà, així com personatges representatius del moment que 
poden ser el mateix Jean Genet i Flor de Otoño, entre d’altres. 

Moltes gràcies. 

La Sra. Julia Barea Sánchez  

Sí, gràcies, president. Votarem a favor d’aquesta proposta que presenta avui Junts per 
Catalunya per diferents motius. Primer, perquè és donar visibilitat a un col·lectiu que 
moltes vegades ha estat menystingut, perseguit i s’han vulnerat els seus drets. Segon, 
la proposta compta amb el suport de moltes entitats LGTBI i del Consell LGTBI de 
Barcelona. I, tercer, és una bona manera de recordar i recolzar el moviment LGTBI. 

No vull allargar-me gaire, perquè la consellera Chacón ja ho ha explicat tot i crec que 
no puc ampliar res més, i sobretot perquè creiem que la millor manera que s’entengui 
aquest projecte és que les persones que han iniciat la campanya ho facin. 

Per això, votarem a favor i creiem que l’explicació que ens donaran també remarcarà 
el paper del col·lectiu dintre de la ciutat de Barcelona. 

El president agraeix les intervencions i dona la paraula al Govern.       

La Sra. Patrícia Martínez i Àlvarez 

Bona tarda. Gràcies, president. El Districte de Ciutat Vella, tal com ha manifestat la 
consellera, impulsarà i elevarà a la Regidoria de Memòria Democràtica, al Consell 



d’Art Públic i al Consell LGTBI de la ciutat de Barcelona la proposta d’instal·lació d’una 
reproducció de la vespasiana en homenatge al col·lectiu LGTBI i, en especial, a les 
persones transsexuals, als jardins de davant de les Drassanes, a la plaça del Portal de 
la Pau. El projecte resultant, alhora, haurà de ser definit amb les entitats de l’àmbit en 
el marc d’aquest grup de treball. 

Des del nostre equip de govern considerem oportú emmarcar aquesta proposta en les 
polítiques de memòria democràtica de la ciutat, que tenen tres línies estratègiques. 
D’una banda, prosseguir en la construcció de la cultura antifeixista i popular i 
consolidar estratègies per a la visibilització de la memòria democràtica ciutadana 
donant protagonisme als barris. D’altra banda, impulsar una xarxa d’entitats 
memorialistes de la ciutat amb l’objectiu de promoure la reflexió i les iniciatives 
impulsades per les associacions. I, finalment, promoure la pedagogia de la memòria 
democràtica en els diversos nivells de l’àmbit escolar i acadèmic. 

Per tot això, i en la línia d’aquests tres eixos, ens sembla que la proposta ajudarà a 
promoure la política memorialista de la ciutat en tant que l’experiència històrica que 
quedaria visibilitzada va ser, sens dubte, una experiència de barri, contribuiria a 
l’objectiu de fer pedagogia de la memòria de la ciutat i s’orienta, tanmateix, a fer 
visibles actes i fets democràtics. 

La política de memorial municipal prioritza la relació de referència amb els moviments 
socials que han contribuït a la construcció democràtica de la ciutat. En aquest cas, el 
moviment LGTBIQ. Per això, la proposta d’un procés col·laboratiu com el que 
promourem i que prioritza, a més, la relació amb l’espai públic.  

Tanmateix, considerem que la proposta i el procés de treball han d’emmarcar-se en el 
Pla municipal per a la diversitat sexual i de gènere, que té com a mesures destacables 
i que tindrien a veure amb aquesta proposta, d’una banda, promoure esdeveniments 
de visibilitat del col·lectiu LGTBI i, d’altra banda, difondre la memòria i les aportacions 
de les persones LGTBI al llarg de la història. 

En el mandat passat vam publicar ja el llibre Gent de ploma i marabú: Geografia 
LGTB+ de Barcelona, que recull la història del barri xino, la Rambla, entre els anys vint 
i trenta, i que, precisament, és part del que ha estat citat per la consellera. 

Em sembla d’especial rellevància la manifestació volguda i valenta en aquells fets, que 
acabarem de corroborar i de documentar, de l’any 1933 en l’espai públic de l’existència 
de diverses formes de sexualitat i d’afectivitat. Creiem que aquesta és la part rellevant 
d’aquell procés: aquesta manifestació pública i en un espai de manera visible.  

Un dels reptes que seguim tenint en l’actualitat és afrontar la violència que segueix 
patint l’expressió lliure de les afectivitats i diversitats no normatives. En aquest sentit, i 
en la línia del treball que es fa des del Consell Municipal i des del Centre LGTBI, 
creiem que val molt la pena visibilitzar l’acció d’aquelles persones transsexuals. 

Volem agrair, a més a més, des del Govern a la Sílvia Pérez, que és la impulsora 
d’aquesta proposta, doncs, que hagi fet arribar fins aquest espai el seu coneixement i 
que ens hagi fet arribar, com deia, aquesta proposta. 



El president agraeix la intervenció i, tot seguit, dona la paraula a les dues persones 
que han sol·licitat d’intervenir en aquest punt. 

La Sra. Sílvia Sicore 

Bé, jo em dic Sílvia Pérez Pallarès, Sílvia Sicore és com se coneix en xarxes; són 
coses de les persones trans. Soc membre de la junta Generem, de l’associació 
Generem, i secretària de la Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya, des d’on 
gestionem, en conveni amb l’Ajuntament, el Centre de Recursos LGTBI de Barcelona. 

Jo us voldria dir que el que votem avui no és tant la instal·lació d’un monument com el 
començament d’un moviment. I com m’he donat compte d’això? M’he donat compte 
d’això quan he vist en l’ordinador de la Maria que porte la pegatina de «Som les 
Carolines», i he dit «ja està enganxada al moviment». O sigue, en realitat, el 
monument només és un símbol d’un tarannà, no?, d’una forma de ser. Ens parla d’un 
poble que fa de la desgràcia virtut, no?, un poble capaç de ficar un caganer al costat 
de Jesús en el naixement o capaç de fer cagar un tió o capaç de fer un seguici fúnebre 
per honorar un urinari, no? 

El que votem avui és com un missatge al món, és un reflex de qui som. Pot ser un lloc 
de visita obligada, de pelegrinatge per al col·lectiu LGTBI. O sigui, no és un monument 
qualsevol. Pot ser, inclús, la solució a aquest turisme generalista que deia la regidora, 
que, quan ens ha fallat, ens ha fallat tot; potser un turisme més temàtic o més concret 
pot ajudar que això no ens passi més. 

No hem de buscar excuses tècniques, perquè es pot fer, és la instal·lació d’un 
monument. Vull dir, és com pintar un carril peatonal per tenir-lo en un carrer o jo què 
sé, instal·lar qualsevol element de mobiliari públic en una plaça. Vull dir, és una cosa 
que és tenir el lloc i la voluntat de fer-ho. 

Per tant, no ho sé, jo voldria que penséssiu quants cops podem votar un fet tan 
transcendental que pugui tenir ressò internacional, perquè l’abstenció no val, no?, qui 
no rema és un pes a la barca, en realitat. 

Nosaltres, el proper 17 de maig, Dia contra la LGTBIfòbia, des de les entitats de 
Barcelona, convocarem a totes les entitats a nivell internacional, eh?, i sortirem al 
carrer, ja sigui per fer el seguici de les Carolines cap al monument a portar-li flors o 
sigui per anar a aquell lloc a fer una protesta perquè no tenim el monument. Però 
aquesta manifestació se farà, perquè ja s’ha parlat i ja tenim totes les persones amb 
ganes de disfressar-se, de vestir-se de Carolina i d’anar cap allí a fer una reivindicació 
del col·lectiu, no? 

Per finalitzar, us demano que voteu per dotar Ciutat Vella i Barcelona d’un pol 
d’atracció i un lloc que projecti la nostra imatge LGTBIfriendly a nivell internacional. No 
és una votació qualsevol. Voteu que sí, si us plau. Per orgull, sigueu part del 
moviment. Farem hasta samarretes, d’acord? 

Gràcies. 

El Sr. Tato Cantín 



Seré molt breu, molt breu, perquè quasi ja s’ha dit tot. Bé, només per dir-vos que soc 
Tato Cantín, soc membre del Consell Municipal LGTBI de Barcelona i, bé, també, 
evidentment, veí de Ciutat Vella. 

He vingut aquí només per posar en valor dos coses. Primer, recolzar el projecte de la 
Sílvia, de la Sílvia Sicore. I, en segon lloc, demanar-vos el vostre vot a tots els partits 
que esteu aquí. Crec que és…, ajudant ja que hi ha la remodelació de les Rambles, 
estaria molt bé poder fer aquest projecte i dur-lo al lloc. Només això. 

Moltíssimes gràcies i demanar-vos a tots els grups, per favor, que voteu que sí. 
Gràcies. 

El president agraeix les intervencions i obre el segon torn d’intervenció dels grups. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Primer de tot, dir que no perdré el temps a replicar el conseller Callejo, perquè és 
ridícul. Agrair els vots favorables de tots els grups, avui hem donat visibilitat i 
desestigmatitzat un conjunt de persones que han fet un trànsit de gènere.  

Avui especialment vull anomenar una per una les persones transsexuals que he 
conegut al llarg de la meva vida, perquè el projecte de la Sílvia avui va per totes elles. 
La primera trans que jo vaig conèixer, Violeta la Burra, era a principis dels anys 
vuitanta, jo era molt petita, era clienta de la meva mare i jo tenia devoció per agafar 
una cadira petita i seure’m allà al costat per escoltar, amb aquella veu tan greu, les 
seves històries, il·lusions, tragèdies, pallisses. Ma mare em deia que marxés i Violeta 
sempre li responia, amb aquell accent andalús tan marcat que tenia després de tants 
anys a Barcelona: «Deja a la niña que mire el tanga que llevo y que escuche, que se 
tiene que curtir. Si ella no me mira con naturalidad, ¿quién lo va a hacer?» Van ser les 
meves primeres lliçons d’acceptació. A finals dels noranta conec també la Cristina i la 
Mònica, unes transsexuals amb molt més món i mil històries que compartir. La Pepa, 
que vaig conèixer com a Josep i que he viscut el part del seu trànsit d’una manera molt 
més introvertida. I sense deixar-me la Sílvia, la trans per excel·lència, la que m’ha 
ensenyat que la transsexualitat va molt més enllà d’una falda, una barra de llavis o uns 
talons, la que m’ha descobert que la seva part femenina és la seva millor versió. 
Gràcies, Sílvia, per tot el teu treball totalment desinteressat que fas per al moviment 
trans i per al col·lectiu LGTBI. 

La Sra. Patrícia Martínez i Àlvarez 

Sí, gràcies, president. Volia agrair molt sincerament la intervenció de la Sílvia. I volia 
agafar del fil de la seva intervenció la idea que ella mateixa planteja de la major 
rellevància que té el fet del moviment i el fet, afegiria jo, de la xarxa que es pugui crear 
entorn d’aquests fets històrics, no?, més que el monument en si. I és en aquest sentit 
que, com a Govern, hem proposat que això sigui un procés de treball col·lectiu en el 
qual hi hagi des de la Regidoria de Memòria Democràtica i el Consell d’Art Municipal 
implicats tant com les entitats, el Consell Municipal LGTBI. Penso que el repte més 
important, precisament, és enfortir la xarxa de treball i donar a conèixer i visibilitzar, 
amb tots els recursos que tenim, una de les tantes experiències ciutadanes i, en 
aquest cas, en especial, doncs, la de les persones trans. 



Gràcies. 

El president informa que aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat.  

b) Precs 

4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, atès que 
actualment existeixen diferents queixes i problemes respecte a les 
escombraries que produeixen diferents comerços, atès que molts dels 
comerços tenen excés d’escombraries i de contenidors, es realitzi un cartell 
informatiu on s’expliqui com i quan els comerços deuen treure les 
escombraries i com s’ha de reciclar, i perquè no hagi cap confusió, aquests 
cartells hauran de ser el més gràfics possible i hauran d’estar escrits en 
diferents idiomes. 

El president dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans perquè exposi aquest 
primer prec. 

El Sr. Thair Rafi Khanun 

Gràcies, president. Dado que actualmente existen diferentes quejas y problemas 
respecto a la basura que producen diferentes comercios, y que muchos de los 
comercios tienen un exceso de basura y de contenedores, y entre estos son 
restauradores. En la última semana hemos dado vuelta a nuestro distrito y a los 
barrios, y los comerciantes y restauradores del Gótico y de Barceloneta se han 
quejado de que cada vez que va una inspección o los técnicos van a hacer una 
inspección de sus comercios, pues, cada técnico trae una manera, unas normas 
distintas de las otras. Cada vez que van, y se quejan, nos dicen, de los contenedores, 
se pueden dejar allá, se pueden dejar… O sea, cada vez, cada técnico trae una norma 
distinta. Y estoy seguro de que no puede ser, tiene que ser una única norma, ¿no? Y 
la mayoría de estos comerciantes, que son de origen diverso, pues a lo mejor los 
carteles que hacéis no los entendieron bien.  

Pues, pedimos al Gobierno que realice un cartel informativo donde se explique cómo y 
cuándo los comercios deben sacar la basura y cómo se debe de reciclar. Y para que 
no haya ninguna confusión estos carteles deberían ser lo más gráficos posible, así les 
dará oportunidad de ver gráficamente el cartel y lo entenderán mejor. Y que deberán 
estar escritos en diferentes idiomas, así los pueden entender bien. 

Gracias. 

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

La Sra. Jessica González Herrera  

Hola. Acceptem aquest prec proposat pel grup de Ciutadans, ja que, des del Districte 
de Ciutat Vella, l’equip de govern som plenament conscients de la necessitat de 
promoure una corresponsabilitat de cura de l’espai públic. Volem realitzar accions 
comunicatives per promoure aquesta conscienciació dins el conjunt de veïns, veïnes i 
també dins del teixit comercial. D’aquesta manera construïm entre totes aquesta cura 
de l’espai públic. 



Des del mandat passat, nosaltres ja hem treballat per incloure la perspectiva de la 
diversitat lingüística del nostre territori als materials comunicatius que desenvolupem 
des del Districte, no només per a les coses que tenen a veure amb civisme o amb 
qüestions de l’espai públic, sinó perquè al districte de Ciutat Vella tenim una diversitat 
lingüística que volem que es reflecteixi als materials que produïm, també per promoure 
la participació efectiva i no només per donar lliçons. 

En tot cas, coincidim amb aquesta necessitat d’unificar missatges, coincidim amb 
aquesta necessitat de donar directrius clares i amb el corresponent reforç dels serveis 
municipals per tal d’aclarir informacions que tinguin a veure amb llençament de brossa 
i d’escombraries en general. De fet, concretament, des del carrer Salvador, tot i que en 
intervencions anteriors s’ha dit que no hem parlat amb ells, hem estat en constant 
contacte amb els veïns i veïnes del carrer de Salvador, treballant amb propostes 
concretes i fent seguiment d’actuacions específiques que tenen a veure amb l’espai 
públic, i una d’elles parla específicament de fer una campanya, juntament des del 
Districte amb veïns, amb gràfiques, amb diferents llengües, i fer accions també 
comunicatives per dinamitzar aquests materials, i s’hi està treballant actualment des de 
l’Àrea de Comunicació del Districte i amb les veïnes. 

Aquí parlem d’informacions sobre trasllat de contenidors, horaris de recollida de 
residus, mobles i punt alternatiu per deixar la brossa, etcètera. Llavors, ho estem 
treballant i la idea és estendre aquest tipus d’iniciatives també específicament al teixit 
comercial del barri, no només al d’origen divers, sinó en general. I, com deia abans, 
per reflectir la diversitat lingüística del territori, s’està fent en castellà, català, anglès, 
urdú, bengalí, d’acord? Llavors, aquí, reforçarem el missatge del tema de les 
escombraries.   

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

El Sr. Thair Rafi Khanun 

Pues, gracias. Yo creo que es importante, ¿no?, para que la gente pueda entender 
también todo lo que les lleva la información, porque a veces el problema, cuando les 
llega una información y no la entienden, pues, eso será como que no pueden seguir 
cumpliendo las normas. No, no es que no quieran, una cosa que no la entienden. Este 
tipo de actos yo creo que siempre les servirá para poder cumplir las normas y, sí, las 
normas que ponen desde el Gobierno. 

Gracias. 

5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, atès que 
la crisi sanitària, social i econòmica que estem vivint ha deixat moltes famílies 
en situació de vulnerabilitat, ja que l’Ajuntament de Barcelona i el Districte de 
Ciutat Vella han de vetllar per donar respostes a aquestes famílies i garantir la 
igualtat d’oportunitats de tots els menors de 0-17 anys, ja que la campanya de 
«T’estiumoltíssim 2020» és una oportunitat perquè molts joves del nostre 
districte puguin realitzar activitats educatives de lleure, socioculturals i 
esportives, se’ns facilitin totes les dades relacionades amb la campanya 
«T’estiumoltíssim 2020» al Districte de Ciutat Vella, dades que se’ns han de 
presentar en el Ple de Ciutat Vella i també fer-nos-les arribar per escrit. En 
aquest informe/document han de ser presents, com a mínim, les següents 



dades: places que s’han ofert als menors del districte, activitats que s’han 
ofert, entitats que estan participant i quantes beques s’han ofert. 

El president dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, president. Bé, en el prec demanem que se’ns facilitin totes les dades 
relacionades amb la campanya «T’estiumolt 2020», places que s’han ofert als menors 
del districte, activitats que s’han fet, entitats que hi participen i quantes beques s’han 
ofert. 

La veritat és que en l’informe del regidor se’ns presenten algunes dades, però potser 
m’agradaria que s’estengués més en tot allò que crec que és important per donar i 
garantir la igualtat d’oportunitats dels nostres joves i infants del districte. 

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

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Acceptem el prec. Les dades de què disposem en aquest moment ja s’han fet 
públiques a la Comissió Consultiva de Benestar, del passat 6 de juliol, s’incorporaran a 
l’informe de Regidoria del proper plenari d’octubre, així com també es presentarà a la 
propera comissió consultiva prèvia a aquest plenari, com sempre, l’informe de dades 
quantitatives i qualitatives, un cop que es faci el tancament de la campanya després de 
l’estiu. 

Llavors, jo ara, a mode de resum, intento donar algunes de les dades, tot i que ja 
s’hagin compartit a la comissió. Les activitats que es realitzen al districte per 
nombroses entitats i equipaments són vint-i-dos al Raval, deu al Gòtic, divuit al Casc 
Antic i nou a la Barceloneta. Són cinquanta-nou activitats en total. La majoria s’engloba 
enmig de la campanya «Vacances d’estiu», que ja inclou ajuts econòmics a infants i 
joves, però aquestes activitats s’han ampliat encara més aquest any. S’ha incrementat 
en un 13,7 el nombre de places «ofertades»: 20.267 respecte a les 17.810 de l’any 
passat. Del total d’activitats, i donada la situació d’excepcionalitat i els criteris 
establerts per la Generalitat, al final s’han hagut d’anul·lar al voltant de deu activitats 
proposades prèviament, més en l’àmbit de colònies, casals d’estiu, estades i 
campaments, principalment per temes de mobilitat. 

Pel que fa als ajuts econòmics, de manera provisional, ja que pot haver-hi algunes 
lleugeres modificacions fins al setembre, hi ha hagut 1.635 sol·licituds atorgades, que 
a diferència de les xifres de ciutat, suposa un increment del 18% respecte de l’any 
passat, i només 122 s’han denegat, al voltant d’un 6% del total de les sol·licituds 
presentades. 

L’import corresponent a aquestes ajudes és de més de… Se m’ha acabat el temps; 
fins aquí, al proper plenari, més.  

El president agraeix la intervenció i dona la paraula a la consellera Barea. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 



Gràcies, president. Bé, doncs, esperarem aquestes dades amb bastanta atenció, 
perquè la veritat és que està molt bé que ampliem les beques atorgades, però la veritat 
és que molts infants no tenen accés ni a les activitats ni a molts dels espais als quals 
els agradaria participar. Aquí, la veritat és que les dades que se’ns presenten són 
curtetes, però és veritat que esperarem al proper plenari per poder debatre àmpliament 
de totes aquelles activitats que s’han anul·lat el perquè i, sobretot, les beques que 
s’han atorgat, quin percentatge de beca s’ha cobert. 

6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè, 
atès que al Districte de Ciutat Vella tenim un centre que atén a persones amb 
diversitat funcional, en diferents seus i activitats repartides pels diferents 
barris del districte, atès que el col·lectiu de persones amb diversitat funcional 
és més vulnerable a l’hora de moure’s per un districte bastant congestionat, 
atès que la problemàtica de mobilitat s’agreuja en un tram de 300 metres 
situat entre el carrer Bonsuccés i Elisabets, el Districte de Ciutat Vella treballi 
amb el col·lectiu de persones amb diversitat funcional, les seves famílies i 
educadors la creació d’un camí amable al carrer Bonsuccés i Elisabets des de 
Rambles fins al carrer Àngels per tal de fer més segura la mobilitat d’aquestes 
persones. 

El president dona la paraula al Grup Municipal de Junts per Catalunya perquè exposi 
aquest prec. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, president. Al barri del Raval tenim un centre que atén persones amb diversitat 
funcional, com vostè ha dit. Aquest centre té diversificades les seves activitats en 
punts concrets arreu del districte. Fan activitats al poliesportiu de Can Ricard, 
participen a l’hort urbà del barri Gòtic, disposen d’un centre ocupacional al barri de 
Sant Pere. Aquestes persones usuàries del centre tenen greus problemes de mobilitat 
quan es desplacen del Raval al Gòtic o al barri de Sant Pere. El camí que solen 
realitzar els usuaris, tant a l’arribada al matí com als desplaçaments que fan durant el 
dia com al finalitzar el dia al centre, és gairebé sempre el mateix: el tram que va des de 
la Rambla, pel carrer Bonsuccés, fins al carrer dels Àngels, pel carrer Elisabets. De 
vegades és un infern per a ells. 

Des del Grup Municipal de Junts per Catalunya Ciutat Vella demanem al Govern que 
treballeu amb el col·lectiu de persones amb diversitat funcional, les seves famílies i els 
educadors la creació d’un camí amable en el tram aquest abans explicat.  

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

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Sí, responc jo. Gràcies, president. Sí, els acceptem el prec i ens posarem a treballar 
amb l’entitat citada per solucionar els problemes de seguretat que hi ha en aquest 
carrer. Aquest carrer és peatonal i, efectivament, hi han problemes de fricció amb els 
cotxes privats i amb la càrrega i descàrrega, i veurem com podem millorar-ho. 

També aprofito, perquè aquest no és un problema només d’aquest carrer, sinó de tot 
el barri, per anunciar que, a la tornada de setembre, iniciarem un procés participatiu 



per a la concreció de les mesures per al Pla de mobilitat al Raval. Sabeu que el Pla de 
mobilitat posa el vianant al centre; per tant, la idea és avançar en la pacificació i 
«peatonalització» dels carrers que tenen problemes d’accessibilitat i també problemes 
de saturació de vianants. I aquesta és la intenció, si, hi insisteixo, ens ho permet… 

Jo voldria… No he entès ben bé el comentari de la consellera de Ciutadans sobre el 
Pla del Raval, que agraeixo les mostres de suport pel premi que ens han donat. Crec 
que aquest premi, més enllà de valorar la feina, legitima, primer, el procediment, 
perquè, segons la Diputació, el que es valora és la metodologia del pla, les consultes, 
la participació, el sistema d’indicadors, la concreció del pla… I aquest pla… A la 
consellera de Ciutadans li explico que, efectivament, som conscients que a Ciutat Vella 
i més específicament al Raval hi han problemes de mobilitat, i per això fem el pla. 
No…, exactament per tenir clar quin és l’objectiu, per tenir clar quin és el full de ruta i 
per tenir clar com ho apliquem. 

Gràcies. Ah, perdó, també volia dir que aquest pla i aquesta, diguem-ne, 
«peatonalització» i aquest procés participatiu està molt…, tenim clar que és una 
demanda que hem rebut de la ciutadania, específicament també dels comerciants. 
Vam parlar l’altre dia amb l’Eix Comercial del Raval i està molt d’acord en la necessitat 
d’avançar en una «peatonalització»/pacificació del trànsit al Raval. I també molts 
veïns, justament aquests dies amb la situació de la covid, ho han demanat per xarxes i 
també en converses específiques amb alguns carrers amb més problemes. Així ens ho 
han expressat. En tot cas, la decisió específica sobre els canvis en direccions o, fins i 
tot, pacificació de carrers els haurem de prendre d’una manera més conjunta i 
col·laborativa amb tothom. 

Gràcies.    

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

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Primer de tot, agrair l’acceptació del prec. Dir-li al conseller Ibarra que el prec l’ha fet 
Junts per Catalunya i respon a Ciutadans, que no té dret a rèplica i és una mica injust. 
Però, bé, Junts per Catalunya creiem fermament que les persones amb discapacitat 
tenen drets, deures i, per descomptat, somnis, i aquest conjunt de persones 
necessiten gent que els entengui i lluiti perquè les seves discapacitats no siguin cap fre 
en la vida quotidiana.  

Així que superagraïda per l’acceptació del prec, tant en nom del Taller Sant Jordi com 
en el nom propi de Junts per Catalunya. 

El president agraeix la intervenció. 

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè, 
atès que els Centres de Serveis Socials (CSS) són centres d’informació, 
orientació i atenció per tractar els problemes socials que afecten les persones 
i les famílies, són el lloc on s’hi poden sol·licitar o obtenir informació sobre 
les diferents ajudes i serveis que ofereix l’Ajuntament de Barcelona, atès que 
el Districte de Ciutat Vella actualment disposa de 4 CSS oberts dels 5 
existents, atès que la covid-19 ha deixat al Districte de Ciutat Vella una greu 
crisi social provocada per una crisi sanitària, atès que el barri de la 

http://ajuntament.barcelona.cat/serveissocials/ca/canal/serveis


Barceloneta és un barri que per la seva situació urbanística queda aïllat de la 
resta del districte, el Districte de Ciutat Vella faci totes les gestions possibles 
per l’obertura immediata del CSS Barceloneta. 

El president dona la paraula al Grup Municipal de Junts per Catalunya perquè exposi 
el prec. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, president. El Grup Municipal de Junts per Catalunya demana la reobertura 
immediata del Centre de Serveis Socials de la Barceloneta. Trobem inadmissible que 
un barri amb més de 15.000 habitants, amb un 32% majors de seixanta-cinc anys que 
viuen en solitud i amb més de 1.500 aturats, davant de la greu crisi social que estem 
vivint, doncs, es trobin en la situació que es troben. 

Entenem que aquest barri, amb unes barreres urbanístiques conegudes per tots els 
que avui som aquí, amb un transport públic de poca qualitat…, se’ls obligui a sortir del 
seu barri per desplaçar-se a un dels altres tres barris de Ciutat Vella per realitzar els 
seus tràmits socials bàsics, als quals tenen dret.    

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

La Sra. Jessica González Herrera 

Des del dilluns 22 de juny, hi ha trenta-quatre centres oberts de serveis socials a 
Barcelona, això són trenta-quatre del total de quaranta centres a la ciutat. Les 
setmanes següents s’anirà ampliant l’atenció presencial a persones i col·lectius 
vulnerats amb l’obertura de sis centres restants. Abans de fer aquestes reobertures, 
evidentment, es van realitzar revisions bastant exhaustives de tots els equipaments 
per tal d’assegurar que tots els centres complissin amb les mesures sanitàries en el 
marc de la covid-19. 

Llavors, en el procés d’aquesta revisió, s’ha vist, des dels serveis tècnics de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials, que el Centre de Serveis Socials de la Barceloneta, en 
concret, en no tenir ventilació exterior, té unes limitacions i unes qüestions estructurals 
que requereixen intervencions d’adequació de l’equipament.  

Així doncs, ara mateix, des de l’Institut Municipal de Serveis Socials s’estan fent visites 
amb l’equip d’enginyeria i s’està treballant en totes les adequacions estructurals que 
s’han de fer, a nivell de ciutat, no només per als centres de serveis socials, sinó per a 
la resta dels cent deu equipaments que, a part dels centres de serveis socials, 
gestiona l’IMSS. 

Llavors, aquests projectes, entre els quals es troben equips d’atenció a la infància i 
adolescència, equipaments d’acolliment a persones en situació de risc o exclusió 
residencial, està en estudi actualment per l’equip d’enginyers i de manteniment, s’ha 
ampliat la contracta, de fet, d’aquest manteniment per tal de fer les accions amb la 
més celeritat possible. 

Llavors, aquí, l’IMSS s’ha compromès a actuar de la manera més ràpida possible i 
nosaltres, des de Ciutat Vella, acceptem el prec per tal de fer un seguiment exhaustiu i 



vetllar que sigui amb la major celeritat possible, perquè evidentment coincidim que els 
veïns i veïnes de Barceloneta han de tenir el seu centre obert. Això no vol dir que 
l’atenció no estigui garantida a través d’un altre centre de serveis socials, que és el del 
Gòtic, però, en tot cas, abans de tancar l’any i quan tinguem un calendari específic, 
facilitat per l’Institut Municipal de Serveis Socials, us el facilitarem a vosaltres i també a 
les veïnes i veïns, per descomptat.    

El president agraeix la intervenció i dona la paraula a Grup Municipal de Junts per 
Catalunya. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Agraïm que sigui acceptat el prec. La veritat, que, a nivell personal, em serveix ben 
poc i, a nivell dels veïns, entenc que tampoc, no? No tenir un espai adaptat amb les 
mesures de seguretat covid al barri de la Barceloneta…, doncs, busqueu alternatives 
dins del barri per atendre sense haver de desplaçar-se fora. O sigui, des de la 
Barceloneta al Gòtic per a gent que no tingui una mobilitat lleugera, doncs, no és 
solució. I que com a Administració no podeu dir que «com que no tinc l’espai adient, no 
ofereixo el servei, o sí que l’ofereixo, però desplaçant-se a altre barri».  

Els veïns i les veïnes de la Barceloneta sempre són menystinguts a nivell de serveis, 
sembla que visquin aïllats de la resta de la ciutat. O sigui, a mi si fos el Centre de 
Serveis Socials del Gòtic que ha de compartir amb Casc Antic, doncs, mira, ho 
trobaria. Però és que la Barceloneta, urbanísticament, està aïllada, amb la qual cosa… 
Us demanem que sigui l’obertura immediata, m’accepteu el prec, però sobre un 
calendari que l’IMSS digui. Doncs, és acceptat el prec com si m’haguéssiu dit que no, 
el mateix. 

El president agraeix la intervenció. 

c) Preguntes 

8. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, 
atès que de febrer a març, l’afiliació a la Seguretat Social de persones de 16 a 
29 anys ha registrat una caiguda del 40,5% segons l’Agència Catalana de 
Joventut, atès que s’espera un 40% d’atur juvenil, ja que habitualment la taxa 
en joves dobla la del conjunt de la població i la Comissió Europea preveu un 
18,9% d’atur, atès que la caiguda de la contractació jove del mes de març va 
ser gairebé del 30%, atès que, segons dades del Ministeri, s’ha recuperat el 
70% de l’ocupació destruïda de persones majors de 50 anys, mentre que 
només s’ha recuperat un 15% de l’ocupació juvenil destruïda per la covid-19, 
atès que en el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona del 26 de juny es 
va acceptar el prec que instava el Govern municipal a presentar en el termini 
màxim d’un mes una bateria de mesures de curt i mitjà termini per tal d’ajudar 
a pal·liar les conseqüències sobre el mercat laboral dels i les joves de 
Barcelona provocades per la crisi de la covid-19, conèixer quines mesures 
està treballant el govern del districte amb el moviment associatiu juvenil i 
punts Infojove per pal·liar les conseqüències ocupacionals de la crisi de la 
covid-19 en la realitat que afecta els i les joves de Ciutat Vella. 



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

La Sra. Alba Segura Gomila 

Gràcies. Bé, el passat 26 de juny, el regidor del Jovent Republicà Max Zañartu va 
presentar un prec que va ser acceptat, on s’instava al Govern municipal a presentar en 
un termini màxim d’un mes una bateria de mesures a curt i mitjà termini per tal d’ajudar 
a pal·liar les conseqüències sobre el mercat laboral de les joves de Barcelona 
provocades per la crisi de la covid-19. 

Ara, deu dies abans que s’acabi aquest termini, els preguntem a vostès quines 
mesures està prenent i està treballant el Districte, conjuntament amb el moviment 
associatiu juvenil i els punts Infojove, per pal·liar aquestes conseqüències 
ocupacionals.  

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

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

M’agradaria explicar una mica què és el que s’ha fet durant aquest temps, des de 
l’àmbit de ciutat i també des dels punts de Ciutat Vella. El 14 d’abril del 2020 es va 
posar en marxa un grup de treball amb el nom de «La joventut no s’atura», amb 
l’objectiu d’identificar problemàtiques i possibles accions i serveis davant de la situació 
generada per la covid. Es van identificar cinc àmbits d’actuació principals, un d’ells el 
de l’ocupació. I, en aquest àmbit, l’objectiu és identificar i fer una proposta conjunta 
entre el Departament de Joventut i Barcelona Activa que permeti prioritzar una relació 
de propostes a curt i mitjà termini per tal de pal·liar la crisi generada en l’àmbit laboral i 
la seva afectació en les persones joves. 

En aquest sentit, nosaltres, des del Districte, estem treballant amb l’àrea i amb 
Barcelona Activa per veure de quina manera es poden aterrar aquestes accions. 
Evidentment, aquest pla i aquest desenvolupament encara estan en marxa, no? Vostè 
mateixa ha dit que encara queden deu dies, dins d’aquest termini d’acceptació. Però 
estem treballant en aquest sentit. 

Més enllà d’això, nosaltres també, des de l’àmbit de joventut del Districte, ens 
plantegem fer una trobada de cara a la tornada, no?, amb aquesta sèrie de mesures, 
amb els diferents col·lectius i entitats joves del barri, també pensant, d’alguna manera, 
poder fer això extensiu també als instituts, des dels punts JIP, i veure com pot arribar 
també des dels punts Infojoves no?, des dels casals i des del CIAJ (Centre 
d’Informació i Assessorament per a Joves) a la resta de població juvenil per veure quin 
és l’encaix d’aquestes accions directament que aterren al Districte. 

A part d’això hi ha altres dades, que crec que no em dona temps…, no sé si encara 
tinc temps. Bé, s’està treballant també per fer una ampliació del Pla de foment 
d’ocupació juvenil, que es va plantejar durant el mandat passat fer una ampliació fins 
al 2021, i una actualització incorporant noves propostes i accions derivades d’aquesta 
crisi sanitària, que és una línia que es va començar a treballar a partir de l’abril. També 
s’està impulsant l’edició del Saló de l’Ocupació Juvenil per a la tardor del 2020. Bé, i 
una sèrie d’accions concretes que també s’estan desenvolupant a tota la ciutat.    



El president agraeix la intervenció i dona la paraula a la consellera d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Bé, doncs, m’alegro molt que, després de tants anys i gràcies a la iniciativa que portem 
des del Jovent Republicà, els joves de la nostra ciutat comencem a rebre una mica 
d’atenció i es comenci a intentar pal·liar la situació de vulnerabilitat en què vivim 
contínuament. 

Encara que aquesta vegada hàgiu pensat i hàgiu treballat en les mesures que us 
demanàvem, el jovent no abaixarem la guàrdia. És a dir, vivim en un estat de 
precarietat que no se solucionarà ni s’acabarà únicament amb aquestes mesures 
d’ocupació. No està únicament en l’àmbit laboral. I seguirem lluitant perquè precarietat 
i joventut no siguin sinònims. Nosaltres no ho volem acceptar, de veritat.  

Malauradament, sembla que el Govern sí. I em sorprèn la veritat que un partit que 
defensa la igualtat de condicions i d’oportunitats no hagi fet ni pensat en cap moment a 
fer polítiques per a les joves dels nostres barris, ni de la ciutat, en la qual porten més 
de quatre anys governant, i que, any rere any, van veient com els joves de la que 
diuen la seva ciutat viuen, treballen i estudien en unes condicions inhumanes. A més, 
el Govern espanyol, on governen els mateixos partits, ha retallat un 50% dels diners 
destinats a les polítiques actives d’ocupació, on els joves érem els principals 
beneficiaris. 

Així que gràcies per començar a pensar en nosaltres, més val tard que mai, no? Però 
recordeu que el jovent existim i que lluitarem perquè el nostre futur sigui molt millor 
que el present que esteu construint vosaltres. 

Gràcies. 

El president agraeix la intervenció. 

9.  Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, 
atès que aquesta crisi sanitària ha posat en evidència una desigualtat social 
que ja denunciem fa anys i ha provocat que moltes famílies necessitin ajuda 
per cobrir necessitats bàsiques, atès que les xarxes veïnals, sobretot les 
xarxes d’aliments i entitats socials del districte s’han bolcat en la solidaritat 
veïnal i cada cop reben més sol·licituds per part d’usuaris que es troben en 
situació de vulnerabilitat i altres casos derivats de serveis socials, atès que 
les entitats socials del districte afirmen que estan desbordades, ofegades 
econòmicament i sobrepassades per la manca de resposta de les institucions, 
atès que l’Ajuntament de Barcelona va aprovar una línia especial d’ajuts per a 
les entitats socials que estan col·laborant en l’atenció a les persones 
afectades per la crisi de la COVID-19, per compensar el seu sobreesforç i 
garantir-ne la liquiditat i continuïtat, atès que l’Ajuntament de Barcelona va 
afirmar que vol reconèixer la implicació de les entitats i destinarà mig milió 
d’euros repartits entre 10.000 i 12.000 euros per associació amb la intenció de 
no deixar ningú enrere, conèixer de quina manera es repartirà aquesta línia 
d’ajuts a les entitats socials i xarxes veïnals al Districte de Ciutat Vella. 



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

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Bé, com s’ha comentat durant tot el Ple, la crisi de la covid ha colpejat durament els 
barris, tant socialment com econòmicament. El districte es distingeix per tenir una gran 
xarxa d’entitats socials que, ja abans d’aquesta crisi, feien un treball d’ajuda a la 
població. Però durant la pandèmia s’han bolcat a ajudar sense tenir suport 
institucional, i han arribat a una situació límit. 

Per això, des del nostre grup municipal, es va demanar una línia d’ajudes per a les 
entitats i l’Ajuntament va afirmar que vol reconèixer la implicació de les entitats i 
destinarà mig milió d’euros, repartits entre 10.000 i 12.000 euros per entitat, amb la 
intenció de no deixar ningú enrere.  

Volem conèixer de quina manera es repartirà aquesta línia d’ajuts a les entitats socials 
i xarxes veïnals del districte de Ciutat Vella. 

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

La Sra. Jessica González Herrera 

L’Ajuntament de Barcelona, com bé ha dit la consellera, ha engegat una nova línia 
d’ajuts. Aquí tindran dret les entitats socials, iniciatives i projectes que hagin mantingut 
o reforçat dispositius de resposta i d’emergència durant la pandèmia, així com les que 
proposin abordatges i respostes innovadores respecte a la cobertura de necessitats. 

Respecte als criteris de selecció i atorgament, que és específicament el que es 
pregunta des del grup d’Esquerra Republicana, hi haurà un comitè de valoració dels 
projectes presentats que proposi aquest atorgament format per cinc membres, tres 
dels quals districtes, un del qual és Ciutat Vella, d’acord?, a través de la nostra gerent, 
i també dos membres en representació de l’Àrea de Drets Socials. En un espai com 
aquest, es definirà l’equilibri, a nivell territorial, tot i que no hi ha un mínim i un màxim 
per districtes, però en una reunió que, de fet, està convocada per a la setmana 
següent, el 22 de juliol, acabarem de tenir detalls sobre les especificitats de concessió. 

En tot cas, s’estudiaran totes les sol·licituds, que, de fet, es tanca demà el termini per 
sol·licitar-les, i us podrem facilitar informació més detallada, quan la tinguem clara i 
s’hagi acordat amb el comitè de selecció.  

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

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

El que ens agradaria és que, quan estiguin tots els terminis i les especificacions del 
concurs, ens ho feu arribar, i sobretot ho feu arribar a totes les entitats del districte, 
perquè tenen molts dubtes de com es portarà aquest procés, sobretot entitats com la 
Fundació Roure, la Fundació [Damis2.08.38#], per veure de fer partícip al màxim 
d’elles. 

Moltes gràcies. 



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

La Sra. Jessica González Herrera 

Simplement dir que aquest seguiment s’està fent tècnicament. En el cas que vosaltres 
trobeu alguna entitat específicament que no està rebent aquest ajut, deriveu als 
nostres tècnics i, evidentment, farem un seguiment exhaustiu. 

d) Seguiment de proposicions 

10. Seguiment de Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal 
Cs perquè, ja que al Ple del districte del mes d’octubre, on es va aprovar per 
unanimitat la proposta presentada per Ciutadans Ciutat Vella sobre la 
il·luminació del districte, atesa la importància de donar compliment a les 
proposicions aprovades en aquest Consell Plenari, que es realitzi seguiment 
de la proposta aprovada per unanimitat en el Consell Plenari del 24 d’octubre 
del 2019 de fer públics els diferents informes que han fet les entitats on 
s’avalua la situació actual de la il·luminació dels carrers, places, jardins i 
parcs del districte per conèixer de manera detallada la situació. A fi d’avaluar 
la realitat actual i així treballar al costat de l’Ajuntament amb veïns i 
comerciants quines mesures cal realitzar i quines actuacions concretes de 
millora s’han de fer per il·luminar més l’espai públic i que sigui el més 
sostenible possible. 

El president dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, gràcies, president. Fem seguiment de proposició de la proposta aprovada per 
unanimitat en el mes d’octubre del 2019 sobre la il·luminació del districte. Ens 
agradaria saber en quin estat es troba i, sobretot, quins carrers s’han millorat, perquè 
encara falta molta il·luminació en aquests carrers i no només fa falta fer grans 
propostes, sinó atendre la realitat i sobretot il·luminar els carrers de Ciutat Vella. 

El president dona la paraula a la consellera Arteaga. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, president. Bona nit a tothom. Des de l’equip de govern hem expressat en els 
últims òrgans de participació el nostre compromís en la millora de l’enllumenament als 
carrers de Ciutat Vella. 

Des de l’Àrea d’Enllumenament s’està treballant conjuntament amb el personal de 
Districte, veïnes i consellers i conselleres per determinar el nou tram de territori on cal 
actuar. Del treball conjunt va sortir un seguit d’actuacions de millora que calia fer a 
cada barri. 

A l’informe de la regidora d’aquest plenari, de fet, hem inclòs un quadre resum de les 
actuacions fetes fins ara a cada barri. La majoria de les actuacions pendents està 
previst que s’executin durant el mes de juliol i agost. Restaran pendents aquelles 



vinculades a obres de millora de l’espai públic de la zona i aquelles que, pel seu 
volum, es troben pendents de pressupostar. 

Les actuacions es van executar ràpidament, però el confinament les va aturar, i ja 
s’han tornat a activar en aquest moment. Així, la finalització de les obres està prevista 
que s’acabi entre juliol i agost. 

Gràcies.   

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, gràcies per posar llum –mai millor dit– en aquesta proposta. La veritat és que 
encara trobem que molts carrers…, que s’ha millorat la il·luminació, però encara no 
arriba als nivells òptims perquè els carrers siguin segurs per a tots. Jo aquí els 
demanaria si em podrien fer arribar totes aquestes propostes que encara queden per 
fer en quins terminis es duran a terme. I sempre demanar-los que facin revisió 
contínuament dels estats d’il·luminació dels carrers de Ciutat Vella. 

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

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Sí, en prenem nota. I, per acabar, dir que continuarem treballant per la millora i la 
il·luminació dels nostres carrers. 

11. Seguiment de Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup 
Municipal JuntsxCat perquè, atès que és important donar compliment a les 
propostes aprovades en aquests consells plenaris, atès que en el Consell 
Plenari del districte del 7 de maig del 2020 es va acordar per unanimitat la 
proposta d’acord presentada pel grup de Junts per Catalunya Ciutat Vella 
sobre comerç, per crear de forma immediata una plataforma online per 
promoure la presència digital i l’e-commerce dels comerços del districte, i 
d’altres accions, es realitzi el seguiment d’aquesta proposta d’acord. 

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

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, president. Durant el Consell Plenari del Districte del 7 de maig del 2020, es va 
acordar per unanimitat la proposta d’acord presentada pel grup de Junts per Catalunya 
Ciutat Vella sobre comerç per crear de forma immediata una plataforma online per 
promoure la presència digital i l’e-commerce dels comerços del districte i una línia de 
subvencions per a la compra d’EPIs.  

El grup de Junts per Catalunya va pensar a impulsar aquesta iniciativa per la 
necessitat i la urgència que tenia i continua tenint tot el teixit productiu del districte de 
Ciutat Vella. A més de dos mesos, veiem que aquesta iniciativa aprovada, com hem 
dit, amb el suport de l’oposició i amb el compromís de l’equip de govern de Barcelona 
en Comú i dels socialistes no ha estat desenvolupada ni instaurada. 

El conseller Pequeño va agrair la transacció que el grup de Junts per Catalunya…, 



perquè creiem que tot el comerç necessitava aquest suport, es va comprometre a 
seguir treballant amb les entitats comercials, va reconèixer que just refeien els 
contactes i començaven a parlar amb el teixit productiu del districte. I després de dos 
mesos, estem igual o pitjor. Nosaltres, com a grup, vàrem acceptar la transacció per 
agilitzar aquesta mena d’ajut al comerç de manera immediata i perquè creiem en la 
negociació política i els compromisos que adquirim. Però hem vist que, un cop més, la 
no vinculació legal d’una iniciativa en un Consell Plenari són paraules buides de 
l’actual Govern municipal. Els comerciants han hagut, un cop més, de demostrar que 
són ells sense cap tipus d’ajut els herois que aixequen la persiana cada matí. Com ja 
hem dit abans, un 30% dels comerços ja han abaixat la persiana per sempre i això 
provoca llocs de feina perduts, locals buits, inseguretat als carrers. En definitiva, una 
Barcelona i una Ciutat Vella sense poder. Si us plau, amb un eslògan no s’ajuda al 
comerç; aneu tard, i ho sabeu. 

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

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, president. Al principi del confinament es va parlar de crear un marketplace a 
nivell de ciutat perquè els comerços poguessin fer venda online de manera senzilla. 
Aquest projecte es va desestimar pel poc consens que entre diferents eixos de la ciutat 
hi havia, ja que cada districte és diferent i té demandes específiques sobre què ha de 
tenir el marketplace. Degut a l’elevat cost i a l’alta probabilitat que les entitats no se’l 
fessin seu, es va optar per aparcar aquest projecte.  

En paral·lel, les associacions van moure’s per buscar una solució en l’àmbit privat, i 
han sorgit moltes iniciatives per crear un marketplace. Degut a la gran diversitat 
d’iniciatives privades, el que els ha proposat l’Ajuntament és crear un «agregador» 
dels diferents marketplaces que hi han. És a dir, un buscador entre els diferents 
marketplaces d’iniciativa privada. 

La plataforma està en vies de consolidar-se. Precisament, aquesta setmana i l’anterior, 
hi ha hagut una nova trobada amb el sector representatiu del comerç per veure quina 
seria la fórmula de presentar-la i com articulem la col·laboració. 

Una altra cosa a què ens hem compromès en aquesta línia i que estem treballant des 
del Districte de Ciutat Vella és destinar sobretot recursos a eines de màrqueting online 
per tal de donar a conèixer als veïns i veïnes del districte que poden seguir comprant a 
domicili als comerços del seu barri. 

En aquest sentit, hem activat el Pla d’ocupació per poder ajudar el comerç del districte, 
amb quatre persones que s’encarregaran específicament d’accions per a la 
digitalització del comerç i d’altres plans. 

Gràcies. 

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

La Sra. M. José Chacón i Salvador 



Em sap molt greu, consellera Arteaga, que em menteixi. Com vostè sap, jo soc 
membre dels eixos comercials de Barcelona, amb la qual cosa també n’estic 
assabentada. En el 2019, vau treure una línia d’ajuts amb 300.000 euros per a la 
digitalització del comerç a nivell individual. Va tenir hiperpoc èxit, i no només que té 
poc èxit, sinó que voleu promocionar-lo amb una línia de 500.000 euros i que el 
comerç ens hi adherim. Doncs, no és el que hem demanat els comerciants, no és el 
que han demanat els eixos. L’han assessorat molt malament, o no s’ha pres la 
molèstia d’interessar-se.  

El president dona la paraula al Govern. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Sí, sí, i tant. Només dir-li a la consellera Chacón que nosaltres, des del Govern, 
continuarem treballant pel comerç de la nostra ciutat, com hem fet sempre, perquè ens 
preocupa moltíssim. Però ja m’agradaria a mi que en l’època que vostès governaven el 
seu partit fos tan ràpid per donar respostes al comerç. 

E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

1. Declaració institucional presentada al Consell Plenari de Ciutat Vella pel 
Grup Municipal de Govern. 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

Que la situació viscuda a casa nostra en la crisi sociosanitària de la 
pandèmia de la COVID-19 pel que fa a les residències de persones grans, 
ha estat la mostra que el model residencial per a persones grans 
dependents és caduc, i que no respon als mínims bàsics exigibles per una 
societat com l’actual. 
La crisi sanitària ha fet evident algunes de les principals mancances del 
model residencial tal com les diverses entitats i organitzacions porten 
anys denunciant: el model actual de residències per a persones grans és 
un model que molt sovint no posa les necessitats de les persones al 
centre de les actuacions. 
Malgrat no ser la seva competència, l’Ajuntament de Barcelona ha actuat 
de forma decidida i responsable per tenir cura de les persones residents i 
les persones treballadores de les residències tant públiques com privades, 
en el moment de la crisi sanitària de la COVID-19, ja que els residents de 
les aproximadament 300 residències són veïns i veïnes de la ciutat. 
Aquesta situació de model caduc va provocar, en mig de la crisi sanitària, 
el canvi de titularitat de les residències, del Departament de Treball Afers 
Socials i Famílies al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
fent evident les conseqüències de les retallades dels darrers anys en el 
camp social i sanitari del Govern i se li suma que el model de centres 
residències per a persones dependents no dona resposta a les actuals 
necessitats de la nostra societat. 
La necessitat d’un nou model és encara més punyent si pensem en els 
efectes del procés d’envelliment que estem vivint i viurem. Aquest procés 
d’envelliment comportarà un augment de la població envellida i que 
comporta ja un augment de les necessitats –que anirà creixent de forma 



exponencial– a les quals donar resposta i que l’actual model no pot fer. 
És per això que expressem la necessitat de repensar com acompanyem 
les persones de la ciutat en el seu procés vital de fer-se grans, un element 
que requereix repensar el model assistencial de la ciutat per tal que aquest 
se centri tant en les necessitats de les persones cuidades com en les 
cuidadores. S’han de trobar formes de coordinació interinstitucional que 
ens permetin pensar en ciutat i societats a on envellir dignament. 
Tanmateix aquest treball ens ha de permetre anar cap a un model 
assistencial basat en el control públic compartit. 
Per aquests motius, d’acord amb l’article 65 i 101 del Reglament Orgànic 
Municipal i l’acord de la Junta de Portaveus de 6 de febrer de 2006, 
ratificat per acord de la Junta de Portaveus de 4 de setembre de 2015, 
relatiu als criteris interpretatius sobre els articles del Reglament Orgànic 
Municipal reguladors de les declaracions institucionals, formulem la 
següent declaració institucional. 
El Consell Municipal del Districte acorda: 
Primer.- Sumar-nos des del Districte de Ciutat Vella al recordatori de les 
persones que han perdut la vida degut a la pandèmia, moltes d’elles 
residents a les residències de persones grans del nostre país, ciutat i 
districte. Fer arribar l’escalf a llurs famílies i a les persones que encara 
resten malaltes o que ja han superat la malaltia. Agrair la tasca realitzada 
per totes les persones que han fet possible sortir de la crisi sanitària: 
serveis essencials de l’Ajuntament, personal sanitari, personal de les 
residències i totes les persones que, en compliment del R. D. 463/2020 va 
anar a treballar amb coratge i valentia en els moments més complicats: 
transportistes, quiosquers, caixers i caixeres de supermercat, dependents 
de comerç alimentari, etc. 
Segon.- Garantir un sistema d’alerta primerenca i un protocol d’intervenció 
en cas de possibles períodes de rebrot del coronavirus o d’altres 
situacions sanitàries similars, que permeti espais de cogestió, codecisió, 
col·laboració. 
Tercer.- Consolidar un espai de treball i coordinació interinstitucional 
capaç de repensar el model residencial de la ciutat de Barcelona, un espai 
conjunt entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i que permeti un control públic 
compartit de la qualitat assistencial i de cures. 
Quart.- Apostar per un model residencial per a persones grans dependents 
que posi les necessitats personals i col·lectives d’aquest col·lectiu al 
centre del model d’atenció a les persones grans i la incorporació de les 
residències a les dinàmiques de les comunitats veïnals en les quals estan 
situades. 
EL PRESIDENT 

Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell 

El president informa que la consellera Arteaga farà lectura dels acords de la 
declaració institucional. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, president. D’un costat, la consellera portaveu del Grup Municipal Socialista i, 
de l’altre costat, la consellera portaveu del Grup Municipal de Barcelona en Comú… 



Com que tothom té la declaració a la seva carpeta, passo directament als acords. 

«Sumar-nos des del Districte de Ciutat Vella al recordatori de les persones que han 
perdut la vida degut a la pandèmia, moltes d’elles residents a les residències de 
persones grans del nostre país, ciutat i districte. Fer arribar l’escalf a les famílies i a les 
persones que encara resten malaltes o que ja han superat la malaltia. Agrair la tasca 
realitzada per totes les persones que han fet possible sortir de la crisi sanitària: serveis 
essencials de l’Ajuntament, personal sanitari, personal de les residències i totes les 
persones que, en compliment del 463/2020, van anar a treballar amb coratge i valentia 
en els moments més complicats: transportistes, quiosquers, caixers i caixeres de 
supermercat, dependents de comerç alimentari, etc. 

»Segon. Garantir un sistema d’alerta primerenca i un protocol d’intervenció en cas de 
possibles períodes de rebrot del coronavirus o d’altres situacions sanitàries similars, 
que permeti espais de cogestió, codecisió i col·laboració. 

»Tercer. Consolidar un espai de treball i coordinació interinstitucional capaç de 
repensar el model residencial de la ciutat de Barcelona, un espai conjunt entre la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona, i que permeti un control públic compartit de la qualitat assistencial i de 
cures. 

»Quart. Apostar per un model residencial per a persones grans dependents que posi 
les necessitats personals i col·lectives d’aquest col·lectiu al centre del model d’atenció 
a les persones grans i la incorporació de les residències a les dinàmiques de les 
comunitats veïnals en les quals estan situades.» 

I donar les gràcies a tots els grups per signar aquesta declaració institucional. 

El president considera que és bo enllaçar el missatge d’aquesta declaració 
institucional amb un missatge per a la ciutadania i per a tots i totes els presents en el 
sentit que cal ser conscients que no es pot abaixar la guàrdia, ja que les dades 
indiquen que cal mantenir l’alerta al màxim, que és molt important el distanciament 
físic, que és molt important la higiene de mans, que és molt important dur la mascareta 
i que és molt important fer cas de tot allò que diguin les autoritats sanitàries. Així 
mateix, desitja que ben aviat puguin sortir d’aquesta situació i que el proper Consell 
Plenari sigui al més normal possible o absolutament normal.   
 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president dona les gràcies a totes i a 
tots, els desitja el millor estiu possible, i aixeca la sessió a les 20.50 hores. 

 
 
La secretària del Consell 

 

Vist i plau  
El president 
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