ACTA DEL CONSELL PLENARI
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Núm.: 1
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Ordre del dia
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 12 de desembre del 2019.
2. PART INFORMATIVA
1. Despatx d’ofici
2. Modificació del cartipàs
3. Informe de la Regidoria
4. Canvi de denominació del Casal de Barri del Raval
5. Informe:
- Balanç del Pla d’inspeccions 2018-2019
6. Mesures de govern:
- Emergència climàtica
3. PART DECISÒRIA
1. Modificació del Pla general metropolità per a l’ordenació de l’ampliació del Museu
d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) al Raval
2. Medalles d’Honor 2020
4. PART D’IMPULS I CONTROL
a) Proposicions
1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC
perquè, atès que Ciutat Vella és el districte que més patirà les
conseqüències de la crisi socioeconòmica derivada de l’emergència sanitària
provocada per la COVID-19, atès que els serveis socials del Districte han
vist un augment notable en les peticions d’ajudes, es reforcin les oficines de
serveis socials del Districte, així com també l’Oficina de l’Habitatge de Ciutat
Vella per tal de poder fer front a l’allau de demandes i d’expedients que
tindran lloc en els propers mesos, i el Districte es comprometi a convocar
espais, taules o els consells sectorials per a consensuar amb entitats i
associacions un acord de districte amb mesures, inversions i actuacions
prioritàries en l’àmbit sectorial corresponent per afrontar corresponsablement
la crisi econòmica i social causada per la pandèmia de la CODIV-19, i elevar
posteriorment aquests acords a la Taula del Pacte per Barcelona.
2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè,
donat que Barcelona i els seus districtes formen part d’una gran ciutat de
serveis, comerços i turisme que està paralitzada, calen accions directes i
concretes per fer front a la incertesa econòmica i a la dramàtica pèrdua de
llocs de treball que poden produir-se. Autònoms, comerciants i empreses
han de saber que, avui més que mai, estem amb ells. Davant la greu crisi
sanitària provocada per la COVID-19, la incertesa i l’impacte econòmic que
aquesta pandèmia està provocant a moltes llars barcelonines. En aquest
context, les administracions públiques han de jugar un paper essencial per
cobrir les necessitats de tots els ciutadans en els seus moments més difícils,
i també per actuar com a motor de reactivació econòmica.
L’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella no poden ser una

excepció i han de bolcar els seus esforços en la lluita contra el virus i la crisi
econòmica, creant i augmentant les línies d’ajuts en aquest sentit. El Govern
municipal té competències i fonts de finançament per activar tots els
mecanismes per abordar d’una forma transversal la recuperació social i
econòmica de la ciutat i del nostre districte. El grup municipal Cs, per evitar
la pèrdua de llocs de treball i tancament de negocis, donant recolzament i
ajuts per recuperar l’activitat econòmica anterior a la crisi sanitària del
COVID-19, entenent l’excepcionalitat de la situació i oferint-se a buscar
solucions de forma conjunta i consensuada.
Que el Govern del Districte de Ciutat Vella, dins del marc de l’elaboració del
nou Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella, es comprometi en
les properes setmanes a continuar convocant espais, meses i el Consell de
Dinamització Econòmica per consensuar amb partits polítics, entitats,
associacions, xarxes i veïns i veïnes propostes específiques amb mesures
reals, inversions i actuacions prioritàries en l’àmbit tant social com econòmic
per afrontar corresponsablement la crisi causada per la pandèmia de la
COVID-19 i que aquestes mesures es duguin a terme al més aviat possible,
que comptin amb el màxim consens i que totes les propostes aportades es
traslladin a Casa Gran.
3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat
perquè, atès que el comerç representa el 15% del PIB de la ciutat i forma
part del teixit social dels nostres barris, atès que la impossibilitat d’obrir al
públic comporta per molts comerços de proximitat l’acumulació d’estocs i
una pèrdua de competitivitat respecte a altres operadors i plataformes de
venda i distribució online, atès que la situació de confinament ha evidenciat,
doncs, la necessitat d’avançar cap a una major digitalització del comerç de
proximitat, atès que des de les administracions cal fer tot l’acompanyament
necessari a comerços i eixos per facilitar aquesta digitalització, atès que les
mesures econòmiques que ha pres el Govern de l’Estat són insuficients i
poden provocar que una gran quantitat de comerços familiars i petits negocis
no puguin tornar a aixecar la persiana, atès que cal ajudar el comerç a tenir
liquiditat de forma immediata per poder afrontar els pagaments de les seves
despeses fixes així com de les derivades de la necessària compra d’EPIs i
instal·lació de mesures de seguretat i higiene en el període de
desconfinament, el Consell de Districte insti el Govern del Districte a crear de
forma immediata una plataforma online per promoure la presència digital i
l’e-commerce dels comerços del districte que agrupi totes les iniciatives de
venda online que han anat sorgint i que esdevingui el portal de referència del
comerç de proximitat al districte, que els gestors d’aquestes plataformes
digitals siguin les entitats o eixos comercials de la zona o, en el seu defecte,
el més proper, dur a terme les accions d’acompanyament necessàries
perquè tots els comerços que ho vulguin puguin adherir-se a aquesta
plataforma de venda online a través dels eixos comercials de la seva zona,
destinar recursos i 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 i generar una línia de subvencions destinada a
comerç i restauració per ajudar a la compra d’EPIs i la instal·lació de
mesures de seguretat i higiene a tots aquells establiments que tindran
atenció al públic un cop puguin obrir.

b) Precs
4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès
que la crisi de la COVID-19 ha suposat que molts comerços haguessin
d’aturar sobtadament l’activitat i que la seva viabilitat estigui ara en qüestió,
ja que molts es troben en locals comercials en règim d’arrendament, atès
que, d’acord amb el RD 15/2020, de 21 d’abril, s’han de prendre mesures
per mantenir el teixit productiu i els llocs de treball i reprendre
progressivament l’activitat econòmica amb la finalitat d’anar recuperant la
normalitat quan se superi la crisi sanitària, el Govern del Districte identifiqui i
avaluï, juntament amb les associacions de comerciants, els establiments
comercials del districte que veuen amenaçada la seva supervivència per la
crisi de la COVID-19, mediï entre propietaris i llogaters per assegurar la
continuïtat de l’activitat comercial i garanteixi la sostenibilitat de les
associacions de comerciants que aquests mesos no han estat cobrant les
quotes i que veuen amenaçada la seva viabilitat tot buscant, si escau,
col·laboradors privats que ho patrocinin.
5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès
l’estat de deteriorament en el qual es troba la finca de Can 60, propietat
municipal, que presenta un greu perill d’estructura de l’edifici, atès els greus
problemes de seguretat i robatoris que han patit els/les inquilins/inquilines de
Can 60 en les darreres setmanes, que el Govern del Districte prengui les
mesures oportunes per tal de revertir l’evident deteriorament de l’estructura
de la finca de Can 60, així com els problemes de salubritat que afecten la
part baixa de la casa fàbrica, que vetlli per combatre els problemes de
seguretat i la indefensió dels actuals inquilins/inquilines de Can 60 i que es
publiqui el calendari definitiu de les obres de rehabilitació de Can 60.
6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè,
donada la situació d’excepcionalitat que hem viscut des del dia 14 de març
fins ara i donat que la prevenció i la desinfecció són eines per evitar el risc
de contagis, se’ns informi en el Consell Plenari i per escrit de la situació de
desinfecció de l’espai públic i dels equipaments públics del districte, i que
tots aquells espais públics i equipaments que no s’hagin desinfectat es
procedeixi a la seva desinfecció a la major brevetat.
7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè,
donada la situació d’emergència social i econòmica que estem vivint aquests
dies i que seguirem vivint els propers mesos, i donat que la situació al
districte és complexa i les necessitats que es tindran en els propers mesos,
es creï un equip motor liderat amb els equips de serveis socials i les entitats
socials per avaluar la realitat del districte i el tipus d’ajuts necessaris per
acompanyar tots els col·lectius vulnerables i que estan en risc.
8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè,
atès que amb la crisi sanitària de la COVID-19 en el conjunt de la ciutat i en
cadascun dels seus barris i districtes estem vivint uns moments
excepcionals, atès que en les properes setmanes i mesos, a mesura que
progressivament el desconfinament afecti la majoria de la població i, per
tant, el servei de transport públic sigui utilitzat al màxim de la seva capacitat
en hores punta, atès que la seguretat en la mobilitat ha d’estar garantida per
a tots els treballadors, però també i sobretot per a aquells usuaris més

vulnerables, sobretot persones de la tercera edat o aquells que tenen
patologies prèvies que poden agreujar les conseqüències del contagi, que el
Govern municipal dissenyi un pla d’adaptació del transport públic al
desconfinament progressiu de la població que contempli les particularitats
pròpies del districte de Ciutat Vella i contempli, entre d’altres, les següents
mesures: ampliació de l’horari de servei, recuperant, entre d’altres, el non
stop dels dissabtes al metro de Barcelona, ampliació de l’oferta on sigui
possible (ús preferent de busos articulats, incorporació de vagons als trens,
etc.), augment de la freqüència de pas dels combois, busos i tramvies a tots
els operadors, solucions adaptades a la tipologia específica dels busos de
barri (mida del vehicle i distància de seguretat entre passatgers), personal
auxiliar per ordenar i segregar l’entrada de viatgers als combois i a les
parades de gran afluència i disposició d’elements per afavorir l’autoprotecció
dels viatgers (gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants...).
9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè,
atès els milers de treballadors, molts d’ells municipals, que han fet tasques
essencials en els pitjors dies de la pandèmia durant l’estat d’alarma decretat
pel Gobierno de España, atès les xarxes d’ajudes veïnals i el gran paper de
col·laboració i solidaritat que han mostrat els ciutadans i ciutadanes del
districte, el Districte de Ciutat Vella honori, en el format que cregui
convenient, tots els col·lectius de treballadors que van fer feines essencials
durant l’estat d’alarma decretat per vèncer la COVID-19, entre ells
treballadors/treballadores sanitaris dels hospitals i CAPs del districte, els i
les professionals de residències i l’atenció domiciliària a les llars del districte,
així com els cossos d’emergències, seguretat i prevenció, comerciants,
treballadors dels mercats municipals del districte, treballadors socials,
serveis de neteja, serveis de mobilitat i totes les xarxes veïnals del districte
de Ciutat Vella que s’han unit en la lluita contra la COVID-19.
c) Preguntes
E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS
1. Declaració institucional presentada al Consell Plenari de Ciutat Vella pel Grup
Municipal JuntsxCat
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
El dia 12 de març amb la suspensió de l’activitat escolar per part del Govern de
la Generalitat i la posterior declaració d’estat d’alarma del dia va començar la
fase més dura de lluita contra la pandèmia provocada pel virus COVID-19. En tot
aquest temps hem vist com amplis sectors del nostre districte es veien afectats
per aquesta crisi, que no només serà sanitària, sinó que serà també econòmica i
social. Els nostres conciutadans, treballadors, autònoms, empreses, comerços,
entitats... pateixen com mai ho havien fet en democràcia. El nostre teixit social,
comercial, econòmic, cultural, esportiu i veïnal s’ha vist aturat durant mesos i
alguns sectors encara trigaran a poder-se activar de nou, tot provocant grans
pèrdues econòmiques, més desigualtats i un empobriment del teixit viu dels
nostres barris. Però en aquests dos mesos també hem vist com els veïns i
veïnes del districte, com el comerç, els mercats i les entitats culturals es
començaven a organitzar per fer front a aquesta triple crisi. Mentrestant, a nivell
de districte, l’Administració més propera a la ciutadania i on aquesta hi pot

participar més activament, ens trobem que no tenim prou instruments al nostre
abast per poder donar solucions eficaces i ràpides als problemes del dia a dia i
de gestió directa que es van presentant als nostres barris i que augmentaran en
els propers mesos.
És per tot això que el Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella
DECLARA
Els consellers del Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella ens emplacem a
treballar per tal d’aconseguir una major desconcentració de les polítiques i de la
gestió dutes a terme per l’Ajuntament de Barcelona, tot donant suport que els
districtes de la ciutat a través dels seus òrgans i d’acord amb la Carta municipal
de Barcelona puguin gestionar i actuar directament en polítiques socials,
culturals, econòmiques i de suport al comerç de proximitat tot apropant la política
i la seva gestió a la ciutadania. Això passa per un major aprofundiment en la
desconcentració administrativa a favor dels districtes, un increment de les seves
competències així com dels recursos humans, tècnics i pressupostaris per tal de
poder donar una resposta més efectiva a les necessitats dels veïns, les entitats i
el teixit productiu dels barris tant en aquests moments de crisi social i econòmica
provocada per la COVID-19 com en el futur.
Desenvolupament de la sessió
El president saluda els assistents i obre la sessió. Tot seguit, dona la benvinguda a
les persones que segueixen el Ple per streaming. Comenta que, a causa de la
pandèmia que s’està vivint i les consegüents mesures de confinament i seguretat,
aquest Ple no és presencial i que és la primera vegada que el Districte de Ciutat Vella
fa un Ple amb aquestes característiques.
A continuació, recorda de manera molt especial totes les persones de Ciutat Vella, de
tota la ciutat i d’arreu del món que, malauradament, els han deixat aquests dies a
conseqüència de la COVID-19 i per altres patologies. És per això que demana fer un
minut de silenci en record de totes aquestes persones.
(Fan un minut de silenci.)
A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 12 de desembre del 2019
El president pregunta si cap conseller o consellera vol fer-hi algun comentari.
S’aprova l’acta.
B) Part informativa
1. Despatx d’ofici
El president pregunta si volen fer cap comentari al respecte. Constata que no hi ha
comentaris.
2. Modificació del cartipàs

El president pregunta si el regidor o algun dels consellers o conselleres del Govern
vol informar sobre aquest punt.
La Sra. Jessica González Herrera
Jo, Jessica González, com a consellera tècnica del Districte, simplement informar que
aquesta modificació de cartipàs que presentem en el dia d’avui correspon
exclusivament a obrir la possibilitat que els equipaments, centres cívics i casals de
barri del districte, doncs…, dividir el paquet per cada centre cívic i per cada casal de
barri per obrir la possibilitat que els consellers i conselleres de cada barri fossin els que
formessin part dels consells d’equipaments dels seus barris corresponents.
Bàsicament és aquesta…, amb aquest esperit d’alinear consellers i conselleres de
barri amb els respectius centres cívics i casals.
Aquesta modificació de cartipàs va ser informada i va ser oberta a la resta de grups
polítics i és l’única qüestió que presenta aquesta nova modificació.
El president agraeix la intervenció i pregunta si algun grup municipal vol intervenir.
Cap grup municipal vol fer ús de la paraula.
3. Informe de la Regidoria
El president dona la paraula al regidor per un temps total de divuit minuts.
El regidor
Moltes gràcies a tots i a totes i a les persones que segur que ens esteu veient. Hem
iniciat el plenari fent un minut de silenci per expressar el condol a les persones que
han mort durant aquestes setmanes de pandèmia. També vull i volem tots enviar força
i un record a les persones que esteu passant la malaltia i desitjar-vos una ràpida
recuperació. Vull també donar les gràcies a tots els treballadors públics i als que han
mantingut les nostres vides posant les cures i la vida al centre, que és el que ha de ser
i és la raó per la qual jo vaig entrar en política, justament, per posar la vida en el centre
de les polítiques públiques i posar els veïns i les veïnes en el centre. També vull donar
les gràcies i agrair la proximitat que durant aquestes setmanes han demostrat els
consellers i les conselleres de tots els grups polítics del Districte estant al costat dels
veïns, estant en contacte continu amb tècnics del Districte i també amb l’equip de
govern, de diferents maneres, expressant dubtes, fent preguntes, explicant-nos
problemàtiques, transmetent-nos necessitats, compartint problemes i compartint també
les dificultats de la gestió de l’espai públic en moments tan complicats. Als de l’equip
de govern ja els ho he agraït unes quantes vegades, però també ho vull fer
públicament a l’oposició, perquè penso, doncs, que aquesta és la manera de treballar,
justament, amb proximitat amb veïns i veïnes.
L’organització municipal s’ha adaptat completament a la situació de crisi. Sovint hem
fet més del que ens pertocaria. Hem hagut de fer canvis complexos i en temps
rècords. I aquí vull destacar també els treballadors i totes les persones que han estat
al capdavant de la Tinença de Drets Socials per tot l’esforç que s’ha fet; tot el personal
de neteja, que sabem que els nostres carrers no estan com ens agradaria, però
realment han fet una feina impressionant en una situació molt complicada. També la
Guàrdia Urbana, vull recordar, doncs, que s’han tancat fins a vuit punts de venda o

narcopisos durant aquestes setmanes a Ciutat Vella –més d’un per setmana–, han
estat treballant al cent per cent. I recordar, doncs, també tota la feina que han estat
fent online professors i professors de les escoles, instituts, etcètera del districte, i la
feina de veïns i veïnes de les xarxes de suport que han aparegut durant aquestes
setmanes i que entenem que han arribat per quedar-se, i les que evidentment ja hi
eren.
Des del Districte el que hem fet ha sigut aterrar totes les polítiques públiques que s’han
anat impulsant des de Casa Gran, i concretament en alguns aspectes. El primer,
esforçar-nos comunicativament a fer arribar tota la informació i a fer arribar tanta
documentació com poguéssim absolutament a tothom. I això ho hem hagut de fer per
diversos canals. Ho vam voler també en tots els idiomes o en bona part dels idiomes
que es parlen al districte. Per a nosaltres era molt important que ningú quedés enrere
en la informació. I hem elaborat documentació que hem pogut penjar a parets, a partir
sobretot de la segona o tercera setmana, però repartit a nivell de xarxes dels més
diversos tipus, ja sigui individuals com col·lectives. També el contacte constant que
hem tingut amb veïns i veïnes i veïnat organitzat i no organitzat, amb múltiples
reunions en què ens han expressat els seus patiments i les seves preocupacions. I
també pensant en la necessitat de conjuntament pensar, també, en el dia després. Ens
hem esforçat molt per arribar a tots els sectors, a tots els col·lectius perquè ningú no
es quedés enrere.
Vull fer una menció especial també de la situació de les residències de gent gran
només per dir allò que he dit en diverses ocasions que, sens dubte, el tema no
funciona, s’ha de canviar, és un desastre, s’ha de canviar de dalt a baix, s’ha de fer
públic, ha d’estar ben finançat, ha d’estar ben dotat i ha d’estar ben controlat.
Tornarem a la normalitat, no sabem quan començarem les famoses fases de la
desescalada, però, en tot cas, a poc a poc anem fent algunes accions. Recordar que
s’obriran en breu les platges per fer esports, i això pot comportar encara més
aglomeracions de les que ja hi ha hagut al passeig Marítim, a la Barceloneta. Sabem
que és complicat, perquè hi ha molta afluència de molta gent concentrada només en
tres hores al matí o al vespre. I, per tant, doncs, aquí la Guàrdia Urbana està fent una
feina de regulació d’aquesta afluència i d’aquesta aglomeració, que ja ha començat
dividint l’espai, no?, doncs, les bicicletes per la calçada, la gent que fa esport i que
córrer pel carril bici i la resta pel passeig. És important tenir-ho present, això, i la
Guàrdia Urbana hi serà per controlar-ho.
Deia que tornàvem a poc a poc a la normalitat, hem començat ja aquesta setmana a
obrir parcs i jardins, la Ciutadella també està oberta, i es demostrarà sens dubte que el
nostre model econòmic depèn massa majoritàriament exclusivament d’un sector. Això
és problemàtic, quan hi ha una crisi com aquesta. Hem de diversificar. El Pla d’usos de
Ciutat Vella està fet amb aquesta lògica. El Pla de dinamització econòmica també està
fet amb aquesta lògica. I com les cures i com a part de les cures, el comerç de
proximitat ha d’estar en el centre de les nostres polítiques públiques econòmiques,
sens dubte, però sobretot hem de pensar i repensar el nostre model econòmic des de
baix: pensant en l’ocupació, pensant en la formació i el servei no al visitant, sinó el
servei al veí. I hi estem compromesos i es parlarà en alguns dels precs que ha
presentat l’oposició. La crisi està fent estralls en les economies domèstiques, i quan
estem parlant de repensar el model econòmic des de baix parlo d’això, de pensar en
formació, de pensar en ocupació i de defensar i dignificar les cures.

Si us sembla, jo ho deixo aquí i ara us escoltaré.
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, voldria agrair a tot el personal del Districte, als bombers, als cossos de
seguretat, al personal sanitari, tota la tasca, doncs, que han realitzat en aquests
gairebé dos mesos.
Segon, voldria agrair a tots i cadascun dels consellers que conformen el Consell del
Districte tota la feinada feta, a la gerent també, als regidors adscrits, al regidor executiu
i també al president d’aquest plenari.
Tercer, fer un agraïment molt i molt especial a la gran riquesa d’aquest districte, que
bàsicament són les entitats i els veïns i veïnes que tenim, perquè realment han tornat a
demostrar un cop més que la millor arma per superar un problema d’aquestes
magnituds és la solidaritat. Han estat a l’alçada i estan a l’alçada. I des d’aquest
plenari us devem moltíssim.
Finalment, m’agradaria expressar el condol del nostre grup municipal als familiars de
les víctimes d’aquesta pandèmia, que a nivell mundial ha sacsejat completament les
nostres vides.
Bé, regidor, m’agradaria fer-vos unes reflexions i uns comentaris en nom del Grup
Municipal d’Esquerra Republicana de Ciutat Vella sobre l’informe i les conclusions
d’aquest –l’informe del regidor.
Primer de tot, ens alegrem que torneu a donar la veu a l’oposició, ja que no podíem
parlar públicament ni podíem fer una part d’impuls i control des del dia 12 de desembre
del 2019. Per tant, ens alegrem que tornem a estar en aquest espai obert, tot i que
sigui per via telemàtica. Però ja se sap que sense l’oposició no és el millor paràmetre
per a la salut d’un sistema democràtic.
A grans trets, considerem que heu volgut fer front a la crisi d’esquenes a l’oposició,
sense comptar amb els veïns i veïnes, en descoordinació amb les entitats, amb una
actuació unilateral i un protagonisme personal. I paro aquí, perquè sobretot el
protagonisme personal…, d’aquí es deriven les cartes setmanals que el regidor
enviava a les entitats amb els seus judicis de valor, com si d’un opinador es tractés.
Senyor Rabassa, vostè és el regidor executiu d’aquest districte, i això ho hem trobat a
faltar. Ha deixat la regidoria executiva per dedicar-se a fer cartetes. Menys cartetes,
més execució i solució dels problemes del nostre districte, que, malauradament, n’hi
ha molts.
Ens reuníem un cop a la setmana a porta tancada, sí que és cert, però de tots els
avisos que us fèiem a cap fèieu cas. M’agradaria matisar-ne alguns. Us vam
reivindicar cada setmana que calia obrir espais municipals del districte que estaven
tancats per tal que les entitats poguessin donar menjar a gent sense llar, sense posar
en risc la vida d’aquesta gent i amb unes condicions més salubres. No creiem que

s’hagi fet tot el que es podia haver fet amb aquest col·lectiu, que és el col·lectiu més
vulnerable de Ciutat Vella.
El mateix va passar amb els usuaris del CAS Baluard. Us vam dir un cop i un altre cop
que calia un espai que complís les mesures de seguretat, i vosaltres què vau fer? Vau
obrir un espai al districte de les Corts, quan ja sabeu que és inútil separar el punt de
venda de drogues de l’espai de control i de consum. I mentrestant a Ciutat Vella es
continuava donant les cues i la gent continuava consumint drogues al carrer, i fins i tot
hem arribat a veure tendes de campanya.
Sobre el tema de la seguretat ens dèieu, molt contents, que havien baixat les
denúncies a Ciutat Vella i que ja no estàvem al pou dins de les denúncies al districte.
Però, regidor, una mica de seriositat, que no som idiotes: el turisme ha disminuït i, per
tant, han disminuït els centenars de denúncies que posaven els turistes. Però la
inseguretat, actualment, afecta igual o més els veïns i veïnes. La veritat és que anar a
passejar, ara mateix, el gos a Ciutat Vella a certes hores és perillós, i fins i tot a
algunes zones del Gòtic, quan abans eren segures, com, per exemple, l’entorn de
l’Ajuntament, que ara ja no ho és. Hi ha veïns amenaçats per narcos al carrer dels
Salvador i a Sant Antoni Abat del Raval. Ara fa poc ens ha arribat un missatge que
tenen por d’aquesta gent, i no s’està fent re al respecte. S’han donat robatoris a les
botigues del barri de la Barceloneta, de Santa Caterina i la Rivera, del Raval… I en
comptes de fer d’opinador dels seus judicis de valor, el convido que faci la seva feina i
faci de regidor executiu, trepitgi més terreny i parli amb els veïns i veïnes, que de
veritat tenen molt a dir.
Hem insistit moltíssim en les condicions higièniques del districte. Considerem que ara
més que mai cal disposar d’uns carrers salubres i nets, i no com els que tenim
actualment: carrers plens d’excrements humans i amb olor a pixum. Tot això enmig
d’una pandèmia global, posem-ho en context.
I, per acabar, considerem que hi ha temes en els quals no s’ha de fer partidisme, i
vosaltres n’heu fet i molt. Temes tan delicats com és el cas de la residència de la
Barceloneta. Nosaltres fem autocrítica, perquè en sabem fer, i considerem que al
principi no es va fer com calia fer-ho. Però quan va haver-hi el problema, en comptes
de quedar-nos de braços plegats, escriure cartetes i culpabilitzar la Generalitat, vam
decidir actuar. I estem a l’oposició, regidor –estem a l’oposició–, el Govern sou
vosaltres. Vam insistir i al final vam aconseguir, des del nostre grup municipal amb
l’ajuda del Jordi Coronas i la Montse Benedí, regidors d’Esquerra, que la Residència
Bertran i Oriola fos preferent, i així fins a aconseguir la intervenció per part de la
Generalitat. Inclús, després us vam enviar un informe, senyor regidor, a vostè i als
consellers del Districte, on es recollien les dades de les residències de Barcelona. Per
cert, us recordo que formeu part del Consorci. Perquè a nosaltres ens dona igual quina
administració sigui la competent, ens dona igual que sigui la local, ens dona igual que
sigui la Generalitat, l’Estat o la Unió Europea. Nosaltres ens devem als veïns i veïnes
de Ciutat Vella i nosaltres volem solucions per a ells per sobre de tot. En comptes
d’escriure cartes i perdre el temps repartint culpes, hauria d’haver actuat. Li recordo
que està al Govern i que és el regidor executiu del Districte, i que potser amb sis
trucades més hauria pogut desencallar la solució, però vostè va preferir el partidisme.
Prou partidisme, regidor –prou partidisme–, en temps complicats com aquests, i prou
politiqueig.

I per finalitzar la meva intervenció, regidor, aquest districte ara més que mai necessita
polítiques amb majúscules i no politiqueig. És per això que trobo a faltar en aquest
plenari iniciatives del Govern de cara al futur, de cara al que ens vindrà, només els
partits de l’oposició hem presentat propostes o iniciatives per al dia de demà. No he
escoltat dir cap proposta ni cap pla en aquest Govern, sembla que ni està ni se
l’espera.
És per això que ens agradaria saber el seu full de ruta que tenen pensat a nivell
d’actuacions socials en aquest districte, atès que trobarem situacions alarmants. Què
penseu fer amb les entitats del districte que tant han treballat i han suplert en moltes
ocasions la vostra tasca? Els dotareu de més recursos, de més eines? Recordareu
que moltes estan al límit de les seves capacitats i viabilitats, oi? Recordeu que els
comerços estaran tocats i molt afectats per aquesta crisi econòmica que se’ns ve a
sobre, aquells que generen activitat econòmica i que també ens garanteixen certa
seguretat al carrer. Quin pla teniu per dinamitzar i promocionar el comerç del districte
de Ciutat Vella? Es relaxaran les condicions d’ocupació de via pública i la normativa
marcada per Paisatge Urbà?
S’ha comprovat que el turisme també ha quedat tocat, i és el moment d’or d’intentar
reconfigurar el model turístic del nostre districte, ja que ha quedat demostrat per si, de
sobres, que era insostenible. Què en penseu fer? Teniu alguna proposta? Crec que
hauríem de començar a treballar ja en aquest àmbit, no ho creieu? Tenim una
oportunitat a Ciutat Vella derivada d’aquesta crisi, que és retornar els carrers i places
als nostres veïns i veïnes. Quin pla teniu en aquest sentit? Què passarà amb la cultura
a Ciutat Vella i amb totes les entitats? Hi ha algun pla de reactivació cultural exclusiu
de Ciutat Vella que teniu pensat? I, per acabar, quin pla en el seu conjunt té vostè,
com a regidor, per tal de lluitar contra les desigualtats socials i econòmiques que ens
venen? Perquè suposo que tindreu alguna cosa, no?
Moltes gràcies.
La Sra. Julia Barea Sánchez
Gràcies, president.
Abans de fer la intervenció que em tocaria en aquest punt, des de Ciutadans ens
agradaria felicitar i donar les gràcies a totes aquelles persones que durant l’estat
d’alarma han fet una gran feina i que gràcies a elles molts ens hem pogut quedar a
casa. Sou imparables i no hi ha suficients aplaudiments ni suficients maneres d’agrairvos la vostra tasca. Heu sigut els grans herois en aquesta etapa tan dura i que encara
avui vivim. Personal sanitari, personal d’emergències, personal policial i l’exèrcit,
personal de les farmàcies i dels supermercats i mercats, treballadors socials,
educadors de carrer, tot el cos de treballadors de serveis socials, gràcies i mil gràcies.
Però tampoc volem oblidar les persones que hem perdut en aquests mesos, perquè,
des de Ciutadans de Ciutat Vella, ens agradaria que el Districte juntament amb
l’Ajuntament fessin un homenatge a totes les persones i enviar un escalf a tots aquells
familiars que han perdut un ésser estimat i que es recuperin al més aviat possible totes
les persones que encara segueixen en els hospitals.

Amb aquestes paraules sabem que no podrem solucionar grans coses, però sí que
volem reconèixer la feina d’aquests herois, que no duen capa, però que han estat molt,
molt i fent molt per nosaltres. Hem de ser conscients que contra aquest virus hi lluitem
tots, i quedant-nos a casa ajudem que no es propagui més.
Volem demanar a l’Ajuntament de Barcelona que faci tots els tests a totes les
persones que treballen tant a l’Ajuntament com als districtes, com a totes aquelles
empreses municipals que dia rere dia estan treballant per tirar endavant la nostra
ciutat.
Estem vivint moments molt durs, és per això que creiem necessari anar un pas més
enllà i no parlar només de l’informe del regidor que ens presenten avui. Un informe que
tampoc dona resposta a totes les preguntes que han anat sorgint aquests dies. El que
no sabem és si aquestes preguntes no tenen resposta o no saben la resposta, cosa
que ens preocuparia, ja que vostès són el regidor i els consellers que governen
aquesta ciutat i sobretot governen aquest districte. Un districte que s’ha vist molt
afectat per aquesta crisi, però sobretot un districte que han sabut estar a l’alçada, els
seus ciutadans, cosa que el Govern, a vegades, tot i voler arribar a tot, no ha arribat a
tot.
Em centraré sobretot en aquells temes que no parlarem al llarg del plenari: temes
sobre l’educació, residències, gent gran, habitatge, xarxes de suport, persones sense
llar, telèfons que no funcionen, el caos generat a l’espai públic i altres temes que són
grans reflexions, però que necessiten donar resposta clara, una resposta de tots i per
a tots.
D’educació podríem parlar de les beques menjador. Ja sabem que l’Ajuntament no és
al cent per cent responsable que totes les beques menjador no s’hagin repartit, però
formem part del Consorci d’Educació i tenim el 40% de la responsabilitat. Ajudes que
no han arribat a totes les famílies, famílies que dia rere dia han lluitat per aconseguir
aquesta informació i que no és donada. A les reunions prèvies a aquest plenari, els
hem demanat que el Consorci estableixi un telèfon o creï un telèfon per poder atendre
totes aquestes famílies. Encara ni estan ni se’ls espera. Perquè no oblidin que darrere
de cada dubte i de cada pregunta hi ha una família que no té resposta, una resposta
que és necessària per garantir la igualtat d’oportunitats de tots els joves del nostre
districte.
Pel que fa a les residències, el caos que s’ha generat, perquè entre uns i altres
preferien tirar-se la cadira en comptes de fer frenar la situació que es vivia dintre
d’elles, famílies que ningú els ha donat resposta, pisos tutelats que no es feia prou
seguiment. I saben el que passa?, que mentre vosaltres fèieu cartetes als veïns, els
altres gestionaven tard, les famílies i les persones grans no tenien ni resposta ni
atenció. I en un districte on les residències és un punt tan important per al dia a dia de
la gent gran haurien d’haver estat a l’altura.
Pel que fa a un col·lectiu també molt vulnerable, com són les persones que viuen a les
residències, són les persones sense llar, persones que han viscut una gimcana en
aquests mesos: ara aquí, ara allà, ara això, ara allò. S’haurien d’asseure i pensar una
nova estratègia per atendre les persones sense llar, perquè vostès han fracassat, i els
ho dic ben clar: més els val replantejar-se què pot fer l’Ajuntament per aquestes
persones i com resoldre les seves necessitats. I si no en saben, no passa res, deixin a

les entitats, que elles sí que saben com fer-ho i donen solucions concretes a
problemes concrets.
Un altre dels problemes que ha anat sorgint en aquests mesos, bé, en aquestes
setmanes, és el caos que s’ha generat a l’espai públic de Ciutat Vella. Ha sigut
espectacular, i no ho dic amb un to positiu, tot el contrari. És veritat que no es pot tenir
un agent a cada carrer ni a cada plaça, i menys sense protecció ni mesures per evitar
el contagi. Però la veritat és que hi han carrers i places que semblava que el
confinament només era per al poli i no per a les persones. I ara carrers que eren més
tranquils amb la desescalada s’han inundat de persones. Salvador Seguí, Terenci
Moix, Folch i Torres, Gardunya, Sant Antoni Abat, passeig Marítim, ronda Sant Antoni,
Correu Vell, Salvador, Traginers, Escudellers, i tants i tants carrers i places que no hi
ha hagut confinament. Això també és responsabilitat seva. Hauríem de parlar sempre
d’espai públic, en moments durs i en moments no tan durs.
Fa una estona el conseller d’Esquerra parlava del carrer Salvador, jo també he rebut la
carta, i m’angoixo cada vegada que rebo una carta d’ells. La veritat és que s’haurien
d’haver posat les piles, les piles des del primer dia. I no valen excuses, perquè tots sou
responsables.
Hem d’evitar també en l’espai públic, en aquesta fase 0 o fase 1 o fase 2 o fase la que
sigui, fer esports col·lectius als carrers. Actualment tenim places i carrers on es fa
esport col·lectiu i es fa en grup, com la plaça Terenci Moix o Folch i Torres. Si no
saben com controlar aquestes persones perquè no facin esport, despengin les cistelles
i treguin porteries; ja les tornarem a posar quan les fases de desconfinament hagin
acabat.
Ja per acabar i no allargar-me gaire, vostès en aquest informe de noranta-vuit pàgines,
que ens van entregar fa quaranta-vuit hores, parlen sobre l’habitatge. Una preocupació
que compartim, no només vostès i nosaltres, sinó tots els grups de l’oposició. Dades
que esgarrifen tothom. Però per quin motiu l’Oficina de l’Habitatge no ha sigut oberta
en aquests mesos? Com és possible que serveis socials sí i l’habitatge no? Que totes
dues no fan la mateixa feina? No fan una feina essencial per als ciutadans de Ciutat
Vella? La veritat és que tots aquests dies les preocupacions eren moltes, però, al final,
acabaven sent dues molt concretes: habitatge i serveis socials. Aquí hauríem d’haver
fet un pla a llarg termini, no només a curt. La veritat és que hem d’agrair tota la feina
que fan els treballadors socials i els treballadors de l’Ajuntament, perquè sense ells
això no hagués sigut possible.
Per acabar, tot i que hi ha un prec que parla d’aquest tema, ens agradaria que es fes
un reconeixement institucional a totes les xarxes de suport que han fet molt per donar
respostes als veïns, respostes que hauria d’haver donat l’Administració i que no ha
donat. Gràcies a elles avui hi ha moltes famílies que poden menjar; gràcies a elles es
poden donar solucions; gràcies a elles que han estat al peu del canó. Moltes gràcies a
totes les entitats, siguin quines siguin, totes han apostat pels seus veïns i per
acompanyar tots els ciutadans de Ciutat Vella.
El president manifesta que sembla que la consellera de Junts per Catalunya té
problemes de connexió. Per tant, suggereix continuar, respectant després tot el temps
a la consellera, i dona la paraula de nou al regidor. Informa que en la primera
intervenció ha emprat 6 minuts i 30 segons.

La Sra. Elsa Artadi Vila
President, perdó, una cosa. Perdó, eh? És que he trucat a la María José i m’ha dit que
ho està seguint bé, però que deu anar endarrerida, perquè jo ara li he dit «què no
estàs connectada?» i em diu «sí, però dec anar endarrerida, perquè encara no em
toca». No sé si ara… Ara entra.
D’acord? Gràcies, eh?, i perdoneu.
El president intenta connectar amb la consellera Chacón. Constata que té algun
problema amb la connexió i pregunta a la senyora Artadi què suggereix que facin,
perquè es connecta i es desconnecta.
La Sra. Elsa Artadi Vila
No, seguiu, i fem el que abans deies; si aconseguim que es pugui connectar bé,
doncs, que faci la seva intervenció més tard. Gràcies, eh?
El president dona la paraula al regidor.
El regidor
Bé, em sap greu, perquè no sé si després podré contestar-li a la María José, però,
bé…
Teniu un informe de gairebé cent pàgines en el qual hem volgut plasmar el màxim
d’informació possible en una situació en què vostè diu, senyor Vidal, que ens
dedicàvem a fer cartetes. Primer, no menyspreï la meva posició de regidor de govern
del Districte, i jo he d’expressar les meves opinions, que per això m’han votat, tinc una
ideologia. I, a més a més, és, penso, obligat que els representants públics tinguem una
interlocució amb els veïns i amb les veïnes. Per tant, no es tractava de cartetes; són
quatre que s’han enviat en gairebé vuit setmanes de confinament i que, evidentment,
vostè ridiculitza com si aquesta fos l’única feina. Miri, aquesta manera de fer política a
mi m’interessa molt poc, eh?, poquíssim. Si vostè es pensa que m’he dedicat a fer
això, doncs, escolti’m, vostè mateix. Nosaltres hem estat parlant amb tothom que hem
pogut i més. Amb vostès hem estat parlant una vegada a la setmana responent a tots
els seus dubtes i, si no, esforçant-nos per poder contestar-los. I hem estat atenent
totes les entitats. Hem atès totes les entitats que ens han demanat el que sigui. S’han
valorat totes les peticions de totes les entitats. S’han fet múltiples reunions i hem volgut
donar la veu també a l’oposició en una situació terriblement complicada. Però com a
regidor, que m’han votat per una ideologia i no per res més, jo expresso les meves
opinions quan parlo amb vostè, o amb vostès, o quan em dirigeixo a la ciutadania,
només faltaria.
Totes les entitats han estat ateses. No m’esperava el seu to, a l’ofensiva i, bé, em
sembla que bastant maldestre. Jo us he agraït la feina, perquè realment ho penso. És
un moment de construcció. Vosaltres us quedeu amb l’anècdota, perfecte.
No se n’adonen, eh? No s’«enteren» de la feina que fem, evidentment, es queden amb
les cartetes i així…, doncs, bé, no ho sé, suposo que deu ser com un leitmotiv
interessant, no? No accepto que no digui que no estem fent res amb els veïns del
carrer Salvador, justament ahir vam tenir una reunió, fa més de tres setmanes es van

desarticular dos narcopisos i s’està treballant molt a nivell policial. El narcotràfic, que
és Mossos d’Esquadra, li ho recordo, i via pública, que és Guàrdia Urbana, hi estan
treballant conjuntament. Hi insisteixo, ahir una reunió, múltiples trucades i intercanvi de
correus amb els veïns i seguiment constant.
Què vol dir que nosaltres estem al Govern i que hauríem d’haver parlat amb les
residències? És clar que hem parlat amb les residències, només faltaria. Però la
responsabilitat de les residències…, vostès són qui estan al Govern. Nosaltres ens
hem cremat les celles per parlar amb les direccions, per trucar cada matí a totes les
residències, per activar –i a vostès els va molestar– l’exèrcit perquè anés també a
desinfectar. Els Bombers de Barcelona han estat desinfectant les residències de Ciutat
Vella –els Bombers de Barcelona–, activats per l’Ajuntament de Barcelona. Nosaltres
hem estat parlant amb totes les directores dels CAPs, que s’han estat fent càrrec de
moltes de les situacions que es donaven a les residències. Nosaltres hem estat parlant
amb familiars. Entenc que com vostès, exactament igual com vostès. I des del primer
dia hem estat intentant parlar amb els responsables del Consorci. Hem estat intentant
expressar les nostres preocupacions. I em penso que és una feina compartida, si és
que vostès realment si hi han posat, i no ho nego, és una feina compartida el fet que
hàgim aconseguit alguna cosa. Però hem de reconèixer que s’ha fet tard. I aquesta no
és responsabilitat de l’Ajuntament de Barcelona, malgrat que sigui una preocupació, i
ens hem esforçat tant com hem pogut per saber la situació de les residències i per
intentar solucionar al màxim possible. Hi ha qui anat a repartir mascaretes, i fer-se la
foto. Nosaltres no; nosaltres ens hem posat a treballar, més enllà de les cartetes que
vostè diu.
Model turístic, endavant. Els proposo, per favor, que canviïn la Llei de turisme per
poder rescatar els pisos turístics, tots, els 60.000 de Catalunya, tots, la llei turística. I li
recordo el pacte de ciutat, eh?, que hem arribat a un acord de ciutat en què hi haurà
diverses meses, en què en diversos àmbits es treballarà i es parlarà de les necessitats
de la ciutat.
Sense llar. Miri, l’Ajuntament de Barcelona té un pla de sense llar de 35 milions d’euros
a l’any. La Generalitat en els nous pressupostos ha aprovat 1 milió per tot Catalunya
per activar un pla. Nosaltres tractem a les persones sense llar com a veïns de Ciutat
Vella. I el que no podem fer en una situació de confinament en què el que diem és que
ens hem de quedar tots a casa és que a les persones que no tenen casa no els donem
cap solució. Sobre els 2.200 llits que ja hi havia per dormir de persones sense llar, se
n’han obert uns milers més, i tots han estat ocupats. Però és cert que la situació de
precarietat –i això els ho hem intentat explicar– ha provocat que hi hagi moltes més
persones que han arribat a Barcelona, entre altres coses, perquè a les ciutats de
l’entorn no hi ha plans de persones sense llar. I totes han estat ateses i a totes se’ls ha
ofert un lloc on dormir. Però a vegades no l’han volgut. I a partir d’aquí el que nosaltres
hem de fer, en una situació d’extrema complexitat en què els serveis que hi ha al
carrer són molt pocs, justament per la pandèmia…, hem hagut de veure com
gestionàvem l’espai públic. I això ho hem compartit amb vostès, i vostès ens han
explicat moltes coses, tant Ciutadans com Esquerra Republicana. I aquí tenim els
educadors de carrer i la Guàrdia Urbana que han estat treballant intensament. I
segurament no hem aconseguit el que vostès volien, ni uns ni els altres, però els
asseguro que la voluntat de treballar i el treball efectiu s’ha fet. El que passa és que és
cert –i això també els ho vaig explicar– que a Ciutat Vella fins i tot en aquest període
de confinament han arribat més persones sense llar de les que ja hi havia. Això ens

hauria de fer pensar quin és el nostre model, no només de ciutat, sinó també d’àmbit
metropolità.
Respecte a l’Oficina de l’Habitatge, senyora Barea, està oberta, està treballant, però
no presencialment, hi ha un telèfon que hem explicitat moltes vegades, hi ha un mail i
s’està posant en contacte amb totes les persones, tots estan treballant, totes les
persones de l’Oficina de l’Habitatge estan treballant i estem coordinats amb ells
treballant.
Quant a serveis socials, hem multiplicat per tres a Ciutat Vella els ajuts econòmics,
representen el 20% de tota la ciutat; s’han duplicat els «Àpats en companyia» i d’àpats
en domicili s’han repartit més de tres mil. Per tant, s’està fent una feina que segur no
és tota i que no és prou i que s’ha de fer moltíssima feina més, però sens dubte s’han
posat molts esforços a atendre absolutament tothom.
I ho deixo aquí, perquè em sembla que ha arribat la María José i segur que vol
intervenir, i li hauré de dir alguna cosa.
El president agraeix la intervenció del regidor. Tot seguit, proposa que ara intervingui
la consellera Chacón, li respongui el regidor, que encara té una mica de temps per
tancar, i continuïn amb el ritme normal. A continuació, dona la paraula a la consellera
Chacón.
La Sra. M. José Chacón i Salvador
Bon vespre. Junts per Catalunya no podem començar aquest plenari sense recordar
tots els veïns i les veïnes que la covid se’ns ha endut, totes aquelles que han superat
aquesta malaltia, totes les famílies que han patit una crisi social, econòmica injusta per
un sistema dèbil, els comerciants del nostre districte, que són el motor i la vida dels
nostres carrers, tots els herois i heroïnes visibles i invisibles que s’han deixat la pell per
tots els veïns i veïnes.
Estem contents de poder començar a reprendre el ritme institucional. No tan contents
amb les formes en què ho fem, perquè, com hem vist, posem nosaltres mateixos la
nostra pròpia connexió, els nostres dispositius, i això fa que passi el que m’ha passat a
mi, que us sentia amb un delayed constant i no m’escoltàveu vosaltres. I això, doncs,
crec que no estem preparats per fer aquest tipus de plenaris telemàtics cadascú amb
els seus recursos, o sigui és inadmissible.
Sou un govern que durant aquesta pandèmia s’ha dedicat a fer autobombo de les
seves accions, enviant, com molt bé s’indica en el seu informe, una carta signada per
vostè i per tot l’equip de govern, que veig que li ha «sentat» malament que tota
l’oposició li diguem. Com ja li vaig dir en la reunió que vàrem mantenir, aquesta
tragèdia que hem viscut no va ni de governs ni d’oposicions, va de persones, i com a
tal és lleig aquesta actitud de voler treure rèdit i marca d’una crisi d’emergència
sanitària, seguida d’una d’econòmica i social, com és el que està passant en els
nostres carrers.
Després de llegir-me aquests escrits, li dic, senyor regidor, que a vostè li manca més
temps de carrer i menys de despatx per copsar les realitats del districte. Vostè es pot
dir que per a la ciutadania és un servei essencial, i com a responsable polític del

nostre districte, i amb compliment de totes les mesures de seguretat per a la seva
salut, si hagués fet una mica de carrer, s’hauria adonat de tot el que ha mancat als
nostres veïns i veïnes aquests quasi dos mesos. L’únic que ha fet és la crítica al
Govern de la Generalitat. I, de fet, passarà a la història com el regidor que sempre
centrifugava responsabilitats. Però no oblidi que l’autocrítica també és un bon exercici.
Està clar que tota la crítica no ha de recaure sobre la seva formació política; el vostre
soci de govern cada plenari se’n va de rositas. Ho dic ben clar, governeu a l’Estat
espanyol el mateix binomi que governeu aquí, a l’Ajuntament de Barcelona, i ni aquí ni
allà heu estat a l’alçada de les circumstàncies. A dia d’avui, no entenc què feu
governant amb una formació política que ens fa dependents d’una manera humiliant
com a país, acaparant tota competència, no deixant exercir el nostre dret
d’autogovernar-nos, fent rodes de premsa amb més militars que científics.
Junts per Catalunya no estem d’acord amb la militarització d’una crisi d’emergència
sanitària, econòmica i social, i ho denunciarem cada cop que tinguem oportunitat. Em
faig el càrrec que a vostè mateix veure la seva alcaldessa fent-se la foto amb l’exèrcit
també li fa venir basques, però és molt còmic veure com s’empassa aquest gripau
obviant els seus principis. Deixa en evidència el poc transparent i honest que pot
arribar a ser per una miqueta de poder. No està tan allunyat de la casta aquella que
tant criticava. És inadmissible continuar així. M’esperava molt més d’uns partits que us
feu encabir en les esquerres. M’he trobat que l’únic que feu són discursos estèrils i que
en cinc anys que esteu governant la ciutat de Barcelona el sistema social és tan fràgil
com si governés el partit més antagònic a vosaltres. Ni un sol dia vostè ha viscut en
primera persona la feinada que s’ha fet en els carrers; el seu equip, algun conseller
que altre. Difícil fer pa sense tocar farina, senyor regidor. El seu informe no és real, és
el que li diuen, i difícilment es poden fer polítiques per al poble si només parla amb una
part del poble.
Les vostres polítiques socials en sensellarisme són inexistents. Durant l’estat d’alarma
han estat un fracàs. Només han estat garantia d’èxit els recursos d’entitats privades,
d’acord? Busqueu la foto, el titular, anunciar bombo i platerets. No és gens digne
amuntegar persones en un recinte sent una ciutat amb milers d’hotels i albergs. Si
podíeu intervenir clíniques i hospitals privats per una crisi d’emergència sanitària, per
què no ho heu fet amb tots aquests hotels, hostals, en una crisi social? No heu pensat
en aquestes persones ni molt menys en la seva dignitat. No heu creat recursos adients
ni els heu atès adequadament.
I ara ja, escalfada del tot, perquè jo també tinc dret a escalfar-me com a oposició,
aprofito per denunciar la vulneració dels drets humans que actualment pateixen els
usuaris de Fira: mentre que la resta de la societat tenim dret a gaudir d’un
desconfinament progressiu, els usuaris de Fira no poden optar com la resta de
ciutadans ni a fer esport ni a fer un passeig en un radi d’un quilòmetre del seu recinte.
Són tractats de ciutadans de tercera. Teniu una presó encoberta al bell mig de la
ciutat. Francament és deplorable, inadmissible i denunciable. Confio que això es
resolgui l’abans possible.
Després, canviant de tema, garantir l’alimentació a la nostra ciutat no és enviar gent a
fer cua en diversos menjadors a recollir el pícnic del dia. Perdoneu, però això és zero
digne. El recurs d’urgència pot estar correcte en un nombre limitat de dies, però quasi
dos mesos cada dia anar a recollir el pícnic sense tenir en compte les diverses dietes,
tant mèdiques com de diversitat religiosa... Per a nosaltres és una mala gestió, sense

entrar a debatre les cues de més de dos-centes persones en un estat d’alarma on
tothom havia d’estar confinat a casa. La vostra estratègia política de carregar cada deu
minuts contra la Generalitat de Catalunya ha estat barroera. Les seves opinions
respecte a les residències de gent gran han estat un cop baix. Al Consorci Sanitari de
Barcelona també hi sou vosaltres. Si el que busca és el confrontament, com ja hi
estem acostumats, la creació de polèmiques i debats per afrontar els veïns i les veïnes
és una mala estratègia política que a la llarga li passarà factura.
També podem parlar de l’abandonament que heu fet de tot el sector del comerç. Però
aquest sí que us he de confessar que no m’ha sobtat gaire, mai heu fet cas a aquest
sector i no ho faríeu ara. I més quan a les reunions que hem mantingut durant aquest
temps us preguntàvem quines mesures prendríeu com a govern de la ciutat per
reactivar tot el teixit productiu i prevenir el no tancament de comerços al nostre
districte, la resposta va estar que entre tots féssim una pluja d’idees. En fareu el
mateix cas que amb el lavabo de Santa Anna? Quina aportació heu fet vosaltres en
aquest plenari per revertir la crisi que patiran els comerços? Cap ni una. I la veritat que
en el tema de comerç i seguretat és on més s’agreugen les desavinences que teniu
amb els vostres socis de govern. I, creieu-me, de portes enfora queda tan ridícul que si
us veiéssiu us faria vergonya i tot.
Durant la pandèmia la via pública de Ciutat Vella ha estat totalment abandonada, els
carrers molt més bruts. Em dèieu que havíeu reduït la plantilla pel risc de contagi. Però
amb molta menys gent al carrer la neteja podria haver estat millor. Amb l’arribada de la
primavera el pol·len s’acumula per tots els racons dels parcs infantils, voreres i
escocells. Amb la quantitat de ciutadans amb al·lèrgia no entenc com heu passat per
alt aquest detall. Heu obert els parcs sense prèvia neteja i el verd amb pèssimes
condicions. La zona de Sant Pau del Camp està amb coloms morts no retirats i el
pinso medicalitzat ja no hi és, i els coloms es van reproduint en l’antic Teatre Arnau.
I vaig acabant, perquè em vaig comprometre a la Junta de Portaveus de minimitzar els
temps d’argumentari per fer més lleuger aquest plenari, però tenia tantes coses a dir
que no ho he pogut complir.
El president agraeix la intervenció i pregunta al regidor si vol contestar ara a la
senyora Chacón o prefereix esperar que facin les segones intervencions la resta de
consellers.
El regidor
Si de cas, espero l’altre torn i ja ho contesto tot.
El president manifesta que preferiria que, per mantenir l’ordre del debat, respongués
ara a la senyora Chacón.
El regidor
Bé, és que la senyora Chacón ens ha dit moltes coses que ja ens havien dit els altres
grups, seguint amb la mateixa tònica i amb el mateix to, no?
Aleshores, quant al comerç, per exemple, hi ha un pla de 25 milions d’euros de
subvencions directes per al petit comerç, que això s’haurà d’acabar de concretar –i
això els ho vam dir–, o el pla d’autònoms, també, tot el tema de les moratòries en els

pagaments. I, bé, discrepo de la política de sense llar, Barcelona en té. Barcelona en
té i és admirada arreu. I s’ha hagut de fer un esforç extraordinari. De fet, hi havia
moltes persones sense llar que arribaven a Barcelona d’altres llocs de Catalunya. I ja
està.
El president agraeix la intervenció i obre el segon torn de paraula dels grups
municipals.
El Sr. Antoni Vidal Ruiz
Gràcies, president. A veure, jo crec que, senyor regidor, hi ha hagut alguna
interferència o alguna cosa. Jo li he dit: «Regidor, és el moment de les polítiques amb
majúscules i no del politiqueig, prou partidisme», i ja hem començat malament, perquè
m’ha dit «Generalitat, competències; Generalitat, competències» onze cops. Ja t’he dit
que nosaltres hem fet autocrítica sobre el tema de les residències. Ho he fet i ho faré
sempre, i sempre que passi alguna cosa així la farem. Però el problema és que
vosaltres no n’heu fet. Vosaltres heu utilitzat això partidísticament i esteu quedant
totalment retratats. Prou. Li ho torno a repetir: fareu alguna cosa pels veïns sense
utilitzar el partidisme? Negociareu amb la resta d’administracions algun dia?
Em sap greu, regidor, però de ridiculitzar re, estic explicant un fet d’un personalisme
exagerat i que s’ha repetit en el temps. Em sembla genial que vostè tingui la seva
opinió, però és un regidor executiu que representa tots els ciutadans de Ciutat Vella, i
no ho està fent. Existeixen molts programes televisius per ser opinador; l’altra cosa és
dirigir un districte tan complicat com és el de Ciutat Vella. Comenci a treballar pel bé
de Ciutat Vella posant els veïns al centre de la seva feina, com ho ha dit i com ho fem
des del nostre grup municipal.
No m’ha dit cap pla en futur; es verifica, llavors, que el Govern d’aquest districte és
com un vaixell que va a la deriva sense rumb ni timó. En comptes de dedicar-se a
escriure cartes personalistes –perquè cartetes li ofèn–, faci el favor de dedicar-se a
pensar en els escenaris tan greus que passarem en aquest districte, i a fer un full de
ruta. I que sàpiga, regidor, que com a Esquerra Republicana al pacte de ciutat
portarem un compromís per a Ciutat Vella com una de les nostres prioritats.
Gràcies, president.
La Sra. Julia Barea Sánchez
Bé, intentaré no exhaurir el temps. La veritat és que la seva resposta, regidor, m’ha
sobtat una miqueta; la veritat és que pensava que hi hauria més autocrítica per part de
tots. Aquí jo crec que ens hem posat a disposició seva tots els partits per fer front a
aquesta situació i es veu que hi han algunes mesures que potser li han agradat més,
però que no hem tingut resposta.
La veritat és que no nego que s’hagi treballat en aquest districte, que el regidor no hagi
treballat; el que sí que han faltat són propostes, han faltat idees i accions per dur a
terme mesures preventives i mesures envers el comerç i envers serveis socials.
La veritat és que vostè parlava que la Generalitat només destinarà 1 milió d’euros per
a les polítiques de sense llar. Bé, potser el seu grup del Parlament hauria d’haver
demanat més, perquè recordi que ha aprovat els pressupostos amb ells, o abstenció.
La veritat és que està molt bé que parlem de polítiques de sense llar, però les

polítiques de sense llar sempre han d’estar amb el consens de les entitats, perquè són
elles qui coneixen el problema, saben com solucionar els seus problemes i més que
ningú saben com defensar aquestes persones.
Espero que el que acaba de denunciar la consellera de Junts per Cat es prengui sobre
la taula una decisió concreta i és que es pugui deixar sortir aquestes persones igual
que les persones que estem confinades a casa.
La veritat és que han calgut molts dies i moltes setmanes per fer entendre al Govern
que tothom té idees, que tothom té propostes, que tothom té coses a fer i que tothom
vol participar i ajudar tothom. La veritat és que, com deia el conseller d’Esquerra, falten
propostes de futur. Està molt bé parlar del passat, però hem de parlar del futur, hem de
parlar de comerç, hem de parlar de serveis socials i hem de parlar de persones i
col·lectius vulnerables.
La Sra. M. José Chacón i Salvador
Doncs, a veure, regidor, a mi m’agradaria…, amb el que m’ha respost, que només
m’ha respost dues coses, no?, que al comerç havien dotat 25 milions, d’una manera
directa. D’acord, sí, ho han fet des de Casa Gran, però, ara, això és un plenari de
districte, i per districte nosaltres sí que hem fet propostes… Però més enllà de les
propostes que podeu fer a Casa Gran, aquí per al comerç s’ha fet zero, o ho
desconec, perquè com que tampoc no parlen gaire amb l’oposició potser és això.
Vostè discrepa que jo digui que les polítiques sense llar han sigut un fracàs. Doncs, no
és que ho digui jo solament, és que ho diuen les principals entitats socials que
treballen amb aquest tipus de col·lectiu, amb la qual cosa, doncs, no ho sé, potser el
que està equivocat és vostè i no pas jo i els altres.
El president agraeix les intervencions i dona de nou la paraula al regidor.
El regidor
Bé, gràcies. Esperava unes intervencions d’informe de Regidoria constructives,
esperava un plenari diferent, esperava un plenari en què, després de set setmanes de
confinament, reconeguéssim la dificultat de la situació, evidentment, critiquéssim el
que s’ha fet malament i proposéssim conjuntament, miréssim cap al futur, miréssim de
quina manera col·laborar… I jo he fet una intervenció inicial penso que reconeixent la
feina dels consellers i conselleres de l’oposició, i ha volgut ser una intervenció gens
condescendent i, en canvi, molt pausada i tranquil·la per expressar, bé, doncs, que
hem de seguir treballant junts. Però no, eh?, hem tornat als plenaris habituals en què
la crítica és el que es porta a l’alça, i sembla que encara més, i en què la crítica
personal té més pes que la crítica a la situació col·lectiva.
Penso que a Ciutat Vella hem tingut problemes, i els hem compartit en algunes de les
reunions que hem tingut, i vostès ens ho han dit. Hem tingut problemes amb la gestió
de l’espai públic per la situació tan complexa que estem vivint, i això no vol dir que no
ens hàgim esforçat i que no hàgim posat…, l’únic districte que ha posat personal
municipal a treballar amb persones al carrer durant aquest confinament ha sigut Ciutat
Vella, l’únic, justament per les problemàtiques que teníem i perquè ens hem estat
esforçant per veure què és el que podíem fer mantenint també les exigències
sanitàries amb el nostre personal. Hem tingut –i penso que ho hem de dir, i és
evident– problemes amb la neteja. La neteja a Ciutat Vella s’ha mantingut més que la

de la resta de la ciutat, un percentatge bastant més elevat que el de la resta de la
ciutat. El que passa és que, certament, no hem arribat i els carrers estan bruts, i això
no és que no ho hàgim de reconèixer, és que és una evidència i ho acceptem, estem
mirant a veure de quina manera podem esforçar-nos perquè això millori encara més.
I hem tingut –i ho he dit i ho he expressat i en l’informe de Regidoria també hi és–
problemes de delinqüència concrets puntuals en llocs concrets, i hem estat treballant i
en contacte amb els veïns que s’han organitzat, amb tots els veïns que s’han
organitzat, les conselleres, els consellers i en alguns casos jo mateix. I aquí les
reunions amb Guàrdia Urbana i amb Mossos han estat constants –constants–, amb els
dos intendents. La col·laboració entre Guàrdia Urbana i Mossos és excel·lent.
Però hem tingut problemes més greus que la gestió de l’espai públic durant aquestes
setmanes, o la neteja. Per a mi, el problema més greu és que no hem arribat a tothom,
que les cues per anar a buscar menjar cada vegada eren més grans. I per molts
recursos que poséssim no donàvem abast per diversos motius. Un per temes de
llengua, i ens hem esforçat –i hem sigut l’únic districte que ho ha fet– a expressar-nos
en totes les llengües possibles. Però jo també estic convençut que, a diferència del
que heu expressat alguns, la solidaritat no és la millor arma. La solidaritat és
fantàstica, però no és la millor arma. La millor arma és una sanitat pública robusta, són
uns serveis socials robustos. Aquesta és la millor arma. Si haguéssim tingut una
sanitat robusta, segurament no s’hauria necessitat tanta solidaritat. I aquí els emplaço,
als que estan en els diversos governs o en altres administracions, a treballar
conjuntament per modificar la Llei de turisme, perquè a l’Estat central es modifiqui la
Llei d’habitatge, però també aquí, a Catalunya, perquè Afers Socials i tots els
departaments socials de la Generalitat reformulin quines són les seves polítiques
públiques. I aquí, des de l’Ajuntament de Barcelona, ens hi trobareu; ens hi trobareu
sense «politiqueta». Jo en la meva intervenció inicial no n’he fet ni una i el que he
volgut fer és agrair-vos a tots la feina, que l’heu feta i sé que heu patit, alguns al carrer,
perquè heu pogut estar al carrer, i d’altres no al carrer, això és el de menys. El que
passa és que segur que heu estat treballant, i ho sé i em consta, perquè els veïns us
ho diuen, però nosaltres també hem estat treballant.
Hem estat treballant per intentar arribar a tothom i hem estat treballant per intentar
entendre què és el que estava passant en àmbits tan diversos com l’educació o com
tants d’altres àmbits i treballant amb totes les entitats que ens han demanat
col·laboració. I, de fet, de la intel·ligència col·lectiva de les reunions que hem tingut
amb les entitats han sortit propostes que, des del Districte, ja s’estan treballant i que
properament, quan puguem, podrem presentar amb una col·laboració
publicocomunitària, que jo penso que ha de ser l’estratègia que haurem de seguir més
endavant. Com a administració no arribarem a tot arreu, els veïns tampoc no arribaran
a tot arreu, però junts segur que arribarem a tot arreu. Amb actituds que jo he vist aquí
avui és dubtable.
El president agraeix la intervenció del regidor. Constata que en aquest debat s’ha fet
un agraïment molt especial a tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament i als
de serveis essencials, i considera que cal fer extensiu aquest agraïment a tots els
treballadors essencials, com els treballadors dels supermercats, que fins ara la
societat no els veia com a tal. Així mateix, fa un agraïment molt especial per la feina
que han estat fent totes les conselleres i tots els consellers aquests dies, de tots els
grups polítics, que han fet d’antenes dels problemes que hi havia i d’altaveu de la

ciutadania. Creu que aquests dies han demostrat que aquesta feina val molt la pena i
que són uns bons candidats per dur-la a terme.
4. Canvi de denominació del Casal de Barri del Raval
El president dona la paraula al Govern perquè faci una breu exposició d’aquest punt.
La Sra. M. José Arteaga Muñoz
Hola, bona tarda, president. Bé, era informar d’aquest canvi de nom del Casal de Barri
Folch i Torres pel nom de Casal de Barri del Raval, que ve d’una labor que es va fer a
finals de l’anterior mandat, a partir de la demanda d’entitats del barri. Es va fer aquesta
proposta en el Consell d’Equipaments de juny del 2018 i també en el Consell de Barri
del Raval de març de 2019, a la qual es va donar resposta afirmativa i es va comunicar
que, durant l’any 2020, es faria aquest canvi. Sobretot donem les gràcies als tècnics
del casal per la bona feina que fan i continuar en la mateixa línia que tenen fins ara
donant resposta a les necessitats del Raval.
Gràcies.
El president agraeix la intervenció i pregunta si cap grup municipal vol intervenir;
constata que no hi ha cap intervenció.
5. Informe: Balanç del Pla d’inspecció 2018-2019
El president informa que, en aquest punt, el Govern disposa de sis minuts
d’intervenció i la resta de grups de tres minuts. A continuació, dona la paraula al
representant del Govern que hagi de fer-ne l’exposició.
El regidor
Sí, la faré jo mateix. Aquí teniu l’informe d’inspeccions, que és el balanç de les
inspeccions del 2018 i 2019, és l’informe que anava en el plenari que vam haver de
suspendre de comú acord per la declaració de l’estat d’alarma.
Aquest informe complementa el que ja vam presentar el març del 2018, que era el
balanç de les inspeccions del 2016 i 2017. Els objectius d’aquest Pla d’inspeccions –ja
ho vam explicar– són exercir àgilment la funció inspectora, la transparència i garantir
l’equilibri d’usos entre els usos privatius i els usos comunitaris i ser proactiu en la
inspecció i no reactiu.
A destacar algunes coses, com, per exemple, l’increment de recursos: de 20 persones
el 2012 a 40 persones el 2019; per tant, hem pogut duplicar, 29 el 2015; de 6
inspectors a 10, la incorporació d’1 tècnica de gestió, hem duplicat els tècnics
administratius, hem duplicat els tècnics de districte, hem duplicat els lletrats… I
l’informe, com ja heu vist, s’organitza per temàtiques, per àmbits d’inspecció, de les
quals 11 han estat iniciades el 2019. I entre totes –no les iniciades el 2019–
destaquem les de vehicles de mobilitat personal, en aquests dos anys més d’11.000
inspeccions i sancions, més de 230 en rutes d’alcohol; en cannàbiques, 53 tancades
durant aquests 2 anys incorporant el sistema de les mesures preventives que
permetien que, doncs, en alguns casos, fins i tot es poguessin tancar abans d’obrir; la

de souvenirs iniciada el segon trimestre del 2019, amb 74 locals que infringeixen el pla
especial; la campanya dels locals d’oci nocturn en la qual es van inspeccionar tots, 41,
dels quals es van trobar 12 deficiències greus i 8 lleus, de les greus, per exemple,
doncs, es va aconseguir el precinte del Pachá, que va tenir un efecte alliçonador que
va fer que molts de la resta arreglessin algunes de les seves deficiències; controls
sanitaris a la zona de Joaquín Costa, Sant Antoni Abat, Salvador, Cera; campanyes de
l’oci nocturn a Escudellers; més de 1.700 inspeccions de pisos turístics, 927
expedients de restitució dictats i 1.065 sancionadors.
Finalment, doncs, unes més d’11.000 inspeccions durant aquests 2 anys, amb aquest
canvi de paradigma, i properament, doncs, n’hi haurà d’altres, com els magatzems de
la Barceloneta, els grow shops, que fa mesos que s’està treballant també
conjuntament amb Guàrdia Urbana la revisió sistemàtica de comunicats diferits.
El Pla d’inspeccions del 2016 va arribar per quedar-se en un districte on, doncs, hi ha
molts interessos i cal una normativa que iguali tots aquests interessos i que estigui per
damunt d’actuacions que estan fora de norma.
El president agraeix la intervenció i obre el torn dels grups municipals.
La Sra. Laura de la Cruz Termes
Gràcies, president. Com ja han fet els meus companys, m’agradaria felicitar i agrair als
serveis essencials i a les xarxes de suport la gran labor que estan fent.
Bé, d’aquest informe ens sorprenen algunes dades, segurament tindran la seva
explicació, però és curiós que hi ha establiments a Ciutat Vella que incompleixen
reiteradament les normes causant greus perjudicis als veïns, i que aquest informe no
sigui capaç de ser més àgil en les seves denúncies i control és sorprenent. Trobo a
faltar les inspeccions als meublés, ja que hi ha veïns que reclamen reiteradament el
control d’aquests en zones com Robador, meublés que, a més, estan a les escales de
veïns, amb les conseqüents molèsties.
Un altre punt sobre el qual els veïns posen l’accent principalment són…, i que posin
més multes el 2018, quan no hi havia normativa, que el 2019, amb la implantació de la
nova normativa, quan les queixes veïnals han estat contínues.
Dit això, creiem en la gran labor que es duu a terme des del Districte en aquesta
matèria i espero que en el futur es dirigeixin les accions vehiculant-les a les queixes
socials i veïnals.
Merci.
La Sra. Julia Barea Sánchez
Gràcies, president. Primer de tot, agrair la presentació d’aquest informe, un informe
molt concret on podem veure totes les inspeccions que s’han fet, algunes realitzades
de manera proactiva i altres per una denúncia. La veritat és que, donades les dades
d’inspecció i el gran volum de feina que s’ha fet, ens agradaria saber quins són els
diners recaptats amb aquestes sancions, saber quines s’han pagat i quines no. També
voldríem saber quins i quants habitatges s’han inspeccionat per diferents motius,
sobretot per motius d’infrahabitatge. Tampoc coneixem els motius per no aparèixer en

l’informe cap dada sobre la inspecció als habitatges públics que no compleixen amb la
normativa vigent, com, per exemple, que no estiguin ben aïllats del soroll o no siguin
eficients. Posats a demanar, ens agradaria saber quantes sancions s’han imposat per
vendre productes alimentaris o tèxtils fora de l’establiment i en llocs que no pertoca.
Per acabar, agrair la feina dels tècnics, dels inspectors i agents que fan que es
compleixi la normativa. Moltes vegades aquestes inspeccions es fan als mateixos
negocis, i molts d’aquests comerciants n’estan farts, mentre que alguns se salten les
normatives i ells les compleixen, només reben inspeccions els que les compleixen. Tal
com veiem en aquest informe, quan parlem d’espai públic, no posen res sobre
aquelles places que tenen jocs infantils, pistes de bàsquet o futbol que no compleixen
l’horari. La veritat és que el gran volum de feina que es fa d’inspecció és molta i sabem
que tots els inspectors treballen dia i nit per poder arribar que es facin complir totes les
normes en tots els locals de Ciutat Vella. Però és veritat que en el moment en què ens
trobem hauríem de trobar maneres diferents, hauríem de ser proactius i, en comptes
de sancionar, fer campanyes per sensibilitzar tothom sobre les diferents normatives
que hi han.
La Sra. M. José Chacón i Salvador
Bé, primer de tot, agrair-vos aquest informe amb el balanç del Pla d’inspecció 20182019. És un bon document que deixa palesa una feina de continuïtat dels diferents
governs de diverses formacions polítiques que han estat governant al districte durant
tots aquests anys. El districte de Ciutat Vella, per la seva idiosincràsia, densitat de
població, diversitat comercial, oferta d’oci, cultura i un no acabar d’activitats, és un
districte de vegades maltractat per l’incivisme, i és aquí on heu de ser curosos a fer
compliment de la Carta municipal i no mirar a altres bandes quan veïns i veïnes us
reclamen el que molt bé sabeu posar en paper i tan difícil és posar-ho a la pràctica.
No m’estendré gaire, perquè ja els meus companys de l’oposició ja han remarcat, no?,
moltes coses i no vull fer-me pesada. Però, per acabar, m’agradaria, més enllà de
presentar un balanç, que realment mai hagués pensat pel vostre tarannà que el
presentéssiu, i això de veritat us honora, demanar-vos la realització de mesures més
concretes per revertir aquestes males praxis per part d’alguns ciutadans.
El president agraeix les intervencions i dona la paraula al regidor.
El regidor
Sí, en el mandat passat vam fer el Pla d’inspeccions. Per sorprenent que sembli, Ciutat
Vella no tenia pla d’inspeccions; per tant, no hi havia una planificació de les
inspeccions. De fet, en mandats anteriors el que es feia era només actuar després de
denúncies, eh?, reactivament. I una de les coses que nosaltres vam implementar amb
el Pla d’inspeccions –i ho vam explicar en el mandat passat– era fer inspeccions
proactives, independentment que hi hagi o no denúncia, que comencen per la
informació, és a dir, no s’inspecciona, van els inspectors a explicar la normativa, es fan
flyers per als comerciants explicant com ho han de fer i s’avisa que, al cap d’un temps,
s’anirà a fer una inspecció. Posteriorment, es fa la inspecció i en aquesta inspecció al
que se’ls insta és que solucionin aquelles infraccions, i posteriorment es torna a fer
una inspecció, al cap d’un temps estipulat, i si no han solucionat aquests problemes
que hi havia, aleshores és quan hi pot haver la sanció.

Per tant, no es tracta d’un, com deia la representant de Junts per Catalunya, informe
que representi la continuïtat de diversos governs que hi ha hagut al districte. No, és la
continuïtat del mandat passat, perquè en l’anterior mandat, en el mandat de la regidora
Homs, no hi havia pla d’inspeccions i només es feia a reacció.
Pel que fa a l’incivisme, això no és competència del Pla d’inspeccions. I no us estranyi
que l’hàgim presentat perquè en el mandat passat ja el vam presentar també i ens vam
comprometre a fer-ho cada dos anys.
No podem saber la xifra dels diners recaptats. En tot cas, això no ho teníem previst, ho
podem demanar als serveis financers de Casa Gran, perquè sabeu que no es recapten
des de Districte, sinó que es fa així en general. I després penseu també que algunes
de les preguntes que em fèieu en temes d’infrahabitatge o temes d’habitatge això no
es fa des de Districte, sinó que es fa des de l’Institut. Igualment, doncs, com en temes
que comentàveu de venda de productes tèxtils al carrer o altres, no?, que és la venda
ambulant, això no ho fa el Departament d’Inspeccions, eh? Això, en tot cas, seria la
Guàrdia Urbana qui hauria de fer aquestes actuacions.
Per tant, nosaltres el que hem fet ha sigut referir-nos a aquelles actuacions que es fan
des del Departament d’Inspeccions del Districte, que hi ha quaranta persones i que es
reparteixen la feina per campanyes, bàsicament, i després hi ha totes les que s’han
d’incloure; totes aquelles que tenen a veure amb activitats que poden ser
delinqüencials no es fan directament des dels inspectors del Districte, sinó que es fan
des de Guàrdia Urbana o d’altres serveis més especialitzats que hi pot haver a Casa
Gran, diguem-ne, en un àmbit com més genèric.
La voluntat de l’informe és que el puguem presentar d’aquí a un parell d’anys, doncs,
si aquest era 18 i 19, doncs, l’any 22 podrem presentar com ha anat el 20-21, amb
algunes de les campanyes que us hem presentat i d’altres que anirem incorporant i
sens dubte vehiculant les queixes veïnals i les seves demandes.
El president agraeix la intervenció i obre el segon torn de paraula dels grups
municipals.
La Sra. Laura de la Cruz Termes
Sí, volia recordar-li al senyor regidor que hem de seguir treballant força en el tema dels
pisos turístics, perquè no s’ha de deixar de banda, i més ara, aquest tema i intentar
que tornin al parc d’habitatge normal. I si em pot contestar…, bé, ja no, perquè no té
temps, els meublés, però reincidir que és un tema que els veïns reclamen
contínuament i que sí que entra en el Pla d’inspeccions.
Merci.
La Sra. Julia Barea Sánchez
Bé, doncs, sí que li demanaria que demanés a l’Ajuntament les dades sobre les
sancions. I també, ja posats, no entraré a inspecció, però jo sí que li demano que em
faci arribar totes les dades d’inspeccions d’habitatges municipals. Veig que ja li vaig dir
en el plenari de setembre que em fessin arribar totes les inspeccions per dur a terme
en aquells edificis municipals perquè es compleixi la normativa.

Crec que és important que, quan es fan campanyes d’inspeccions, campanyes de
sensibilització, moltes vegades aquests flyers no estan en els idiomes de les persones
que treballen allà, com, per exemple, a molts restaurants on les persones treballadores
són de Bangladesh o del Pakistan, moltes vegades aquests cartells només estan en
català i moltes vegades no els acaben d’entendre. Llavors, el que li demano és que
aquests flyers els facin en més idiomes i, si us plau, que siguin penjats a la web
perquè tothom tingui accés.
Gràcies.
La Sra. M. José Chacón i Salvador
Moltes gràcies, president. Doncs, jo, senyor regidor, no sé si m’agradaria ser més a
reacció o menys…, la solució…, inspeccionar el comerç, estaríem molt agraïts. I vostè
que tant carrega contra Convergència quan li ve bé o em diu que jo soc del PDeCAT o
no sé què històries, encara que us dolgui, Convergència va patir la problemàtica dels
apartaments turístics, però va reaccionar i va triar la figura del visualitzador, que tan
mal no ho faria quan vosaltres, després de cinc anys, seguiu donant continuïtat a
aquesta figura. Els punters segueixen fent la seva tasca impunement, el Decret
d’alcaldia sobre els skaters a la plaça dels Àngels va ser un fracàs i… No ho sé, volia
fer un discurs més constructiu, i veig que no puc amb vostè.
6. Mesures de govern: Emergència climàtica
El president informa que els temps acordats per a aquest punt són de vuit minuts per
al Govern i quatre minuts per als grups de l’oposició. Tot seguit, dona la paraula al
regidor.
El Sr. Santiago Ibarra Oriol
No, l’explicaré jo, senyor president.
Bé, bona tarda, la declaració d’emergència climàtica que Barcelona va fer el passat
gener al plenari de Casa Gran ha d’arribar als districtes de la ciutat amb la voluntat
d’adaptar i vincular les propostes i prioritats a cada territori i que aquestes arribin als
veïns i a les veïnes per sumar esforços en la lluita contra la crisi climàtica.
Per què declarem l’emergència climàtica? Primer, perquè no estem en el camí que ens
durà a assolir els objectius. Si no es produeixen canvis dràstics i es redueixen les
emissions de gasos d’efecte hivernacle, és extremadament improbable assolir
l’objectiu de no superar l’increment d’1,5 graus de temperatura mitjana de la Terra
marcat a París. També perquè encara hi som a temps, però calen mesures urgents,
contundents i efectives. També per responsabilitat global, perquè la ciutat tenim una
responsabilitat principal, som els principals emissors de gasos d’efecte hivernacle i,
per això, hem de prendre mesures radicals. La justícia climàtica té a veure amb el fet
que aquells actors que tenen una major responsabilitat com a causants de la crisi
climàtica siguin els que majors esforços facin per fer-hi front. Per reduir les
desigualtats i tenir cura de les persones que són vulnerables. L’emergència climàtica
obliga a reconèixer que són vulnerables i radicalment ecodependents. Atès que és un
multiplicador de desigualtats socials, més que mai necessitem tenir cura d’aquelles
persones que o bé per la seva situació socioeconòmica o bé per la seva condició de

salut i edat pateixen de manera més directa els efectes derivats del canvi climàtic, per
exemple, les dones són més vulnerables als impactes de la crisi climàtica. Perquè les
ciutats hi tenen molt a dir i molt a fer, són els principals emissors, com ja he dit, i, per
això, hem de prendre mesures radicals, perquè estem destinats a passar a la història i
depèn de nosaltres com, pel que fem o pel que no fem.
Creiem que cal unir forces, les evidències científiques són irrefutables i els efectes de
la crisi climàtica que ja estem patint han creat un important moviment social a tot el
món que reclama actuar de forma urgent i contundent. En aquest cas, l’últim
baròmetre municipal, el de desembre de 2009, deia que nou de cada deu barcelonins i
barcelonines estan preocupats pel canvi climàtic, que prop del 40% creu prioritàries
actuacions per reduir emissions derivades del transport terrestre i que el 70% està
disposat a reduir l’ús del vehicle privat.
Perquè som els governs locals els que estem cridats a liderar els canvis més radicals
en aquest àmbit, Barcelona ja s’ha proposat reduir les emissions un 50% el 2030 i ser
una ciutat neutra en carboni.
Per a l’execució d’aquestes mesures, hem traçat uns objectius i prioritats d’actuacions,
que serien els següents: reducció del trànsit i zona de baixes emissions, una reducció
de quasi més de mig milió de tones de CO 2 ; nou model d’eficiència energètica
residencial i als edificis, reducció de 450.000 tones de CO 2 ; generació i foment de les
energies renovables, reducció de 200.000 tones de CO 2 ; reducció de les emissions de
grans infraestructures, port i aeroport, 178.000 tones, i augmentar la recollida selectiva
de residus a través de la implementació de sistemes individualitzats de recollida de
residus a nivell domèstic i comercial, una reducció de 153.000 tones de CO 2 .
Ho deixo aquí i després explicaré una miqueta el que farem al districte.
El president agraeix la intervenció i obre el torn de paraula dels diferents grups
municipals.
El Sr. Jordi Callejo Moya
Bona tarda, regidor, consellers. Des del nostre grup municipal, compartim la diagnosi,
la necessitat de declarar l’estat d’emergència climàtica i celebrem que, gairebé un any
després que s’iniciés aquest procés, per fi vegi la llum. En si, de tot el document, un
dels conceptes que més posem en primera plana és el concepte d’emergència, una
emergència com a tal implica que hi hagi l’aparició d’un esdeveniment greu, en certa
manera imprevist, que demana una actuació immediata.
No estem segurs que aquesta situació sigui del tot imprevista, però sí que estem
d’acord en la necessitat d’actuar immediatament. En el districte de Ciutat Vella,
existeixen diferents factors que contribueixen a agreujar aquesta situació: és un dels
districtes més dinàmics, amb un parc d’habitatge obsolet, i més massificat
turísticament, on conviuen persones amb més desigualtats i més manca de recursos.
A aquest fet li sumem la manca d’espais verds del Gòtic i els problemes de mobilitat de
Sant Pere i Santa Caterina.
Atès aquests fets, ens preocupa que el paquet de mesures que s’ha presentat no vagi
tan orientat a l’agilitat i a accelerar l’aplicació de mesures de prevenció i a mitigar els

efectes del canvi climàtic, ja que el nostre districte és també un dels districtes on hi ha
més persones que dormen al carrer i que sofreixen els efectes del canvi climàtic en la
seva pròpia pell.
Per a nosaltres, és primordial que es pugui fer més ràpid allò que ja veiem que s’ha de
fer i que no té sentit esperar a implementar-lo dos o tres anys, en el millor dels casos.
Els objectius a llarg termini estan bé, però seria necessari que aquests fossin més
concrets i que també se’n detallin de curt i termini mitjà.
És cert que existeix una certa problemàtica amb certs vehicles per mobilitzar-se en la
zona de la Barceloneta, principalment. Però ens preocupa que es criminalitzi de forma
genèrica aquests tipus de vehicles sense fer-ne cap distinció respecte als models de
tipus d’alimentació energètica, ni es plantegin, en aquest cas, mesures que permetin
que aquest cas impacti en models més sostenibles, d’emissions baixes o nul·les.
Tampoc hi ha una estratègia clara per als vehicles elèctrics.
En el document es recullen diferents proves pilot a caràcter anecdòtic. Ens preocupa si
realment es poden generalitzar, així com s’aconseguirà a efectes pràctics la justícia
climàtica que tant és necessària en aquest districte per tal d’esborrar les desigualtats,
ja que no hi han mesures específiques que ho prevegin.
Malgrat això, volem fer un acte de fe i esperem realment que això no sigui un
simulacre i que es puguin mitigar els efectes del canvi climàtic al més aviat possible.
Gràcies.
El Sr. Thair Rafi Khanun
Gracias, presidente. Actualmente tenemos un gran desafío cuando hablamos de
cambio climático y de qué medidas debemos realizar para luchar con este gran
problema que nos está afectando a todos nosotros. Las políticas que se han hecho
durante años han sido insuficientes y poco realistas. Es por ello que, desde
Ciudadanos, en todas las administraciones donde estamos representados hemos
defendido y seguiremos defendiendo todas las medidas posibles para luchar contra el
cambio climático. Todos debemos de ser capaces de dar un giro de 180 grados,
abandonar la inacción y apostar por todas aquellas acciones que hablen de energías
renovables, la economía circular, ser sostenible y otras tantas que hagan que el
desarrollo económico sea mejor y más amigable del medio ambiente.
No obstante, consideramos que no es el momento de debatir este asunto, que sí es
importante y que compartimos la preocupación, pero dada la situación actual de
dificultad, cuando toda la ciudadanía está más preocupada por la situación provocada
por covid-19 y deseando volver a una vida normal como antes, no vemos cómo esta
medida presentada ayudará a la ciudadanía. Así que cabe decir que una medida de
esta envergadura no se presenta así como así, sin poderse debatir antes y sin
consensuar qué grandes objetivos nos podemos marcar y qué acciones realizar.
Pensamos que deberían presentarla en otro momento, una vez se acabe esta crisis
sanitaria.
Gracias.
La Sra. M. José Chacón i Salvador

Gràcies, president. La necessitat d’adoptar mesures per fer front a l’emergència
climàtica ha estat una prioritat per al Grup Municipal de Junts per Catalunya. Ho va ser
durant la campanya electoral i ho ha estat durant tots els mesos que portem de
mandat i ho seguirà sent, perquè no té una solució fàcil ni ràpida.
La primera proposta del Grup Municipal de Junts per Catalunya, després de constituirse l’Ajuntament i configurar-se el Govern municipal, va ser demanar que s’aprovés la
declaració d’emergència climàtica. I el compromís de Junts per Catalunya per fer de
Barcelona una veritable ecociutat, amb tot el que això significa de veritable canvi de
model en energia, generació de residus, economia circular, cicle de l’aigua, mobilitat,
formació i creació de nous llocs de treball, està intacte. Tot i així, aquesta mesura de
govern que ens presenten parteix d’un model basat en el decreixement, i no és
precisament aquest decreixement el que volem per a la nostra ciutat. Des de Junts per
Catalunya, apostem, en canvi, per un model basat en el creixement intel·ligent, per un
green new deal que implica aprofitar la lluita del canvi climàtic com a oportunitat per
innovar i per crear també nous llocs de treball. Junts per Catalunya hi serà en tots els
acords i en totes les polítiques que es facin per afrontar la crisi climàtica i canviar el
model de ciutat, però hi serem de forma exigent i rigorosa, només amb propostes
concretes, temporalitzades i pressupostades i amb avaluació i retiment de comptes
sobre si assolim o no els objectius.
Per aquest motiu, al plenari del mes de gener, a proposta del nostre grup a Casa Gran,
es va aprovar la creació d’una comissió de seguiment de les mesures del Pla per
l’emergència climàtica per assegurar que aquestes són efectives. Un espai on poder
avaluar l’impacte que es va fent, retre comptes i avaluar que les mesures tenen un
impacte real. L’emergència climàtica només la podem afrontar des del compromís de
tots, treballant plegats amb d’altres administracions, però també amb tots els agents
econòmics i socials i amb tota la ciutadania.
Però en aquesta mesura de govern que ens presenta ara mateix hi ha mesures
inassolibles per la manca de pressupost o els reajustos pressupostaris que hauran de
fer. Ara mateix no veig factible una remodelació de la Via Laietana ni de la Rambla, no
per manca de ganes, sinó, més aviat, de pressupost. Falta un reestudi d’aquesta
mesura de govern adaptada al temps, concrecions temporals avaluables i
pressupostades.
El document que ens presenten és una suma de propostes, moltes de les quals ja es
fan, i només es fa un canvi de nom, però no un veritable canvi de model de ciutat ni de
districte. Aquesta mesura de govern és positiva, però pensem que és insuficient per fer
front als grans reptes climàtics que tenim com a ciutat.
I, per acabar, trobem a faltar la necessitat del Govern municipal en aquest document
de crear els mecanismes per retre compte de les seves actuacions. Les mesures que
es proposen han de poder ser seguides de forma transparent per la ciutadania.
Confiem, doncs, que la Comissió de Seguiment del Pla d’Emergència Climàtica
serveixi també per poder fer seguiment de totes les mesures que es vagin fent, tant a
ciutat com a cadascun dels nostres districtes.
El president agraeix les intervencions. Tot seguit, dona de nou la paraula al senyor
Ibarra i l’informa que li queden 4 minuts i 45 segons.

El Sr. Santiago Ibarra Oriol
Bé, senyor president, tenia preparada una resposta molt més llarga amb una segona
explicació de totes les mesures, però, com ha demanat abans que siguem curosos
amb el temps, faré una resposta molt més curta, perquè anava a explicar la mesura de
govern i la tenen tots vostès.
Bé, jo els agraeixo en gran mesura que estem en gran mesura d’acord i assumim
també demandes d’acceleració d’accions. Que, efectivament, com molts de vostès han
dit, seran molt difícils d’aplicar en la situació de crisi derivada del covid. Ara bé, jo crec
que amb aquesta crisi no podem parar en sec totes les polítiques públiques, i
especialment la d’emergència climàtica, perquè amb aquesta també ens estem jugant
la salut. És a dir, hi ha alguna proposta que hem de parar aquestes polítiques, creiem
que no ha de ser així.
En tot cas, segur que les condicions pressupostàries i les condicions de recursos de
l’Ajuntament canviaran a partir de la crisi del covid i, per tant, segur que haurem de
prioritzar i reprioritzar mesures que estan aquí. En el cas, per exemple, de la Via
Laietana, que demanava la consellera Chacón, diguem-ne, el que està escrit en la
mesura de govern és ampliar espai per al vianant, i això és imminent que ho puguem
aconseguir, sense un cost…, amb un cost mínim. Per suposat, no l’obra definitiva. En
tot cas, algú ha comentat que aquesta mesura s’ha de parlar i s’ha de…–crec que
Ciutadans–, ha dit que hem de trobar espais per treballar-la conjuntament. Li recordo
que hi han hagut moltíssimes taules, que s’ha fet tot un espai de treball amb em
sembla que fins a tres-centes entitats de la ciutat per anar treballant tota la mesura de
govern d’emergència climàtica de ciutat i que després això ha tingut, en aquest cas, un
pes específic en el districte. Només és transposició d’aquesta mesura a nivell de
districte.
Res més. Gràcies.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula de nou als grups municipals.
El Sr. Jordi Callejo Moya
No, res més, president. Comparteixo les paraules. Gràcies.
El Sr. Thair Rafi Khanun
No, nada. Gracias.
C) Part decisòria
1. Modificació del Pla general metropolità per a l’ordenació de l’ampliació del
Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) al Raval
El president informa que el Govern disposa de quatre minuts i els grups municipals de
dos minuts.
El regidor

Sí, aquest és un punt important que ja es va aprovar en el plenari de Casa Gran la
setmana passada. El que portem a votació és l’acceptació de la renúncia del Consorci
del MACBA sobre el sòl de la capella de la Misericòrdia i d’aquesta manera, doncs,
podrem seguir els tràmits administratius per construir el nou CAP del Raval Nord. Es
tracta d’una nova passa en un assumpte que respon a un conveni firmat el 24 de
febrer d’enguany i que permet donar sortida a aquesta necessitat ineludible de la
població
del
Raval, reconeguda pel Consorci de Salut des de ja fa més de quinze anys, i és que el
CAP Lluís Sayé, el CAP del Raval Nord, no compleix les condicions necessàries per
ser un centre d’atenció primària.
El president agraeix la intervenció i obre el torn dels grups municipals.
La Sra. Alba Segura Gomila
Sí, bona tarda a totes. Primer de tot, dir que, des d’Esquerra Republicana, ens alegrem
molt que, al final de tot, s’hagi pogut desencallar aquest tema del CAP de la
Misericòrdia, gràcies en part a la modificació del Pla general metropolità i la cessió de
la parcel·la de la plaça dels Àngels…
El president demana disculpes a la consellera per interrompre-la. Tot seguit,
comunica que són les vuit i proposa fer vint segons d’aplaudiments als treballadors i
treballadores públics.
Després de l’aturada per als aplaudiments, dona de nou la paraula a la consellera
Segura.
La Sra. Alba Segura Gomila
No es preocupi. Bé, res, simplement això, puntualitzar que ens alegrem moltíssim.
Això sí, sabeu de sobres que nosaltres defensem la salut, però sobretot també
defensem la necessitat d’una cultura molt atraient en el nostre districte i en tot
Barcelona. I, per tant, creiem que ara mateix tenim una gran oportunitat per tal de
recuperar el barri, el comerç, però sobretot la cultura que tant ens ha caracteritzat
sempre i que no podem tornar a perdre.
Esperem que amb aquesta ampliació del MACBA es puguin crear certes sinergies de
treball entre el Museu, el Districte i totes les entitats del barri, però també de tot el
districte, per tal d’aprofitar els recursos que tenim i que la cultura torni a estar a l’abast
de totes i de tots.
I ja està, això és tot.
El Sr. Thair Rafi Khanun
Pues, nada, votamos a favor.
La Sra. M. José Chacón i Salvador
Doncs, celebrem que s’hagi arribat a una solució que fa possible tenir un nou CAP per
al Raval Nord. Volem reconèixer la feina que han fet els equips tècnics de la
Generalitat, de la Diputació i l’Ajuntament per trobar una solució. Però també és dia

per recordar el conflicte gratuït que vàreu crear l’equip de govern, vosaltres solets, per
treure rèdit polític creant un debat esperpèntic. Com veiem, afortunadament, s’ha
pogut acabar solucionant amb diàleg i allunyant-lo del focus mediàtic.
El president agraeix les intervencions i dona la paraula al regidor.
El regidor
Sí, jo vull donar les gràcies als veïns i veïnes, que suposo que ens estan veient, a les
treballadores del CAP, que es van mobilitzar en defensa de la sanitat pública i
universal. Vull donar-li també les gràcies a l’anterior regidora del Districte, Gala Pin,
perquè va elevar políticament el que no havia elevat mai ningú abans i ja feia més de
quinze anys que es deia que es necessitava un nou CAP, cap administració ho va fer, i
va accelerar trobar una solució per a la situació impresentable del CAP del Raval Nord.
I vull també expressar la meva estupefacció, que no he expressat fins avui, amb la
resta de partits polítics que a finals del mandat passat van mostrar una cara poc
amable, per dir-ho amablement, tirant d’argumentari, canviant l’argumentari quan calia,
dient una cosa un dia, fent un flyer, i al cap de tres setmanes fent un flyer força
diferent; dient una cosa als veïns i, en canvi, votant-ne una altra o decidint-ne una
altra; dient-nos una cosa a nosaltres i després al plenari de Casa Gran fent-ne una
altra, i demostrant, doncs, que en els moments de precampanya electoral el que
interessa és això, els càlculs de partit, i no les altres coses.
Gràcies, veïns i veïnes, seguiu mantenint viva la flama de la lluita i per la sanitat
pública. I sempre aquest equip de govern i el del mandat passat hem estat
compromesos amb la salut i amb la cultura al Raval –amb la salut i amb la cultura– i no
hem tingut cap intenció de confrontar-les.
Moltes gràcies.
El president obre el segon torn de paraula dels grups municipals.
La Sra. Alba Segura Gomila
Bé, simplement dir-li, regidor, que, després de tota la part del plenari inicial, crec que
ens hem de relaxar tots una mica i crec que, en aquest moment, nosaltres us estem
donant les gràcies i estem donant les gràcies a tots i a totes per haver aconseguit això,
encara que abans haguéssim dit una cosa, doncs, també som capaços de donar les
gràcies per altres i perquè el barri millori. Per tant, sincerament, deixaria una mica de
banda aquest, bé, no sé com dir-ho, això de tirar una mica de… Bé, és igual, ho
deixarem que ens deixem d’estar de tantes coses i anem a treballar de veritat, que és
el que fa falta en aquest districte i no tants reprotxes.
El president dona la paraula al regidor perquè tanqui aquest punt.
El regidor
Sí, doncs, moltes gràcies a tots els partits polítics perquè el 2020 heu votat a favor tots
i, doncs, tenim el CAP del Raval Nord més a prop.
2. Medalles d’Honor 2020

El president informa que les medalles acordades pel Consell Plenari de Ciutat Vella
són per a l’entitat Associació de Veïns i Veïnes de la Barceloneta, en reconeixement a
la seva labor en defensa dels veïns i veïnes de la Barceloneta durant els seus
cinquanta anys de funcionament, i per a Macrina Alcedo Reconsal, en reconeixement
de la seva implicació com a activista pels drets de les persones amb bagatge migratori
i referent de la comunitat filipina dels barris de Ciutat Vella i de la ciutat.
A continuació, comunica que llegirà la carta d’agraïment que han rebut, ja que, com
que no és un Ple presencial, l’agraïment s’ha hagut de fer per escrit.
El regidor
President, només una consideració, i és que tenim les dues cartes de les dues
persones honorades.
El president manifesta que ell només té una carta, que l’altra no li ha arribat. Per tant,
proposa que ell llegeixi la carta de la senyora Macrina i que el regidor llegeixi la de
l’Associació de Veïns i Veïnes de la Barceloneta. Pregunta al regidor si li sembla bé.
El regidor
Sí, sí.
El president procedeix a llegir la carta de la senyora Macrina Alcedo Reconsal:
Buenos días, espero que todos y todas gocen de buena salud y estén fuera de peligro de esta
pandemia que estamos viviendo actualmente.
El día que el señor regidor, Jordi Rabassa, me comunicó la noticia yo estaba atónita, sin palabras,
pero muy contenta. ¿Una persona como yo una medalla de honor de la ciudad de Barcelona? ¡Qué
fuerte! Parece un sueño. Por eso doy mil gracias a todos y todas las que creen en mí y han
depositado la confianza en mi persona como servidora de este muy especial galardón.
Repasando mi trayectoria como inmigrante y ciudadana de Barcelona desde hace 42 años y una de
las pioneras de la comunidad filipina, había muchas anécdotas y experiencias que han pasado,
algunas muy memorables. En el año 1978 llegué a Barcelona con algunas amigas sin conocer la
ciudad ni la lengua, sin hogar, sin trabajo, sin sitio para reunirnos, la añoranza del país y de nuestras
queridas familias, y sin saber nuestros derechos y obligaciones como recién llegadas al país. Estas
son las razones que me empujaron a buscar ayuda y conocí al padre Ruperto García, en paz
descanse; un cura que estuvo en Filipinas y era el párroco de la iglesia de San Elías. Desde
entonces, empezamos a ayudarnos unos a otros. Además de la iglesia, nuestro punto de encuentro
era la plaza de Cataluña.
En 1985 llegaron las monjas benedictinas y el padre Abel Sapidra. Ellos fundaron el Centro Filipino,
una institución que fue nuestro hogar y punto de reuniones para paliar los problemas y averiguar las
necesidades de la comunidad filipina, que estaba creciendo cada vez más. Nació la Asociación de
Inmigrantes Filipinos en Barcelona para ayudar y apoyar al Centro Filipino. He procurado siempre
estar al servicio de mis compatriotas y de la comunidad filipina junto al padre Abel. También me
incorporé a la primera federación de inmigrantes en Barcelona. He participado en charlas, debates,
mesas redondas y muchas manifestaciones para luchar por el bienestar de los inmigrantes,
particularmente los filipinos. Y lo sigo haciendo hasta ahora.
La verdad es que hemos conseguido muchas de nuestras aspiraciones y beneficios, que los
inmigrantes están disfrutando ahora, del bienestar en general, en el trabajo, haciendo la educación,
la sanidad, las prestaciones, la vivienda, etcétera.

La ciudad de Barcelona, a través del Ayuntamiento de Barcelona y del Distrito de Ciutat Vella, nos
han acogido y nos han apoyado, nos han ayudado para mejorar el bienestar de la comunidad filipina.
Pero para estas ayudas he sido el puente entre la comunidad y las administraciones. Es
imprescindible el apoyo de muchas personas que sirven como mi inspiración para ser voluntaria y
para ayudar a la comunidad filipina.
Primero, doy gracias a mi marido, Miguel, por su infinita comprensión y paciencia; mi familia y mis
amigos y amigas. He conocido mucha gente que me ha guiado, me ha aconsejado cómo puedo
ayudar a mis compatriotas y a las personas necesitadas. Estoy muy agradecida por todos y todas
esas personas. A los miembros de la Federación Filipina KALIPI y a la Asociación Filipin Català, que
yo fundé, y también a otras asociaciones filipinas por estar siempre apoyando cualquier actividad y
proyectos por el bien de la comunidad. Yo he aprendido muchísimo y he crecido profesionalmente,
pero creo que sobre todo humanamente, en estos años de mi existencia en Barcelona.
Esta medalla de honor que me otorga el Ayuntamiento de Barcelona, Distrito de Ciutat Vella, se la
dedico a mi marido, mi familia, a todos y todas vosotros y vosotras, a la comunidad filipina, que me
han hecho una buena compañera, una buena ciudadana. Es un gran honor tener esta fantástica y
maravillosa medalla de honor. Muchísimas gracias. Maraming Salamat Po.
Macrina Alcedo Reconsal

A continuació, dona la paraula al regidor perquè llegeixi la carta d’agraïment de
l’Associació de Veïns i Veïnes de la Barceloneta.
El regidor
Diu així:
Arran de les mobilitzacions iniciades el 1965 en contra del Pla de la Ribera, es crea l’Associació de
Veïns de la Barceloneta l’any 1970 amb la intenció de reivindicar els solars de La Maquinista.
Després d’anys de lluita veïnal, la Barceloneta ha aconseguit que aquest espai es dediqués a
habitatges, usos comunitaris i equipament. La intensa activitat veïnal durant els inicis dels anys
setanta va donar lloc a la Federació d’Associacions de Veïns, de la qual l’Associació de Veïns de la
Barceloneta és membre des de mitjan dels anys setanta, contribuint a l’enfortiment del teixit
associatiu de la ciutat i la participació democràtica del veïnatge durant la Transició.
En un barri amb una intensa connexió amb el port i la mar, la seva història reivindicativa té unes
altres fites marcades per les mobilitzacions durant el procés de transformació del Port Vell i la
renovació del passeig Joan de Borbó, totes elles vinculades a la lluita del barri per obrir la ciutat al
mar. Durant molts anys i davant la inexistència de premsa específica va ser altaveu de la vida
quotidiana del barri a través de la publicació Posta a casa, un butlletí que es va convertir en referent
en la reivindicació i la mobilització del barri, sempre adaptant-se a la realitat canviant d’un barri que
ha sofert com pocs les grans transformacions de la ciutat.
L’Associació de Veïns de la Barceloneta, en el seu cinquanta aniversari, continua col·laborant en
accions encaminades a la dinamització i millora de les iniciatives veïnals de la Barceloneta, ja siguin
socials, veïnals, culturals o lúdiques. Treballa activament en els òrgans de participació de la ciutat i
tots aquests espais on es fa necessària la veu d’aquells que viuen al barri. Durant aquests cinquanta
anys de funcionament, l’Associació ha treballat per enfortir la participació democràtica i en les seves
assemblees, protestes i equips de treball s’han format generacions de veïns i veïnes sempre
reivindicatius, sempre mostrant el seu amor incondicional a aquest barri unit a la mar.

El president dona les gràcies al regidor per la lectura del text. Tot seguit, recorda que
van acordar un minut d’intervenció dels grups, de major a menor, i dona la paraula als
representants dels grups municipals.
El regidor

Bé, des de Barcelona en Comú, les dues medalles són més que merescudes, donar
les gràcies tant a l’associació de veïns com a la Macrina per la seva feina, per la feina
constant, una feina voluntària, una feina que desgasta, una feina que no és fàcil, una
feina que sovint és incòmoda per les administracions també, però que és necessari
que hi hagi aquest teixit crític i aquest teixit que ens empenyi i que ens marqui el camí
sense el qual, sens dubte, les administracions, doncs, moltes vegades aniríem
perduts. Per tant, moltes gràcies a tots dos per la feina i moltes gràcies pels anys que
vindran, també, que segur que l’associació de veïns seguirà i la Macrina, que fa anys
que diu que es jubila, estic convençut que la seguirem veient i seguirà treballant per la
seva gent i per tot el barri del Raval.
Moltes gràcies.
El Sr. Oriol Casabella Troncoso
Hola, bona tarda a tothom. Avui donem la medalla d’honor a Macrina Alcedo; és una
gran activista i lluitadora en defensa de la comunitat filipina, ha fet molta feina al barri
del Raval ajudant en la lluita dels drets laborals, l’any 2005 va fundar l’Associació de
Veïns Filipins de Catalunya, de la qual encara és membre, i volíem agrair la feina
realitzada durant tots aquests anys a la comunitat filipina.
Amb el tema de l’associació de veïns, abans de començar, m’agradaria dir… Hi ha un
veí, comerciant de tota la vida, que ens ha deixat aquests dies, que és el Salvador
Palau, i esperem que, quan tot això hagi sortit, li farem un gran homenatge com es
mereix. I del tema de l’associació de veïns, a mitjans del 1969…, en la parroquia de
San Miguel del Puerto, Agustín Capdevila y Oriol Xirinacs propusieron a unos
miembros de la comunidad que montaran la asociación de vecinos en el año 1970.
Justamente ahora hace cincuenta años que está al pie del cañón. Uno de los
fundadores de esta entidad, Bartomeu Navarro, él siempre cuenta que el urbanismo
está al servicio del barrio, no de la especulación inmobiliaria. La asociación se fundó
para mejorar la calidad de vida de los vecinos del barrio de L’Òstia. Han estado en
muchas luchas vecinales, como en el Plan de la Ribera, del Porcioles, que afectaba al
Pueblo Nuevo y a la Barceloneta; una de las reivindicaciones que participaron en la
Barceloneta fue «a la Barceloneta la via ens fa la punyeta», que era cuando la
Barceloneta estaba apartada por las vías del tren, como antiguamente nos teníamos
apartados con la antigua muralla de Barcelona.
Uno de los miembros…
El president l’informa que se li ha acabat el temps.
El Sr. Oriol Casabella Troncoso
L’únic que volia comentar és que, gràcies a l’esforç de tothom, l’associació de veïns
sempre ha estat al peu de canó i que ara està fent una feina molt important en el tema
de coronavirus amb totes les entitats. I moltes gràcies per la feina desinteressada que
fan.
Gràcies.
El Sr. Jordi Callejo Moya

Començaré per l’Associació de Veïns de la Barceloneta. Avui és un privilegi poder
felicitar l’Associació de Veïns de la Barceloneta, una associació marcada pel caràcter
del barri, uns veïns amb bagatge, amb molt bagatge en lluites veïnals, les passades,
les presents i les futures, perquè el futur del barri està en mans de veïns com la
Montse López, Carme Piera i Manel Martínez i de tots els components de l’associació
que fan cada dia de la Barceloneta un barri millor. Moltes felicitats, veïns, gràcies.
I aquesta és més especial. Esquerra Republicana vol felicitar per la medalla d’honor a
la tita Macrina, ja que des del nostre grup sempre estem al costat de les persones
compromeses amb aquest barri. Des del moment de la seva arribada, la tita Macrina
no es va quedar de braços plegats, va decidir col·laborar en la lluita pels drets de les
persones migrades, però no es va aturar en això. El 1995 va començar a formar part
del Centre Filipí, des d’allí es coordinen diferents projectes amb l’Escola Iskwelang
Pinoy, on vaig tenir el plaer de tenir-la, a la tita Macrina, com a professora. És una
persona molt connectada amb la comunitat filipina i amb el teixit del barri, que sempre
està disposada a col·laborar. La tita Macrina és un exemple de competència avaluable,
potser pel seu tarannà cooperatiu i reivindicatiu.
(L’orador pronuncia algunes frases en filipí.)
Per si m’està oient la tita Macrina, ella sap, un bes molt gran, petons, i ja està.
Gràcies.
La Sra. Julia Barea Sánchez
Bien, ¿qué podríamos decir que no se haya dicho todavía sobre la Asociación de
Vecinos de la Barceloneta o Macrina Alcedo? Yo creo que más bien poco. La
Asociación de Vecinos de la Barceloneta nace hace cincuenta años. Pero creo que la
medalla no se la tendrían que dar por ese motivo, sino por la lucha que hacen sus
vecinos. La verdad es que cuando yo entré de consellera y me reuní con ellos por
primera vez me dejaron una cosa clara y que hoy siguen manteniendo: «Aquí todo el
mundo es bienvenido, pienses lo que pienses o creas en los que creas. Nosotros
estamos aquí para defender a los vecinos de la Barceloneta.» Y así es, defienden y
reclaman lo que es más justo. Así que muchas gracias por estar al pie del cañón
proponiendo, debatiendo, pero sobre todo luchando.
Macrina Alcedo es una de las mujeres que más han luchado por la comunidad filipina
en Barcelona y en el distrito; bueno, y por las personas que no son de la comunidad,
porque ante todo es una vecina de Ciutat Vella y lucha para preservar el distrito. Es
una medalla bien merecida. Agradecemos que el Gobierno aceptara esta propuesta,
ya que desde Ciudadanos creímos muy necesario darle esta medalla. Tita Macrina es
y será un referente, pero no solo para la comunidad, sino para todos los que creemos
en una Ciutat Vella diversa, diferente, cultural y de todos.
Por último, quiero agradecerles tanto a la Asociación de Vecinos de la Barceloneta
como a Macrina estar siempre al pie de cañón, siempre, siempre y siempre. La verdad
es que ellos no lo dejarían nunca, están allí para defender lo que creen y defender a
los ciudadanos de Ciutat Vella.

Estas medallas se reparten este año, bueno, las votamos en momentos muy difíciles,
pero siempre es bonito poder otorgar medallas a personas que se lo merecen en
momentos que son tan complicados. Así que muchas felicidades y esperemos que,
cuando acabe todo esto, podamos celebrarlo todos juntos.
El president comunica que sembla que la consellera Chacón ha sortit de la connexió i,
per tant, proposa continuar i que faci la seva intervenció quan torni a tenir connexió. A
continuació, dona l’enhorabona als premiats amb les medalles i desitja que aviat es
puguin retrobar i abraçar-se com cal.
La Sra. M. José Chacón i Salvador
Perdoneu, però ja sabem com és la connexió. Des del primer moment que Govern ens
presenta l’opció de guardonar l’Associació de Veïns de la Barceloneta amb la Medalla
d’Honor de la ciutat de Barcelona, Junts per Catalunya no en té cap dubte, que
recolzaria aquesta iniciativa. La Barceloneta és per a mi un barri amb molt de caràcter,
reivindicatiu, treballador, lluitador, com ho són tots els seus veïns i veïnes. Aquest
caràcter tan intens està reproduït en cada un dels membres de l’Associació de Veïns
de la Barceloneta, persones que s’estimen el seu barri i lluiten incansablement per ell.
I, per això, a tots vosaltres, els que formeu part de l’Associació de Veïns de la
Barceloneta, tan sols us puc felicitar i desitjar-vos molts més cinquanta anys.
En referència amb la Macrina, quan havia d’escriure aquestes quatre ratlles per a la
Macrina, de cop vaig saber que no era jo qui les havia de fer ni molt menys, que hi ha
persones al districte que ja no hi són però que deixen petjada, com, de fet, ho ha fet la
Macrina, així que vaig demanar a una persona molt estimada per la mateixa Macrina
que em fes aquestes ratlles, que jo posaria la veu, i em va fer arribar aquest text:
Estimadíssima Macrina, estic tan feliç que rebis aquesta medalla, te la mereixes tant, ets de les
primeres persones que vaig conèixer quan vaig aterrar a Ciutat Vella, ara ja fa una pila d’anys. Em
vaig trobar una dona plena d’empenta, energia positiva i amb una cosa imprescindible: ganes de
col·laborar amb tothom pensés com pensés i vingués d’on vingués. Sens dubte, la Macrina és un
exemple a seguir. Una abraçada infinita,
Mercè Homs.

Després d’aquestes paraules de l’exregidora Mercè Homs, jo, com a consellera del
Grup Municipal de Junts per Catalunya al Districte de Ciutat Vella, només m’agradaria
dir-li a la Macrina (l’oradora pronuncia uns mots en filipí).
D) Part d’impuls i control
a) Proposicions
1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè,
atès que Ciutat Vella és el districte que més patirà les conseqüències de la
crisi socioeconòmica derivada de l’emergència sanitària provocada per la
COVID-19, atès que els serveis socials del Districte han vist un augment
notable en les peticions d’ajudes, es reforcin les oficines de serveis socials
del Districte, així com també l’Oficina de l’Habitatge de Ciutat Vella per tal de
poder fer front a l’allau de demandes i d’expedients que tindran lloc en els

propers mesos, i el Districte es comprometi a convocar espais, taules o els
consells sectorials per a consensuar amb entitats i associacions un acord de
districte amb mesures, inversions i actuacions prioritàries en l’àmbit sectorial
corresponent per afrontar corresponsablement la crisi econòmica i social
causada per la pandèmia de la CODIV-19, i elevar posteriorment aquests
acords a la Taula del Pacte per Barcelona.
El president dona la paraula a la representant d’Esquerra Republicana de Catalunya
perquè exposi la proposició. Així mateix, informa que els temps d’intervenció són de
sis minuts per al grup proposant i de tres minuts per a la resta de grups.
La Sra. Alba Segura Gomila
Bé, davant de la situació actual que estem vivint, des d’Esquerra Republicana de
Ciutat Vella tornem a demanar i reivindicar la necessitat dels reforços dels serveis
socials del nostre districte, igual que és molt necessari la creació d’espais veïnals i
d’associacions per fer front a aquesta crisi econòmica i social derivada de la covid-19,
aterrats al districte i amb les especificitats que el caracteritzen.
Estem en un moment d’alta vulnerabilitat per als veïns i veïnes. Som conscients de
l’existència de diversos plans socials de l’Ajuntament, però, si som objectius, aquests
no es poden aterrar a les casuístiques de Ciutat Vella. Els serveis socials del nostre
districte demanen urgentment una ampliació de recursos humans i econòmics, i
portem un temps reclamant aquesta ampliació i aquests reforços. Actualment, els
serveis socials compten amb l’ajuda de voluntaris i voluntàries, però aquest recurs
acabarà algun dia.
És per això que no podem esperar més per demanar aquesta ampliació. La pandèmia
que estem vivint té derivades socials i econòmiques indiscutibles: hi ha hagut ERTOs,
acomiadaments, reduccions salarials… Tot això comporta i comportarà durant un llarg
període de temps dificultats econòmiques per al nostre veïnat, incapacitat de pagar
lloguers, de pagar escoles i materials escolars, entre moltes altres problemàtiques.
Tots som conscients que anteriorment a la covid-19 els serveis socials ja patien de
certa saturació, llista d’espera, expedients tramitats amb lentitud... I també som
conscients que, des que patim aquesta pandèmia i durant uns quants anys després,
seguirem patint les mateixes problemàtiques, però incrementades de manera notable.
És per això que considerem d’extrema necessitat l’ampliació dels serveis, els recursos,
necessitem noves contractacions de personal, una bona promoció i publicitat per tal
que tothom sàpiga on és la seva oficina de referència. I sobretot i el més important,
l’erradicació de l’estigmatització que pateixen aquests serveis.
De la mateixa manera demanem tot l’anterior esmentat per a l’Oficina de l’Habitatge, ja
que ja hi havia, hi ha i hi haurà una important emergència habitacional. No podem
permetre més desnonaments al nostre districte i, malauradament, les xifres apunten
que hi haurà un repunt als barris com el del Raval, on hi ha un elevat número de
famílies que no han pogut treballar l’últim mes a causa de l’emergència sanitària.
Com bé sabeu, el mes d’octubre vam demanar la creació d’un pla estratègic d’acció
social. Posteriorment, vam tornar a incidir, juntament amb el president del Districte,
presentant un pla de xoc, al qual vosaltres tampoc vau fer cas. Però davant de la

proposta que vam fer, avui continuem pensant que és necessari el pla estratègic
d’acció social. No obstant, davant la situació d’extrema vulnerabilitat que estem vivint,
acceptem la transacció feta pel Govern. Creiem que és molt necessari que escoltem
diferents veus del territori: veïnes, associacions, entitats, tots aquells col·lectius que
són els que millor coneixen les casuístiques del barri. Tot i així, considerem que no ens
podem quedar únicament amb una diagnosi, sinó que, amb tot el que es reculli en
aquestes trobades, hem de fer un pas més enllà, hem de traslladar-ho a solucions
reals i adequades a les especificitats del districte.
I abans vostè deia, senyor regidor, que l’Ajuntament destina ics diners per a les
persones sense llar; em sembla molt bé, però no és la quantitat, sinó la qualitat, i no és
la xifra, sinó que s’inverteixin de manera útil i efectiva. I creiem que sense tenir un pla
per a aquest col·lectiu no serveix de re la quantitat de diners que invertiu. Hem
d’aconseguir d’una vegada per totes que tinguem un districte sense col·lectius en
condicions de vulnerabilitat, en les situacions que es troben i de la manera que ho
esteu fent no és efectiva.
A mode de resum, el que us demanem és que, a curt termini, es reforcin les oficines
de serveis socials i l’Oficina de l’Habitatge amb més recursos i personal i, també a curt
termini, que es convoquin aquestes trobades amb les entitats de veïns i veïnes.
Gràcies.
El president obre el torn de la resta de grups municipals.
La Sra. Julia Barea Sánchez
Gràcies, president. Vagi per endavant que votarem a favor d’aquesta proposta. La
veritat és que aquests dies hem pogut veure i comprovar com els serveis socials han
funcionat molt i molt en aquests dies. La veritat és que, dia rere dia, no ens adonem de
la gran feinada que fan aquests serveis: treballadors socials, educadors de carrer i
tants i tantes persones involucrades en aquests serveis, persones col·laboradores,
persones que ajuden, persones que donen servei, persones que fan que avui en dia
totes les persones siguin ateses quan se senten o quan estan en risc de vulnerabilitat.
Aquesta proposta la votarem a favor, perquè creiem que és molt necessari reforçar els
equips de serveis socials i l’Oficina de l’Habitatge, ja que la feinada que estan
suportant és ingent i en un districte com Ciutat Vella són indispensables.
Com no podria ser d’una altra manera, ens agradaria fer una menció especial de tots
els treballadors de serveis socials que treballen en els quatre centres de Ciutat Vella.
Sou increïbles, no només com a persones, sinó per la gran tasca que feu cada dia i
sobretot aquests dies, que moltes vegades és invisible, però és molt important. Sou els
únics que heu estat a l’altura a l’hora d’atendre la ciutadania.
Ara que em poso a reivindicar, m’agradaria que l’Ajuntament i l’Institut Municipal de
Serveis Socials entenguin la situació i posin en valor la gran feina que fan. Perquè
vosaltres sou els que heu atès, respost i heu donat la cara, no pas els polítics, i això se
us agraeix molt. Sabem que la vostra feina és molt gran, molt ingent i a vegades molt
invisibilitzada, però tingueu per segur que des de Ciutadans us recolzarem. Gràcies i
mil gràcies.

Ara bé, a mi el que em sorprèn, una altra vegada i cada vegada que Esquerra
presenta una proposta social…, aquests moments tan gloriosos quan deien que el
Govern municipal no feia la seva feina. No han aprovat els pressupostos amb ells? No
diuen que sí a tot el que fa l’Ajuntament? Vaja, quines casualitats té la vida, fan i voten
el mateix que ells, però els critiquen. Saben què passa? Que si la Generalitat fes les
coses millor avui podrien donar lliçons, però no és així. En la Generalitat, concretament
el Departament d’Afers Socials ni està ni se l’espera, perquè, com sempre, les ajudes
tard i malament, en aquests moments. Les ajudes que s’han ofert des de la Generalitat
es fan a través de la web, que han de registrar-se amb un idCAT o amb un certificat
electrònic. Ara no es queixen dels seus departaments als quals governen sobre la
bretxa salarial? Un districte com Ciutat Vella funciona de diferent manera que els altres
districtes de la ciutat. I, per tant, s’han de fer ajudes i propostes noves. Reclamen a
l’Ajuntament, però també haurien de reclamar-se a si mateixos, perquè, que jo sàpiga,
el Consorci de Serveis Socials depèn en un 60% de la Generalitat i un 40% de
l’Ajuntament. Així que, en comptes de reclamar sempre aquí –que està molt bé–,
haurien de reclamar també als seus.
La veritat és que, una altra vegada, hi votarem a favor, perquè creiem que és molt
necessària aquesta proposta i reforçar tots els equips, no un només, sinó els quatre
equips dels barris i sobretot l’Oficina de l’Habitatge.
La Sra. M. José Chacón i Salvador
Gràcies, president. Junts per Catalunya estem totalment d’acord amb la filosofia de la
proposició que ens presenta el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Som coneixedors que, a dia d’avui, l’únic centre obert per fer atenció tant directa com
semiindirecta per poder atendre urgències s’ha incrementat amb dotze treballadors
socials. No obstant, amb la demanda que està patint i patirà tot centre de serveis
socials del districte de Ciutat Vella, és molt necessària l’ampliació de la plantilla.
Per posar blanc sobre negre, abans de la crisi d’emergència sanitària, als centres de
serveis socials de Ciutat Vella s’atenia una mitjana de vint usuaris nous; aquestes set
setmanes s’han atès més de sis-cents nous usuaris, amb un miler de demandes
gestionades. Aquestes xifres deixen en evidència que manca de personal n’hi ha
segur. També cal dir que les polítiques s’han de fer amb els professionals del sector,
amb els treballadors. I em consta que, malauradament, mai se’ls ha demanat opinió.
Moltes vegades els venen polítiques instaurades que a la pràctica no tenen gaire sentit
o els dificulten la seva feina.
El centre de serveis socials de guàrdia durant aquest estat d’alarma ha tingut moltes
mancances alienes als seus treballadors. La barrera idiomàtica la majoria de vegades
és un greuge per als ciutadans i per a les mateixes treballadores i treballadors. No hi
ha hagut, durant tot aquest temps, gestió de traductors ni mediadors culturals. Atendre
telefònicament en urdú, tagàlog, bengalí…, creieu-me, gens fàcil.
El Grup d’Esquerra ha estat molt tímid a l’hora de fer una proposta completa, potser
degut que en el primer plenari d’aquest mandat ja li van rebutjar una iniciativa molt
més completa en polítiques socials, i va ser rebutjada. Reforçar només els centres de
serveis socials i l’Oficina de l’Habitatge és, per a nosaltres, quedar-se curts, els serveis
són insuficients. Per anar bé, s’hauria de crear provisionalment una multioficina per
donar servei al ciutadà. Parlem d’una oficina que inclogui serveis socials, habitatge,

estrangeria, seguretat social, inclús una petita OAC, perquè al districte, tot i que sembli
irreal, patim molta bretxa digital i els nostres veïns i veïnes no poden fer tràmits online,
no disposen ni de certificat digital…
El president constata que hi ha problemes tècnics amb la connexió de la consellera
Chacón.
La Sra. M. José Chacón i Salvador
Bé, ja acabo, eh? Com ja li he dit a l’informe del regidor, creiem que, des de Junts per
Catalunya, els serveis socials s’han de reestructurar perquè aquesta crisi social
provocada per la crisi d’emergència sanitària ens ha mostrat una estructura fràgil en
polítiques socials.
És per tot això que el nostre vot serà favorable, confiant que tingueu en compte les
propostes que Junts per Catalunya us ha fet en aquest argumentari.
El president dona la paraula al representant del PSC.
La Sra. M. José Arteaga Muñoz
Parlem com a govern, president.
El president comunica que, aleshores, disposen de sis minuts d’intervenció.
El Sr. Francisco Sierra López
President…, si me permite una observación, a lo mejor el programa, si apagamos el
resto de los que no vayamos a hablar la cámara, funciona un poco mejor.
El president respon que ho poden provar, però que creu que és un problema de
connexions individuals. Atès que no és possible establir la connexió amb el conseller
Andrés Pérez, pregunta si hi ha alguna altra persona del Govern que pugui fer aquesta
intervenció.
La Sra. Natalia Martínez Rodríguez
Ho estem gestionant.
El president comunica que sembla que ara sí que tenen connexió amb el conseller
Pérez.
El Sr. Andrés Pérez Conte
Hola. Crec que ara sí. Perdó, eh?, no… Bé, primer de tot, dir que vam proposar una
transacció a la proposició que ens va presentar Esquerra Republicana, que van
acceptar, on no parlàvem de la qüestió de fer un pla d’acció a Ciutat Vella per les
raons que ja vam parlar a l’anterior Consell Plenari on va sortir la qüestió, que
plantegem el model de serveis socials des d’àmbit municipal. I, llavors, en aquest
sentit, acceptaríem la proposició d’Esquerra, ja que planteja mesures imprescindibles
en una situació de crisi social com l’actual, mesures en les quals ja estem treballem,

tant des de Districte com des de les tinences de Drets Socials i la Regidoria
d’Habitatge, des de l’inici de l’estat d’alarma.
La situació d’emergència sanitària i social sense precedents que vivim ha desbordat
totes les previsions, supòsits i objectius amb què treballàvem i ens planteja nous
reptes, interrogants i necessitats socials emergents que només podem afrontar
treballant colze a colze administracions, entitats socials i societat civil organitzada.
És per això que, des de fa gairebé un mes, hem iniciat espais de trobada amb agents
econòmics, socials i veïnals de Ciutat Vella per començar a compartir diagnòstics i
propostes. Des que es va decretar l’estat d’alarma, des de Districte hem estat en
contacte i seguiment de les demandes, necessitats i propostes de les entitats socials
del nostre territori, així com per anar coneixent l’impacte de la crisi als usuaris de les
entitats que també són veïnes de Ciutat Vella. Hem iniciat un espai de trobada i treball
conjunts entre entitats socials amb membres de l’equip tecnicopolític del Districte en
cada un dels barris, on hem començat a compartir interrogants, reptes, necessitats,
diagnòstics. Aquests espais, on seguirem treballant, ens permetran arribar a acords
per treballar tant des del Districte com per elevar-ho posteriorment a Drets Socials, a
Habitatge o a la Taula del Pacte per Barcelona.
En relació amb el reforç de serveis socials, des de l’estat d’alarma sabem que tant
serveis socials com l’Oficina de l’Habitatge han hagut d’adaptar o tancar l’atenció
presencial, però duent a terme la mateixa atenció i gestió de forma telemàtica, ja sigui
amb correus electrònics o també amb trucades. I en el cas dels centres de serveis
socials limitant a un centre obert per districte, per mesures de protecció, com sabem, i
seguretat de la salut.
Dir que des de l’Institut Municipal de Serveis Socials s’està treballant perquè, a partir
de mitjans de maig, es puguin obrir més centres de serveis socials, que han estat
tancats durant l’estat d’alarma. Des de la Tinença de Drets Socials i la Regidoria
d’Habitatge de l’Ajuntament han anat adaptant i reforçant l’atenció i també la seva
oferta d’ajuts, obrint o adaptant nous equipaments i serveis per donar resposta a les
necessitats socials i habitacionals emergents. Evidentment, es continuarà reforçant
tant serveis i ajuts segons les necessitats de cada moment i es valorarà, si és que cal i
es requereix, augmentar els recursos humans dels centres de serveis socials i l’Oficina
de l’Habitatge. Però s’ha de dir que en els dos casos, tant de serveis socials com de
l’Oficina de l’Habitatge, de moment s’ha pogut donar resposta a totes les peticions i a
totes les trucades, i amb l’obertura de nous centres de serveis socials es podrà tornar
a fer cita prèvia, que és una cosa que s’havia deixat de fer, fent atenció directa, i s’ha
pogut donar resposta en els terminis que estan establerts a totes les demandes.
Per altra banda, dir també que és important que, en relació amb el reforç de recursos
humans dels centres de serveis socials…, les ràtios de treballadors dels centres de
serveis socials guarden relació amb el dimensionament de la plantilla, que es realitza
amb la Generalitat de Catalunya i que es negocia en el marc del contracte programa.
Nosaltres defensarem, des de l’Ajuntament de Barcelona, l’ampliació d’aquesta per
adequar el personal a les necessitats originades pel covid-19. Tot i així, cal assenyalar
que, en aquests moments, s’està podent, com he dit, atendre les persones que
s’adrecen als centres de serveis socials.
De moment, parem aquí.

El president dona la paraula de nou a la representant d’Esquerra Republicana.
La Sra. Alba Segura Gomila
Primer de tot, us volem agrair que hagueu aprovat la proposta que hem fet. De totes
maneres, continuem pensant que, encara que aquestes trobades es duguin a terme,
hem d’aconseguir crear a mitjà, llarg termini un pla estratègic d’acció social per tal que
no hi hagi més desigualtats econòmiques i socials en tot el territori. Es van cometre
molts errors durant la crisi econòmica del 2008 i no volem que torni a haver-hi aquests
errors, sinó que ara tenim una gran oportunitat de treballar plegats i acabar amb totes
les problemàtiques del nostre districte.
Per altra banda, per respondre a la senyora Julia, voldríem dir que, precisament,
l’acord de pressupostos a què vostè s’ha referit per a aquest 2020 contemplava un
gran augment a les partides de política social, exactament s’hi destinarien bastants
diners; pressupostos als quals vostè va votar en contra. Com ja s’ha mencionat en el
debat de l’informe del regidor, els consellers d’aquest grup municipal treballen pels
veïns i veïnes i sempre des de l’esquerra. Ens calen més polítiques d’esquerra en
aquesta ciutat i no polítiques com les que vostès defensen com a partit.
Per acabar, consellers i conselleres, han de fer una mirada a futur, i com ja s’havia dit
a la primera part del plenari, no es disposa d’un full de ruta d’actuacions socials. Per
tant, creiem que és una bona iniciativa per marcar l’inici d’aquest full.
El president informa que aquesta proposició s’ha aprovat per unanimitat.
2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè,
donat que Barcelona i els seus districtes formen part d’una gran ciutat de
serveis, comerços i turisme que està paralitzada, calen accions directes i
concretes per fer front a la incertesa econòmica i a la dramàtica pèrdua de
llocs de treball que poden produir-se. Autònoms, comerciants i empreses han
de saber que, avui més que mai, estem amb ells. Davant la greu crisi sanitària
provocada per la COVID-19, la incertesa i l’impacte econòmic que aquesta
pandèmia està provocant a moltes llars barcelonines. En aquest context, les
administracions públiques han de jugar un paper essencial per cobrir les
necessitats de tots els ciutadans en els seus moments més difícils, i també
per actuar com a motor de reactivació econòmica.
L’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella no poden ser una
excepció i han de bolcar els seus esforços en la lluita contra el virus i la crisi
econòmica, creant i augmentant les línies d’ajuts en aquest sentit. El Govern
municipal té competències i fonts de finançament per activar tots els
mecanismes per abordar d’una forma transversal la recuperació social i
econòmica de la ciutat i del nostre districte. El grup municipal Cs, per evitar la
pèrdua de llocs de treball i tancament de negocis, donant recolzament i ajuts
per recuperar l’activitat econòmica anterior a la crisi sanitària del COVID-19,
entenent l’excepcionalitat de la situació i oferint-se a buscar solucions de
forma conjunta i consensuada.
Que el Govern del Districte de Ciutat Vella, dins del marc de l’elaboració del
nou Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat Vella, es comprometi en les
properes setmanes a continuar convocant espais, meses i el Consell de

Dinamització Econòmica per consensuar amb partits polítics, entitats,
associacions, xarxes i veïns i veïnes propostes específiques amb mesures
reals, inversions i actuacions prioritàries en l’àmbit tant social com econòmic
per afrontar corresponsablement la crisi causada per la pandèmia de la
COVID-19 i que aquestes mesures es duguin a terme al més aviat possible,
que comptin amb el màxim consens i que totes les propostes aportades es
traslladin a Casa Gran.
El president informa que en aquest punt s’han ajuntat les proposicions de Ciutadans i
de Junts per Catalunya i que els temps acordats són de nou minuts per als grups
proposants i sis minuts per a la resta de grups.
A continuació, dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans perquè exposi la seva
proposta.
La Sra. Julia Barea Sánchez
Gracias, presidente. Los momentos que estamos viviendo son muy duros y
complicados para todos, sin excepción. Son momentos donde lo primordial es atender
a las personas y resolver todas sus dudas. Lo que empezó siendo una crisis sanitaria
ha acabado siendo una crisis sanitaria, social y económica, alterando así la vida de
miles y miles de ciudadanos. Barcelona es y seguirá siendo una de las ciudades más
importantes del mundo, y por ello debemos ser un ejemplo para el mundo.
Ciutat Vella es el distrito de la ciudad que primero sufre y que acaba contagiando a los
otros distritos. Pero también es aquel distrito que lo hacen fuerte sus ciudadanos, sus
comercios y sus servicios. Sin ellos este distrito no sería lo que es. Una crisis como
esta ha hecho que el distrito sea todavía más vulnerable, y no nos podemos permitir
que esto ocurra. Porque Ciutat Vella, empezando por este escenario y sin excepción,
debe volcarse en la lucha contra el virus, pero también para fortalecer, mejorar y
atender a comercios y colectivos vulnerables, ya que como administración más
próxima a la ciudadanía no podemos dejar abandonados a nadie. Así que debe activar
todos los mecanismos necesarios para abordar de forma transversal la recuperación
social y económica.
Desde Ciudadanos creemos que estas acciones y medidas que debe hacer el Distrito
tienen que estar consensuadas con todos, es decir, ciudadanos, comerciantes,
entidades, asociaciones, Gobierno y oposición deben ser capaces de presentar unas
medidas reales, unas inversiones y unas actuaciones prioritarias para no dejar a nadie
en el camino. Estas ayudas deberán ser económicas, comerciales, sociales y otras
tantas que vayan surgiendo para dar respuestas reales a los problemas de todos los
ciudadanos del distrito de Ciutat Vella.
La verdad es que la propuesta que hace hoy Junts per Catalunya, que estamos
debatiendo conjuntamente aquí, creemos que puede ser la primera medida que se
planteé y se haga de la manera más inmediata posible, ya que durante estos días
hemos podido ver y hablar con varios comerciantes que no saben si podrán abrir o si
les sale a cuenta abrir sus negocios.
La verdad es que en un distrito como Ciutat Vella que necesita tanto su comercio de
proximidad es triste ver, por la falta de medidas económicas, que no puedan abrir

estos días.
Estas propuestas que se hagan deben atender la casuística de cada zona. Porque lo
más seguro es que lo que funciona en el Raval no funcione en la Barceloneta, o lo que
funcione en el Gótico no funcione en Casc Antic. Debemos entender que cada barrio
funciona diferente. Por lo tanto, deberíamos hacer diferentes propuestas. En estas
mesas, que esperamos que se convoquen lo antes posible, se debería poder hablar de
todos los temas importantes, temas que afecten directa o indirectamente, como
medidas de prevención, medidas económicas de ayudas, medidas de hacer zonas de
excelencia, medidas para los sectores más perjudicados, medidas para el pequeño
comercio, medidas para los colectivos vulnerables; hablar de tasas e impuestos,
hablar de nuevas inversiones económicas, hablar de nuevos modelos de trabajo
conjuntamente con Barcelona Activa, y otras tantas medidas necesarias para que siga
habiendo vida en Ciutat Vella.
Hoy es una oportunidad para que el Pleno de Ciutat Vella muestre el apoyo a sus
ciudadanos, pero también a sus comercios y comerciantes, entidades y asociaciones,
y que entre todos podamos seguir adelante para fortalecer este distrito.
3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat
perquè, atès que el comerç representa el 15% del PIB de la ciutat i forma part
del teixit social dels nostres barris, atès que la impossibilitat d’obrir al públic
comporta per molts comerços de proximitat l’acumulació d’estocs i una
pèrdua de competitivitat respecte a altres operadors i plataformes de venda i
distribució online, atès que la situació de confinament ha evidenciat, doncs, la
necessitat d’avançar cap a una major digitalització del comerç de proximitat,
atès que des de les administracions cal fer tot l’acompanyament necessari a
comerços i eixos per facilitar aquesta digitalització, atès que les mesures
econòmiques que ha pres el Govern de l’Estat són insuficients i poden
provocar que una gran quantitat de comerços familiars i petits negocis no
puguin tornar a aixecar la persiana, atès que cal ajudar el comerç a tenir
liquiditat de forma immediata per poder afrontar els pagaments de les seves
despeses fixes així com de les derivades de la necessària compra d’EPIs i
instal·lació de mesures de seguretat i higiene en el període de
desconfinament, el Consell de Districte insti el Govern del Districte a crear de
forma immediata una plataforma online per promoure la presència digital i l’ecommerce dels comerços del districte que agrupi totes les iniciatives de
venda online que han anat sorgint i que esdevingui el portal de referència del
comerç de proximitat al districte, que els gestors d’aquestes plataformes
digitals siguin les entitats o eixos comercials de la zona o, en el seu defecte,
el més proper, dur a terme les accions d’acompanyament necessàries perquè
tots els comerços que ho vulguin puguin adherir-se a aquesta plataforma de
venda online a través dels eixos comercials de la seva zona, destinar recursos
i 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 i
generar una línia de subvencions destinada a comerç i restauració per ajudar
a la compra d’EPIs i la instal·lació de mesures de seguretat i higiene a tots
aquells establiments que tindran atenció al públic un cop puguin obrir.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula a la representant de Junts per

Catalunya.
La Sra. M. José Chacón i Salvador
Gràcies, senyor president. El comerç constitueix una de les principals activitats
econòmiques generadores de llocs de treball a Barcelona, representa un 15% del PIB,
és un dels principals actius de la nostra ciutat, però no tan sols com a activitat
econòmica, el comerç per la seva proximitat amb la ciutadania realitza una contribució
social, urbana i territorial, dona cohesió i dinamisme als nostres barris, té una
incidència molt directa en la qualitat de l’espai públic i en la seguretat dels carrers i
places.
Com venim repetint des de Junts per Catalunya perquè el Pacte per Barcelona i les
mesures que es prenguin per sortir d’aquesta crisi siguin al més útils possibles i
responguin a les expectatives de tots els sectors, cal que el Govern municipal tingui un
diàleg sincer i col·laboratiu amb la resta de grups municipals i amb els agents
econòmics i socials dels districtes de la ciutat.
L’actuació de l’Ajuntament serà determinant perquè la ciutat superi amb èxit aquesta
crisi. De moment, les polítiques pròpies que han generat en solitari han estat de fracàs.
Per això és molt necessari l’aportació de tots els grups municipals per garantir l’èxit.
No serà l’èxit del Govern municipal en exclusiva; només ens en sortirem amb diàleg,
com deia, i amb una col·laboració estreta, intensa entre el sector públic i el sector
privat.
Com també hem dit, és el moment de rescatar la ciutadania, de rescatar autònoms,
pimes, de rescatar llocs de treball, i això només ho aconseguirem amb ajudes directes
que generin liquiditat. En aquest sentit, l’Ajuntament ha de buscar fonts alternatives
d’ingressos, com l’endeutament, que ho pot fer perquè la situació financera de
l’Ajuntament és sanejada, i a la vegada revisant de dalt a baix els PADs i els PIMs.
Estem segurs que hi ha inversions que poden ajornar-se un o dos anys, i ara, amb
aquesta crisi, les prioritats han canviat.
I fent referència a tots els punts esmentats anteriorment, votarem a favor de la
proposta del Grup Municipal de Ciutadans.
I ara ja, centrant-nos una miqueta més en la proposta del meu grup, que és Junts per
Catalunya, us faig les següents reflexions, havent acceptat unes petites modificacions
en la nostra proposta, que no sé, senyor president, si cal esmenar ara, perquè hem
quedat amb la consellera de Barcelona en Comú que ho faríem in voce, perquè ha
sigut justament ara al migdia, a última hora.
El president manifesta que, si ho han acordat així, prefereix que es faci in voce en el
moment en què intervingui la consellera o el conseller de Barcelona en Comú, i així la
secretària pot prendre nota de l’acord final.
La Sra. M. José Chacón i Salvador
D’acord. O sigui, si no, llegeixo jo ara els punts com queden, tal qual, i igualment la
secretària ho té, perquè ha rebut el mail, però, bé, jo llegeixo, no?, que quedi
justament així la proposta, no?: «Crear de forma immediata un grup de treball amb les
entitats comercials per treballar amb elles amb mesures urgents que incloguin, entre

altres, la promoció de plataformes online per promoure la presència digital i l’ecommerce dels comerços al districte, que puguin optimitzar totes les iniciatives de
venda online que han anat sorgint i que esdevingui el portal de referència del comerç
de proximitat al districte. Destinar recursos a eines de màrqueting online per tal de
donar a conèixer als veïns i les veïnes del districte que poden seguir comprant a
domicili als comerços del seu barri. Treballar en la creació d’una línia de subvencions
en l’Àrea de Comerç destinada a comerç i restauració per ajudar en la compra
d’equips de protecció individual i la instal·lació de mesures de seguretat i higiene a tots
aquells establiments que tenen atenció al públic.»
Llavors, segueixo el meu argumentari, que era així la proposta transaccionada.
Llavors, les mesures econòmiques que ha pres el Govern de l’Estat espanyol per a
nosaltres són insuficients per garantir la liquiditat de molts comerços i poder provocar
que una gran quantitat de comerços familiars i petits negocis no puguin tornar a
aixecar la persiana. No pot ser que aquells negocis que eren rendibles i creaven
ocupació abans de la crisi ara no puguin tornar a obrir. I és per això que creiem que,
des de l’Ajuntament de Barcelona, cal fer tot l’acompanyament necessari al comerç
amb dos únics objectius: un, ajudar el comerç a tenir liquiditat de forma immediata per
poder afrontar els pagaments de les seves despeses fixes a través d’un marketplace
que permeti donar sortida als seus estocs i vendre serveis, i també ajudar-los en les
despeses derivades de la tornada a la nova normalitat, com és la compra d’EPIs i la
instal·lació de mesures de seguretat i higiene.
En aquest sentit, l’associacionisme comercial té un paper clau a l’hora de vertebrar
iniciatives per treballar la cohesió amb el barri i exercir com a interlocutor amb les
institucions. És per això que el districte i la ciutat no es poden permetre el luxe que tot
aquest teixit comercial es vegi fortament ressentit per aquesta crisi. D’una banda, la
impossibilitat d’obrir al públic durant la situació d’estat d’alarma ha comportat que molts
comerços de proximitat acumulin estocs i pateixin d’una pèrdua de competitivitat
respecte a altres operadors i plataformes de venda i distribució online. Per això,
demanem que es creï de forma immediata aquesta plataforma online per promoure la
presència digital i l’e-commerce dels eixos comercials del districte, que agrupi totes les
iniciatives de venda online que han anat sorgint i que esdevingui el portal de referència
del comerç de proximitat del districte. També caldria dur a terme les accions
d’acompanyament necessàries perquè tots els comerços que ho vulguin puguin
adherir-se a aquesta plataforma de venda online. I, finalment, caldria destinar recursos
a eines de màrqueting online per tal de donar a conèixer als veïns i les veïnes del
districte que poden seguir comprant a domicili als comerços associats del seu barri.
Cal convertir aquest nou marketplace com el lloc de referència en les compres online.
D’altra banda, en la segona línia que portàvem, per tal d’ajudar el comerç a la tornada
a la normalitat, demanem que es doti una línia de subvencions destinada a comerç i
restauració per ajudar a la compra d’EPIs i a la instal·lació de mesures de seguretat i
higiene a tots aquells establiments que tindran atenció al públic un cop puguin obrir,
com els que aquesta setmana ja ho han fet amb el desemborsament personal de la
compra dels seus propis EPIs i l’adaptació del local. Això suposarà una despesa molt
important i pot ser molt difícil de sostenir després de tantes setmanes amb la persiana
baixada. Per als comerciants, com ja hem dit, és una despesa afegida en moments
complicats. Per a l’Administració és canviar la despesa de la dinamització comercial de
xapes, postals, bossetes, merchandising divers per material de protecció personal per
a tots els treballadors.

És per això que demanem al Govern del Districte que sigui ambiciós i que entomi
aquesta proposta que fem des de Junts per Catalunya amb la màxima voluntat per ser
constructius i treballar per assegurar la pervivència d’un tresor tan preuat com és l’èxit
del teixit comercial de proximitat dels barris en el nostre districte.
El president agraeix la intervenció i obre el torn de la resta de grups municipals.
El Sr. Antoni Vidal Ruiz
Gràcies, president. Anem a pams. Primer voldria parlar de la proposició que ha
presentat Ciutadans; estem completament d’acord que cal un pla per activar i reforçar
l’activitat social, reactivar social i econòmicament el districte. La crisi que ens ve a
sobre és colossal. I, de fet, ja hauríem d’haver comptat amb un document marc. O
sigui, anem tard.
Al principi de tot, quan vam llegir la primera proposició que ens va enviar Ciutadans, la
nostra primera idea era d’abstenir-nos, més que re per la falta de rigor econòmic i
fiscal que contenien els acords de la mateixa proposició. Un dels acords, el segon, era
d’aprofitar el fons de contingència. Aquest fons de contingència no hauria estat
possible sense la taxa de residus i el recàrrec de l’impost turístic, que bàsicament es
nodria d’aquests dos ingressos, on per motius ideològics i com a partit de dretes que
vostès són, senyors de Ciutadans, i defensor de qui més diners tenen van votar en
contra. Per tant, per començar i ser coherents, aquests ingressos aconseguits al
pressupost del 2020 ni els volíeu. Ara els voleu? Bé, que sapigueu que la cosa
canviarà, més que re perquè la situació que hi ha actual fa que haguem de refer el
pressupost: 40 milions d’euros que estaven previstos en els fons de contingència ja no
hi seran. Per tant, cal mirar cap a altres horitzons com és una modificació
pressupostària.
Però ara, amb la transacció que ha fet l’equip de govern, no veiem motius per no votar
a favor. Així doncs, estem en una crisi econòmica molt important i calen mesures per
tal de reactivar l’economia del nostre districte, mesures que vagin encaminades a la
recuperació de l’ocupació en aquest districte, mesures que vagin encaminades a la
redefinició del model turístic per fer-lo més equilibrat, sostenible i de qualitat, mesures
que vagin a garantir la preservació del model comercial de proximitat, mesures a
promocionar diferents formes d’economia social i solidària i, sobretot, mesures que
vagin a potenciar allò que anomenem l’economia de la vida per tal de garantir un major
benestar per als veïns i veïnes de Ciutat Vella.
El que sí que els demano a l’equip de govern, que és qui acabarà fent i executant
aquests espais, les taules, el Consell de Dinamització Econòmica, és que siguin
eficaços i eficients, i que no es converteixin en la presa de pèl que van ser les sessions
del PAD, perquè de vegades aquest Govern tendeix a pervertir el concepte de
participació ciutadana.
I, per acabar, votarem també a favor de la proposició que ens presenta Junts per
Catalunya. Estem molt d’acord amb els tres punts que ens presenten a la «propo», ho
hem treballat a nivell de ciutat com també a nivell d’alguns districtes. Ara més que mai
calen mesures per cuidar, dinamitzar, promocionar el petit comerç del districte, que és
un dels tresors més preuats que tenim.

Voldria simplement fer una anotació. Aquestes plataformes de marketplace funcionen
amb el suport de l’Ajuntament o del Districte, però si ho gestionen de veritat les entitats
comerciants. Una plataforma gestionada íntegrament per l’Ajuntament permetria que
comerços de grans cadenes com Inditex hi puguin ser, per tant, perd la raó de ser,
perquè si és gestió pública, no es poden discriminar comerços. Així que la coherència
seria que la gestió fos per part de les entitats de comerciants.
Per tant, a mode de resum i per concloure, votarem a favor de les dues proposicions.
Gràcies.
El president agraeix la intervenció i pregunta si, per part del Govern, faran intervenció
conjunta o separada.
La Sra. M. José Arteaga Muñoz
Separada, president. Jo defensaré la proposició de Ciutadans.
El president li dona la paraula. Tot seguit, constata que, de nou, hi ha problemes de
connexió i demana que tots tornin a apagar les càmeres per intentar aconseguir
millorar la connectivitat.
El Sr. David Pequeño Gutiérrez
Senyor president… Si quiere puedo hacer la intervención en contestación a la
propuesta de Junts per Catalunya, mientras la compañera se conecta.
El president hi està d’acord i li dona la paraula.
La Sra. M. José Arteaga Muñoz
Em sentiu ara? Qui comença, jo o…?
El president respon que pot començar la consellera.
La Sra. M. José Arteaga Muñoz
D’acord, perfecte. Doncs, donar les gràcies al Grup Municipal de Ciutadans per
acceptar la transacció, i recolzem aquesta proposició, ja que compartim amb el seu
grup la necessitat d’afrontar la crisi derivada del covid-19 amb mesures de reactivació
econòmica i social. Compartim també que aquestes mesures han de ser l’objecte d’un
treball, d’un pacte, d’un consens en què participin, en primer lloc, les entitats, xarxes,
veïns, grups polítics, evidentment tots, les institucions; només així seran efectius i
realment transformadors. Des de l’inici de la crisi, l’Ajuntament…
La Sra. Alba Segura Gomila
Jordi, el micro el tens apagat.
El president li dona les gràcies i comunica que tornen a tenir problemes de connexió
amb la consellera Arteaga. Per tant, proposa que el conseller David Pequeño faci la
seva intervenció.

El Sr. David Pequeño Gutiérrez
Cap problema.
El president diu que ja tornen a tenir connexió amb la consellera Arteaga.
La Sra. M. José Arteaga Muñoz
Ara em sentiu? Doncs, m’he quedat en el punt 3. Un clar exemple d’això en el nostre
districte és l’ampliació del punt d’assessorament a l’activitat empresarial o del punt de
defensa de drets laborals, i la labor de les xarxes laborals en cadascun dels barris.
Des de Barcelona Activa s’ha activat una assessoria personalitzada per a autònoms i
empreses tant per facilitar l’accés a la informació com per acompanyar en el procés de
cerca del finançament necessari per mantenir l’activitat econòmica a la nostra ciutat.
L’ajornament del pagament de taxes i tributs, el Pla d’impuls d’econòmic per un import
de 25 milions d’euros i el diàleg constant amb els sectors implicats demostren la nostra
determinació i compromís.
Ciutat Vella va ser pionera en la posada en marxa del Pla de desenvolupament
econòmic del districte, en el passat mandat, i amb ell es van activar recursos que ens
han de permetre actuar amb major celeritat i eficàcia en aquests moments de crisi. No
hem d’oblidar que, a més a més d’atendre les emergències, hem de treballar pel futur.
I per aquest motiu, el nostre compromís és iniciar des de ja un nou PDE 2022-2025
que defineixi l’horitzó socioeconòmic del nostre districte. Per això convocarem totes les
entitats per treballar des de ja. La prioritat d’aquest nou PDE ha de ser l’ocupació de
qualitat, la recuperació de l’economia familiar i del consum. I per a això necessitem de
tots i totes, empresaris, treballadors, xarxes laborals, entitats del tercer sector i
administracions públiques que hi col·laborin. Creiem, per això, que la crisi és de caire
global i, per això, les solucions, les propostes, les iniciatives han de fer-se amb la força
de la ciutat i més enllà inclús de l’àrea metropolitana, i en col·laboració amb la
Generalitat. Òbviament treballant també amb proximitat i amb l’especificitat de cada
territori. Per això hem impulsat el pacte de ciutat, en el qual participen tots els grups
polítics, inclús el seu, senyora consellera, i més de cinquanta entitats, institucions de la
ciutat en el seu plenari, més altres tantes en grups de treball que se’n deriven. Aquest
Pacte per Barcelona és en el que s’ha acordat des de les mesures per reimpulsar la
ciutat des de tots els àmbits i ajudar sobretot a la recuperació social i econòmica, amb
la implicació i la corresponsabilitat dels principals actors polítics, socials, econòmics i
cívics de la ciutat. Ha de permetre també treballar…
La Sra. Jessica González Herrera
Li quedava només una frase a la consellera, que jo crec que…
El president considera que la consellera hauria d’acabar la seva intervenció.
La Sra. Jessica González Herrera
Sí, sí, però el que vull dir és que… Bé, no sé si voleu continuar amb el Pequeño…
El president demana de nou al conseller Pequeño que faci la seva intervenció.
El Sr. David Pequeño Gutiérrez

Empezamos otra vez y seguro que se conecta.
Bueno, en respuesta a la propuesta de Junts per Catalunya, en primer lugar,
agradecer que aquí soto voce haya aceptado la transacción que hemos estado
trabajando hasta el último minuto, porque realmente creemos que es evidente que
todos los comercios necesitan de nuestro apoyo y entendemos que no es momento
para marcar diferencias entre los grupos políticos y que la situación actual exige que
todos arrimemos el hombro y busquemos lo que nos une. Por este motivo, apoyamos
la proposición de Junts per Catalunya y agradecemos enormemente su voluntad de
aceptar la transacción.
Desde el Gobierno del Distrito nos comprometemos a seguir trabajando con las
asociaciones para encontrar soluciones consensuadas y efectivas que permitan la
recuperación y crecimiento del tejido comercial de proximidad en nuestro distrito,
siempre vinculado al empleo de calidad y la protección de los que más lo necesitan.
Desde el inicio del estado de alarma, hemos ampliado, intensificado los contactos con
las entidades comerciales, las asociaciones y ejes del distrito, así como con comercios
particulares que están sufriendo de una forma muy especial y muy directa los efectos
socioeconómicos de esta crisis. En la última reunión del regidor con las entidades
comerciales y redes laborales se recogieron todas sus demandas y nos
comprometimos a seguir trabajando en coordinación con ellos para avanzar en la
adopción de medidas a corto, medio y largo plazo. Tenemos la necesidad de seguir
activando medidas que permitan conservar y generar empleo en el distrito. Y
coincidimos con las asociaciones comerciales en que ahora más que nunca debemos
apostar por el pequeño comercio de proximidad, las microempresas, que dan vida a
nuestros barrios.
Somos conscientes de que no hay una fórmula mágica, lo que hay y debe seguir
habiendo es un trabajo intenso con los comercios para encontrar las mejores
soluciones adaptadas a cada caso. Y este es nuestro compromiso, y por ello
agradecemos que se presenten propuestas como estas que buscan sumar y cuidar a
nuestros vecinos de los locales comerciales.
Muchas gracias.
El president agraeix la intervenció i pregunta a la consellera Arteaga si vol acabar la
seva intervenció.
La Sra. M. José Arteaga Muñoz
Ah, perfecte. Doncs, suposo que m’he quedat en l’últim punt, de dir que aquest Pacte
per Barcelona és en el qual s’han acordat totes les mesures per reimpulsar la ciutat
des de tots els àmbits i ajudar a la recuperació social i econòmica, amb la implicació i
la corresponsabilitat dels principals actors polítics, socials, econòmics, cívics de la
ciutat. I això ha de permetre també treballar per enfortir el teixit econòmic i social de la
ciutat, incloent-hi el de Ciutat Vella.
Gràcies.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula a la consellera de Ciutadans, que
encara li queden gairebé sis minuts d’intervenció.

La Sra. Julia Barea Sánchez
No estic acostumada que em sobrin tants minuts.
La verdad es que las palabras colaboración, compartir, trabajo, ayudar, presentar
medidas reales, pacto, consenso se dicen muy rápido, pero muchas veces el trabajo
que hay detrás no es tan cooperativo como debería ser. La verdad es que la
consellera del PSC nos ha presentado muchas medidas: ayudas para los autónomos,
ajornament d’impostos, 25 millones de euros para toda la ciudad, que exactamente no
sé adónde irán a parar, porque si hacemos un cálculo no dan ni para cien euros por
cada comercio abierto antes de la crisis.
La verdad es que el pacto de ciudad está muy bien, es una mesa donde todos
participamos, pero le recuerdo que en ese pacto de ciudad, o en esa mesa de trabajo,
faltan entidades y entidades sociales que conocen muy bien la realidad del día a día
de los distritos, y de distritos como Ciutat Vella. Les pongo de ejemplo Cruz Roja o
Caritas, entidades que colaboran constantemente con el Ayuntamiento que no han
sido convocadas. Creo que un pacto de ciudad tiene que ir mucho más allá y no solo
que se debatan medidas de ciudad, sino, como he dicho al inicio, trabajar propuestas
de barrios, incluso de calles, incluso de plazas, ¿no?
Hace unos días nos reuníamos con la Asociación de la Reial; la verdad es que
estaban bastantes tristes porque a día de hoy no habían propuestas claras, concisas y
completas. Ellos tienen miedo de no poder abrir, o todo lo contrario, ¿no?, que les
cueste más dinero abrir que estar cerrados. La verdad es que tenemos muchos
trabajadores en el distrito que viven de trabajar en comercios de restauración, hecho
que deberíamos plantearnos cómo mejorar ese sector, un sector que se verá afectado
mucho estos meses, no solo por el coranavirus, sino por la falta de turismo que vamos
a tener en la ciudad. Pero creo que es necesario trabajar con ellos, codo con codo,
para poder tener las medidas y las ayudas que sean necesarias.
Es verdad que es importante que no, como he dicho antes, solo sea de ciudad, sino
que desde el Distrito también se promuevan acciones concretas y específicas. Estoy
convencida ya seguro de que todos los ejes comerciales y asociaciones tienen
propuestas.
Respecto a lo que me comentaba Esquerra que encontraba sorprendente, ¿no?, que
utilizáramos el fondo de contingencia, bueno, utilizamos todo el dinero que ustedes
decidieron apartar, dinero que creo que sale de que la clase media pague impuestos.
Ustedes no defienden a esa clase media. Pero no pasa nada, ¿eh?, ustedes cuando
rectifican es cuando aprenden que las propuestas se tienen que estudiar de una
manera más detallada. La verdad es que ustedes nos acusan de ser un partido de
derechas, nos puede acusar de lo que usted quiera, ¿eh?, nos puede acusar, está en
su derecho. Pero, dado las últimas votaciones que ha habido en el Parlament y en el
Congreso de los Diputados, quizás deberían plantearse en qué lado están, si en la
izquierda, la derecha, en el centro o en la luna. La verdad es que, dado que un
presupuesto estaba mal hecho, ustedes decían que invertían mucho en políticas
sociales –no se lo niego, invertían mucho en políticas sociales–, pero sabiendo como
se gestionan las políticas sociales en este Ayuntamiento no tengo claro que ese dinero
fuera a llegar a todas las personas que lo necesitaban.

La verdad es que estoy contenta de que se apruebe esta propuesta, con los votos a
favor de todos, pero creo que deberíamos seguir trabajando conjuntamente y no solo a
nivel ciudad, sino distrito. Y sobre todo me quedo con una carta que escribió la
presidenta de la Reial que dice: «Redescubriendo Barcelona», tenemos de ser
capaces que todos los barceloneses quieran viajar a Ciutat Vella y aprovechen este
distrito como los que vivimos y trabajamos, porque es un gran ejemplo para lo que
debería ser la ciudad del futuro, la ciudad de Barcelona.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula a la consellera de Junts per
Catalunya per un temps de dos minuts i mig.
La Sra. M. José Chacón i Salvador
Doncs, quedi per endavant que la nostra proposta anava en la línia que siguin les
mateixes entitats i els eixos els principals actors d’aquest entramat. Ara més que mai
necessitem reforçar els eixos i les entitats comercials perquè són ells qui ens faciliten a
l’Administració la relació amb tots els comerciants i són ells els que fan una radiografia
acurada de la realitat del nostre teixit productiu. Segur que si són les mateixes entitats
no hi haurà precarització laboral, ja que el teixit productiu que tenim en el nostre
districte és liderat pels nostres eixos, que són alhora liderats per persones amb un
gran sentit de responsabilitat social.
Agraeixo al conseller Pequeño que valori la nostra proposta com a constructiva. I
aprofito l’avinentesa perquè m’agradaria preguntar-li en què es destinaran aquests 25
milions d’euros que el regidor n’ha fet esment a la rèplica al regidor.
I, per finalitzar, ara més que mai és importantíssim que comprem al barri, ja que de les
nostres accions en dependrà, de certa manera, el futur de les botigues i negocis que
configuren i donen caràcter als nostres carrers i places. Els veïns i les veïnes del
districte han de saber que, com havia dit aquesta campanya de fa anys, al barri hi ha
de tot i que al barri hi segueix havent de tot i no cal anar a Amazon a buscar-ho.
Gràcies.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula a Esquerra Republicana.
El Sr. Antoni Vidal Ruiz
Gràcies, president. Només per puntualitzar a la consellera Barea, nosaltres treballem i
treballarem perquè qui més té pagui més, i també treballem per una fiscalitat més
justa, ambiental i solidària. És precisament el contrari del que defenseu vosaltres.
Moltes gràcies.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula a la consellera Arteaga.
La Sra. M. José Arteaga Muñoz
Gràcies, president. No, jo volia contestar-li a la consellera Barea, evidentment, que,
quan parlem d’un pacte de ciutat, és un pacte de districte sense dubte. I recordar-li que
sempre buscarem el consens de tots els implicats, perquè la situació així ho requereix.

I una mica contestant a la consellera Chacón, també, afegir, al marge que contesti el
meu company, que, quan parlem del petit comerç, ens recordem que existeixen els
mercats i grans supermercats.
Gràcies.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula al conseller Pequeño, que encara
disposa de més de quatre minuts.
El Sr. David Pequeño Gutiérrez
No los agotaré, porque suelo ser conciso e intento ser directo. Contestando a algunas
de las cuestiones que se han planteado… En primer lugar, se me había olvidado
comentar una propuesta que hacía la consellera Chacón en el sentido de trabajar
barrio a barrio y las características diferentes que tienen los tejidos económicos de
cada uno de los barrios. Precisamente en esta línea van una serie de reuniones que
vamos a comenzar con las entidades comerciales y las redes laborales, comenzando
con el barrio de la Barceloneta la próxima semana.
En relación también a la propuesta concreta de trabajar con relación a la adquisición
de los EPIs, bueno, pues, imagino que ya lo saben los consellers y conselleres, pero
se está trabajando un convenio en el ámbito de ciudad con Barcelona Comerç y
Barcelona Oberta para facilitar la adquisición y distribución del material necesario. Y,
bueno, pues, en breve esperamos tener más información al respecto.
Acerca de los 25 millones, evidentemente no se sabe todo el destino de estos 25
millones, porque son medidas que se van trabajando a lo largo de estas semanas, se
van consensuando con los diferentes agentes económicos de la ciudad, pero sí que
podemos concretar algunas. Se ha lanzado un paquete de ayudas a los autónomos
por valor de 5 millones; se está trabajando en el plan de choque y ahí irán destinados
fondos para multiplicar las iniciativas de digitalización; se potenciará el programa
«Impulsem el que fas» y se retomará el programa de formación a medida y
asesoramiento in situ del comercio, que se conocía como el programa «Comerç a
punt». Y luego un elemento importante, que yo creo que no lo hemos mencionado
ninguno, pero que todos lo tenemos en la cabeza, que es que se han modificado las
subvenciones para garantizar la supervivencia económica de las asociaciones y ejes
comerciales y garantizar la figura clave del dinamizador comercial. Creemos que es
una figura fundamental en estos momentos y hemos apostado por ello también.
Y, por último, pues, hace unas horas se adoptaron medidas específicas con el sector
de la restauración y el uso del espacio público para garantizar la convivencia y la
dinamización de este sector.
Muchas gracias.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula als grups proposants perquè
tanquin aquest punt.
La Sra. M. José Chacón i Salvador
Seré molt breu. Només contestar a la consellera Arteaga que no sé si no entén que
per a mi en comerç també entra el mercat, o que és una cosa diferent… No sé si s’ha

sentit exclosa en algun moment, però per a mi a comerç entra la restauració, el
mercat, qualsevol business, més igual el que sigui, amb la qual cosa quan m’he referit
al marketplace també es pot introduir mercats, de fet, hi ha molts mercats i en la crisi
s’han hagut d’avançar, per això no els he anomenat perquè s’ha fet la venda i transport
a domicili. D’on ella és botiguera…, ho està fent molt bé la Boqueria, com altres
mercats, amb la qual cosa, doncs, no sé si és que volia intervenir com a espontània o
què és el que volia fer.
La Sra. Julia Barea Muñoz
Bueno, eso de que Esquerra trabaja por una fiscalidad justa y solidaria, tengo al
asesor de economía riéndose aún por este comentario. Pero la verdad es que lo que
creo que es más importante es que, con este pacto, se refuercen las entidades y las
asociaciones y los ejes comerciales. Creo que en estos momentos no se sienten ni
interlocutados ni mucho menos, ¿no? La verdad es que, a lo largo de estos momentos,
las medidas llegan un poco tarde, pero es verdad que mejor tarde que nunca. Y la
verdad es que nos gustaría que en este pacto de ciudad y en este pacto que ustedes
entienden como de ciudad y distrito se pongan las pilas y realmente se convoque lo
antes posible para tener un plan de reactivación para ayudar a todos los pequeños y
medianos comerciantes, y sobre todo los autónomos, que se levantan cada día para
levantar la persiana.
Espero y deseo que nos pasen por escrito estos 5 millones para autónomos y 25
millones de euros para todos los comerciantes en qué se van a destinar, porque, si mis
cálculos no fallan, estos 25 millones no serían ni cien euros por cada comercio abierto,
con lo cual también nos gustaría un poco que nos hagan un análisis de qué medidas
se van a hacer y qué medidas no se van a hacer.
El president informa que les dues propostes s’han aprovat per unanimitat.
b) Precs
4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès
que la crisi de la COVID-19 ha suposat que molts comerços haguessin
d’aturar sobtadament l’activitat i que la seva viabilitat estigui ara en qüestió, ja
que molts es troben en locals comercials en règim d’arrendament, atès que,
d’acord amb el RD 15/2020, de 21 d’abril, s’han de prendre mesures per
mantenir el teixit productiu i els llocs de treball i reprendre progressivament
l’activitat econòmica amb la finalitat d’anar recuperant la normalitat quan se
superi la crisi sanitària, el Govern del Districte identifiqui i avaluï, juntament
amb les associacions de comerciants, els establiments comercials del
districte que veuen amenaçada la seva supervivència per la crisi de la COVID19, mediï entre propietaris i llogaters per assegurar la continuïtat de l’activitat
comercial i garanteixi la sostenibilitat de les associacions de comerciants que
aquests mesos no han estat cobrant les quotes i que veuen amenaçada la
seva viabilitat tot buscant, si escau, col·laboradors privats que ho patrocinin.
El president dona la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
perquè exposi aquest primer prec.
El Sr. Antoni Vidal Ruiz

Gràcies, president. Avui us presentem un prec que va en tres direccions.
La primera és que s’identifiquin i s’avaluïn, amb les associacions de comerciants,
aquells establiments comercials de Ciutat Vella, doncs, que veuen amenaçada la seva
supervivència. Hem vist que la crisi de la covid ha suposat que molts comerços han
aturat sobtadament l’activitat i que la seva viabilitat està en qüestions per molts motius.
Sabem també que s’han començat a fer ja passes, però volem que s’accentuïn
aquestes passes.
La segona direcció és que es mitjanci entre propietaris i llogaters per tal d’assegurar la
continuïtat de l’activitat comercial. El leitmotiv ha de ser que cap persiana es quedi
sense aixecar per temes de lloguer. També ens consta que hi ha un servei que s’està
fent, però en tot cas demanem que agafeu les regnes des del Districte i que en feu
seguiment, ja que no s’està ajudant tothom que ho necessita i hi ha molta gent que
encara no se n’ha assabentat.
I, per acabar, un dels temes que considerem cabdals, que és que el Govern del
Districte garanteixi la sostenibilitat de les associacions de comerciants, atès que en
aquests mesos moltes no han estat cobrant les quotes i veuen amenaçada la seva
viabilitat. Cal que penseu, com a corol·lari, que aquestes entitats són una peça
essencial al territori, són un gran interlocutor i també són un baròmetre que ens dona a
conèixer tot tipus de situacions que es desenvolupen al voltant de l’activitat comercial,
d’aquí la nostra preocupació.
Moltes gràcies.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern.
El Sr. David Pequeño Gutiérrez
Bueno, desde el inicio del mandato y en circunstancias muy diferentes, el problema del
precio de alquiler y la renovación de los contratos han sido nuestros ejes de trabajo, y
a pesar de nuestras limitaciones competenciales, hemos estado al lado de aquellos
comercios que pedían nuestra mediación y apoyo para garantizar su supervivencia. A
raíz de la crisis y en el diálogo con las asociaciones comerciales, estamos trabajando
con ellas para identificar los comercios en mayores dificultades –este fue un
compromiso que se adquirió en la última reunión del regidor con las asociaciones
comerciales– y poder buscar entre todos y todas una respuesta a esta situación,
intensificando la mediación entre propietario y arrendador o buscando soluciones
alternativas que permitan su supervivencia.
En relación con la situación de fragilidad de las asociaciones comerciales, bueno, lo
primero es agradecer que, a pesar de las circunstancias, todos han realizado un
esfuerzo enorme para mantenerse en funcionamiento durante este periodo, y desde el
Ayuntamiento, pues, queremos agradecerlo públicamente. Además de agradecer,
pues, la línea de subvenciones, como comentaba anteriormente, a las asociaciones se
ha modificado para garantizar el pago anticipado y, bueno, el mantenimiento de su
estructura y que la figura del dinamizador se consolide en cada una de ellas. En las
próximas semanas y meses tenemos que trabajar más intensamente, si cabe, para
identificar y ayudar a nuestros comercios y reforzar el papel de las asociaciones
comerciales como agentes esenciales en el desarrollo económico y social de nuestro

distrito. Nos comprometemos a seguir colaborando con ellos y apostar por el pequeño
comercio dirigido a nuestros vecinos y vecinas y generador de empleo de calidad.
Por este motivo, aceptamos el prec de Esquerra Republicana de Catalunya y
agradecemos que, con su presentación, pongan de manifiesto el problema del alquiler,
que desde hace demasiado tiempo viene perjudicando al comerciante local año tras
año.
Muchas gracias.
El president agraeix la intervenció i dona de nou la paraula a Esquerra Republicana.
El Sr. Antoni Vidal Ruiz
Re, president, agrair l’acceptació del prec al Govern del Districte i recordar que tenim
un tresor, que és el comerç tradicional, i que l’hem de cuidar. Està a les nostres mans
crear aquests mecanismes per tal que no hagin d’abaixar la persiana.
Moltíssimes gràcies.
5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès
l’estat de deteriorament en el qual es troba la finca de Can 60, propietat
municipal, que presenta un greu perill d’estructura de l’edifici, atès els greus
problemes de seguretat i robatoris que han patit els/les inquilins/inquilines de
Can 60 en les darreres setmanes, el Govern del Districte prengui les mesures
oportunes per tal de revertir l’evident deteriorament de l’estructura de la finca
de Can 60, així com els problemes de salubritat que afecten la part baixa de la
casa fàbrica, que vetlli per combatre els problemes de seguretat i la
indefensió dels actuals inquilins/inquilines de Can 60 i que es publiqui el
calendari definitiu de les obres de rehabilitació de Can 60.
El president dona la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.
La Sra. Laura de la Cruz Termes
Després d’una llarga lluita de la plataforma Salvem Can 60 i després que el nostre
grup presentés una proposició a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, es va
aprovar per unanimitat de tots els grups la compra de l’antiga fàbrica tèxtil Can
Tarruella o més coneguda com Can 60, incloure els immobles del carrer Riereta, 18,
20 i 22, que la conformen, en un catàleg de patrimoni de Barcelona.
Can 60 es va comprar per un import de 6 milions d’euros. Això va passar el setembre
de 2016 i era l’esperança per conservar aquest llegat per a la ciutat i convertir-lo en un
símbol de resistència i lluita col·lectiva. El que ningú pensava és que ara, el 2020, la
conservació d’aquesta es veuria amenaçada: els baixos estan en semiruïna amb fortes
filtracions d’aigua que afecten l’estructura, estan plens de deixalles acumulades que
poden provocar plagues amb l’arribada de la calor. Els inquilins pateixen grans
problemes de seguretat. Ara mateix, a la part d’edifici del 20 hi ha un punt de venda de
drogues molt actiu que ni en l’estat d’alarma ha cessat la seva activitat i genera
inseguretat als inquilins, ja que intenten ocupar altres zones de l’immoble. Inquilins que
demanen que es reconegui la seva labor de dinamització del barri i motor d’aquest

projecte incloent-los i donant-los l’oportunitat de tenir uns contractes dignes que vetllin
també pels seus interessos.
Per tot això presentem aquest prec. Simplement és un recordatori del camí comú que
vam emprendre el 2016 i que es faci tot el necessari per reconduir aquesta situació.
Moltes gràcies.
El president agraeix la intervenció. Anuncia que, en aquest punt, hi ha una intervenció
del públic i pregunta si la llegeix la consellera.
El Sr. Santiago Ibarra Oriol
Perdoni, president. En principi, no ha de contestar el Govern, després es llegeix la
intervenció del públic…
El president admet que té raó i li dona la paraula.
El Sr. Santiago Ibarra Oriol
Bé, bona tarda. Els acceptem el prec. Som plenament conscients dels problemes que
pateix l’edifici, tenim contacte continu amb els veïns, i, per això, des que l’Ajuntament
és propietari s’han fet inversions en manteniment de les parts més descuidades per
l’anterior propietari, tals com cobertes i baixants, i s’han instal·lat alarmes i portes de
seguretat, fins a un total de quasi 240.000 euros. Inclús durant aquesta situació
d’alarma s’ha fet una intervenció d’urgència, després de les pluges d’abril. A més, ja
està acabada la redacció del projecte de rehabilitació per part dels arquitectes
adjudicataris del concurs.
Respecte a les actuacions dels cossos de seguretat, en l’últim any s’han fet fins a
setze intervencions, la majoria d’elles relacionades amb ocupacions delinqüencials
dels habitatges, on es va poder denunciar una vegada i desallotjar una altra.
Gràcies.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula a la consellera de la Cruz perquè
llegeixi la carta del públic.
La Sra. Laura de la Cruz Termes
Buenos días. El contenido de la presente carta se ha enviado en repetidas ocasiones a distintos
representantes del Ayuntamiento, en ninguna ocasión hemos recibido respuesta. A nombre de las
entidades activas actualmente en Can 60 nos hemos reunido para denunciar la manera de gestionar
el futuro de Can 60 que obliga a las entidades y personas locatarias de la fábrica a vivir entre
dificultades, sustracciones y precariedad.
En estos años de defensa de la fábrica, mucho antes de que el Ayuntamiento se interesara por ella,
las entidades han trabajado para el desarrollo del barrio y para aportar actividades artisticosociales
en el Raval. Nos sentimos parte de este trozo de ciudad y, a la vez, de la política social y artística del
distrito y seguimos sin entender la estrategia del Ayuntamiento de mantenernos en la precariedad
absoluta en vez de reforzar nuestras tareas y nuestras propuestas de seguir en el inmueble.
Por lo tanto, no podemos aceptar el contrato que nos propone porque amplifica esta situación de
precariedad, pero tampoco queremos quedarnos en el oportunismo sin pagar un alquiler o en
silencio hasta que empiece el desalojo. Durante meses, nos hemos enfrentado a intentos de

ocupación de los locales y viviendas vacías por parte de personas y grupos organizados, hemos
sufrido robos y, en estos momentos, tenemos un narcopiso instalado en uno de los pisos del número
20 de la calle Riereta. Estos intentos de ocupación no han cesado durante el periodo de alarma
causado por el covid. Seguimos luchando para que se nos reconozca el esfuerzo de tantos años
para crear actividades, con otras entidades, visibilidad y un impacto local que parece que el
Ayuntamiento no quiere reconocer.
No podemos irnos así y no podremos aguantar una transición de años durante la rehabilitación sin
tener un mínimo de garantías sobre nuestro futuro. Así que volvemos a pedir reconocimiento de
nuestra existencia y función en el barrio, atención a los problemas de seguridad causados por los
narcopisos ubicados en el número 20 de la calle Riereta, reforma y mantenimiento de las estructuras
afectadas por las filtraciones y malas condiciones de los tejados de toda la finca, nuevos contratos
que nos blinden de seguridad jurídica y nos garanticen seguir en los espacios hasta que se inicien
las obras de la reforma integral, participación y presentación en la futura Can 60, con la
disponibilidad de compartir espacios y salas entre las entidades que aquí firman en un plan a definir
con el Ayuntamiento, seguimiento activo por parte de los técnicos del Ayuntamiento, transparencia
real sobre maneras y entidades a las cuales se cederá la gestión del espacio.
En los últimos años, estamos encontrando apoyos de personas y entidades del barrio y de la ciudad
para que avalen nuestra función y actividades y estamos dispuestos a movilizar lo que podamos
para defender un espacio de desarrollo positivo del barrio, ya que no queremos aguantar más esta
forma burocrática con la cual nos estáis tratando y que va en contra de todas las promesas
electorales de reforzar una visión más humana de la ciudad.
Atentamente, vecinos y vecinas de Can 60.

Ja està.
El president dona les gràcies als veïns i veïnes de Can 60 per la seva aportació al Ple
d’avui. A continuació, dona de nou la paraula a Esquerra Republicana.
La Sra. Laura de la Cruz Termes
Agraïm la resposta del Govern, ja que exposa la continuïtat del projecte, projecte del
qual ens sentim totalment partícips i que ens agradaria estar informats dels passos
que aniran prenent les millores i desitjant que la comunicació entre els inquilins i
l’Administració sigui més proactiva.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula de nou al Govern.
El Sr. Santiago Ibarra Oriol
Bé, insisteixo que la relació amb els veïns i veïnes és proactiva, hem parlat –
personalment jo– amb cada un dels inquilins actuals, entre dos i tres reunions, en
aquests últims anys, i mantenim relació continua.
Respecte al calendari definitiu de les obres, podrà entendre que a hores d’ara, amb la
situació de pèrdua d’ingressos per part de l’Ajuntament i l’obligada reorientació de les
inversions, és molt difícil fixar unes dates per a la rehabilitació definitiva. Ara bé, sí que
li puc anunciar que estem preparant un pla B per al cas que el finançament…, que
finalment no tinguem pressupost d’inversió per fer l’obra definitiva. Aquest pla està
valorant el cost d’executar una rehabilitació bàsica per poder habilitar principalment els
espais sense ús de la planta baixa i poder-los ocupar amb activitats comunitàries.
Tanmateix, hem demanat als arquitectes que ajustin el projecte per poder fer-lo per
fases i començar la rehabilitació dels habitatges, ja que entenem que són aquests els
espais que necessiten una millora urgent. Per suposat, mentre que no s’emprengui la

rehabilitació definitiva, com hem dit moltes vegades, i complim la paraula donada, els
llogaters i els inquilins actuals seguiran a l’edifici.
Gràcies.
El president informa que aquest prec ha estat acceptat.
6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, donada
la situació d’excepcionalitat que hem viscut des del dia 14 de març fins ara i
donat que la prevenció i la desinfecció són eines per evitar el risc de contagis,
se’ns informi en el Consell Plenari i per escrit de la situació de desinfecció de
l’espai públic i dels equipaments públics del districte, i que tots aquells
espais públics i equipaments que no s’hagin desinfectat es procedeixi a la
seva desinfecció a la major brevetat.
El president dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans perquè exposi aquest
prec.
El Sr. Thair Rafi Khanun
Gracias, señor presidente. Dada la situación de excepcionalidad que hemos vivido
desde el día 14 de marzo hasta ahora y dada que la prevención y la desinfección son
herramientas para evitar el riesgo de contagio, así que pedimos al Gobierno que nos
informe ahora y por escrito de la situación en la que se encuentra la desinfección del
espacio público y los equipamientos públicos del distrito. Y si no se han desinfectado,
pedimos que proceda a la desinfección de todos aquellos espacios públicos y
equipamientos que no se haya hecho a la mayor brevedad.
Debemos entender que la mejor manera de protección es la desinfección.
Gracias.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern.
El Sr. Oriol Casabella Troncoso
Hola, bona tarda. Passo a informar del tema dels serveis de neteja. Els serveis de
neteja han quedat reduïts a una tercera part dels equipaments programats, excepte al
Raval i al Gòtic. Les zones de brossa del barri de Santa Caterina…, queda reduïda un
50%. A partir de dilluns, els serveis de neteja de Ciutat Vella començaran a funcionar
en un 75%. Amb la reducció, els esforços de «baldejos» i desinfecció amb una solució
hipoclorit sòdic líquid d’un 0,1 a tots els carrers de Ciutat Vella i entorns d’hospitals,
farmàcies, mercats, supermercats, menjadors socials, CAPs i geriàtrics.
Després de la declaració de l’estat alarma, per part del Govern de l’Estat, tots els
equipaments municipals que depenen del Districte de Ciutat Vella estan tancats, amb
excepció de la caserna de la Guàrdia Urbana. Posteriorment es va acordar l’obertura
puntual dels casals de gent gran del Casc Antic, el Casal de Gent Gran de Josep
Trueta i el Casal de Gent Gran de Tarradellas, com a punts de repartiment d’àpats a
domicili.

En els serveis de neteja de la caserna de la Guàrdia Urbana i els casals de gent gran
apliquem els protocols de neteja validats per l’Ajuntament de Barcelona i de
desinfecció. La neteja i desinfecció que es porten a terme en els casals, menjadors i
espais per a repartiment d’aliments, residències de gent gran, mercats, farmàcies
incloses…, una neteja de desinfecció en els espais de treball com les cuines així com
les zones comunes dels edificis i els espais de cura, elements, baranes, enchufes… La
neteja es realitza amb determinats detergents tensioactius i es realitzen les
desinfeccions amb productes que tinguin la finalitat vírica.
El Districte està elaborant un pla de desinfecció per tornar a començar a obrir les
noves instal·lacions. I, res, si teniu alguna queixa o alguna cosa dels veïns o d’algun
carrer…, que ens posem a treballar i que esperem que, amb el 75% del servei, millori.
I volíem agrair als serveis de neteja la tasca que estan fent social perquè no ens
contaminem.
Gràcies.
El president dona de nou la paraula al Grup Municipal de Ciutadans.
El Sr. Thair Rafi Khanun
Gracias por la aceptación de nuestro ruego. Y, bueno, vivimos una situación
dramática, difícil, desde el principio de esta crisis hemos sido un partido útil y siempre
hemos pensado en el interés general de los ciudadanos. En este momento tan difícil
es muy importante cuidar la salud de todos los vecinos, vecinas, de todas las
entidades sociales, de todos los comerciantes de nuestro distrito, que están trabajando
de día y noche para bien de nuestro distrito. Así que creemos que la mejor manera de
prevención, hoy en día, es la desinfección.
Gracias.
El president agraeix la intervenció.
7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, donada
la situació d’emergència social i econòmica que estem vivint aquests dies i
que seguirem vivint els propers mesos, i donat que la situació al districte és
complexa i les necessitats que es tindran en els propers mesos, es creï un
equip motor liderat amb els equips de serveis socials i les entitats socials per
avaluar la realitat del districte i el tipus d’ajuts necessaris per acompanyar
tots els col·lectius vulnerables i que estan en risc.
El president dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans perquè exposi el prec.
La Sra. Julia Barea Sánchez
Gràcies, president. Bé, feia una estona parlàvem de serveis socials i deia que em
sentia molt orgullosa, però també des de Ciutadans poder reconèixer la gran i
meravellosa tasca que fan els serveis socials de Ciutat Vella. I què voleu que us digui?
Aquests dies han fet una feina extraordinària, però no només aquests dies, sinó
sempre. És per això que creiem oportú que entre tots posem en valor aquesta tasca
moltes vegades invisible, però tan important com la que més.

Preguem que el Govern municipal creï un equip motor, liderat per l’equip de serveis
socials i les entitats socials, per avaluar la realitat del districte i quin tipus d’ajudes són
necessàries per acompanyar tots els col·lectius vulnerables i que estan en risc.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern.
El Sr. Andrés Pérez Conte
En línia amb la resposta a la proposició d’Esquerra, acceptarem el prec de Ciutadans.
Com ja hem dit en aquest plenari, aquesta inesperada crisi sanitària ens ha portat a
una crisi econòmica i social sense precedents que ha abocat de cop moltes famílies a
una situació de vulnerabilitat econòmica i social inesperada. Al mateix temps, ha
precaritzat encara més aquells que es trobaven en una situació de vulnerabilitat prèvia
a aquesta crisi. Això ha multiplicat la demanda d’ajuda, tant a serveis socials com a
entitats socials, per cobrir necessitats bàsiques. Les entitats socials del nostre territori
han donat una resposta exemplar reorientant la seva activitat i els seus serveis a les
necessitats emergents, posant l’acompanyament, la solidaritat i la cura al centre. Les
treballadores de serveis socials i de les entitats socials es troben a la primera línia de
la crisi social. I és per això que ningú més que elles tenen un coneixement directe i
actualitzat dels efectes que aquesta crisi està tenint en les veïnes de Ciutat Vella. És
per això que, com explicava abans, hem generat nous espais de trobada i treball amb
entitats socials i Districte en cada un dels barris per posar en comú diagnòstics, reptes,
inquietuds i propostes.
En aquest sentit, incorporarem, en aquests equips de treball, els centres de serveis
socials de cada un dels barris i continuarem treballant conjuntament per avaluar els
efectes de la crisi social al nostre territori i arribar a acords i propostes que elevarem,
posteriorment, a la Tinença de Drets Socials i que ens permetran donar respostes
coordinades entre entitats socials, serveis de la Tinença de Drets Socials i el Districte
de Ciutat Vella.
Finalment, volíem agrair també al veïnat organitzat, tant al veïnat com les entitats
socials i les associacions del nostre territori, la resposta que han donat i haver estat a
l’altura d’un moment d’emergència social i sanitària excepcional posant en pràctica una
solidaritat que, per altra banda, forma part de les herències històriques de lluita i
compromís social i polític dels veïns i veïnes de la nostra estimada Ciutat Vella.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula a Grup Municipal de Ciutadans.
La Sra. Julia Barea Sánchez
Gràcies, president. Bé, mai hauria pensat que estaria d’acord al cent per cent amb el
que acaba de dir el conseller de Barcelona en Comú. La veritat és que agreixo que ens
hagin acceptat el prec. Crec que és una manera important d’involucrar tots dos, tant
els serveis socials com les entitats del districte, per ser capaços de designar i de crear
noves ajudes i noves formes d’entendre un districte com és el de Ciutat Vella. La
veritat és que tots som conscients de la necessitat de fer ajudes coherents que ajudin
tothom, sense deixar-nos ningú pel camí i molt menys deixar-nos persones vulnerables
sense atendre. La veritat és que no puc parar de repetir que serveis socials ha fet una
feina extraordinària, però sempre l’ha fet. I vull i m’agradaria que se’ls reconegués
sempre la seva tasca, però més en aquests moments.

Així que moltes gràcies per acceptar el nostre prec.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern.
El Sr. Andrés Pérez Conte
Ja està, gràcies.
8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè,
atès que amb la crisi sanitària de la COVID-19 en el conjunt de la ciutat i en
cadascun dels seus barris i districtes estem vivint uns moments
excepcionals, atès que en les properes setmanes i mesos, a mesura que
progressivament el desconfinament afecti la majoria de la població i, per tant,
el servei de transport públic sigui utilitzat al màxim de la seva capacitat en
hores punta, atès que la seguretat en la mobilitat ha d’estar garantida per a
tots els treballadors, però també i sobretot per a aquells usuaris més
vulnerables, sobretot persones de la tercera edat o aquells que tenen
patologies prèvies que poden agreujar les conseqüències del contagi, el
Govern municipal dissenyi un pla d’adaptació del transport públic al
desconfinament progressiu de la població que contempli les particularitats
pròpies del districte de Ciutat Vella i contempli, entre d’altres, les següents
mesures: ampliació de l’horari de servei, recuperant, entre d’altres, el non
stop dels dissabtes al metro de Barcelona, ampliació de l’oferta on sigui
possible (ús preferent de busos articulats, incorporació de vagons als trens,
etc.), augment de la freqüència de pas dels combois, busos i tramvies a tots
els operadors, solucions adaptades a la tipologia específica dels busos de
barri (mida del vehicle i distància de seguretat entre passatgers), personal
auxiliar per ordenar i segregar l’entrada de viatgers als combois i a les
parades de gran afluència i disposició d’elements per afavorir l’autoprotecció
dels viatgers (gel hidroalcohòlic, mascaretes, guants...).
El president dona la paraula al Grup Municipal de Junts per Catalunya.
La Sra. M. José Chacón i Salvador
Gràcies, president. Les administracions han de fer un gran esforç per garantir els drets
de la ciutadania, entre d’altres, el de la mobilitat amb un transport públic eficient,
sostenible i segur que ha de prevaldre per sobre del transport privat. A mesura que
anem avançant en el desconfinament, més persones treballadores necessitaran…
ampliació de l’horari… Al districte hi ha l’intercanviador a plaça…, que entre altres… de
bus, de plaça Catalunya… d’un personal auxiliar... Ara que és obligatori viatjar amb
mascareta, implantar eines per tal que la ciutadania disposi…, com en altres països les
màquines de vènding són ara dispensadores de mascaretes, gels o guants.
El president comenta que no sap si la consellera Chacón ha acabat la seva
intervenció i manifesta que l’han sentida una mica entretallada. Per això, recomana a
la consellera Chacón que apagui la seva càmera, tot i que reconeix que fa lleig parlar
sense que et vegin, per intentar que el so arribi més nítid. Tot seguit, dona la paraula al
Govern.
El Sr. Joan Julibert Jiménez

Primero de todo, me gustaría hacer un comentario, sobre todo lamentar el tono agrio
de la oposición hacia este Gobierno y en especial al regidor Jordi Rabassa cayendo en
argumentos ad hominem. Creo que no era necesario y creo que este no es el camino.
¿Críticos y duros? Lo que haga falta, pero agrios, ¿por qué?
I ara passo a respondre respecte al prec. No podem acceptar el prec, perquè, malgrat
compartir la voluntat i la necessitat de tornar a fer el transport públic un espai segur, el
marc competencial excedeix clarament l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona. En
l’àmbit de la crisi de la covid, són el Departament de Territori i Sostenibilitat i el
Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana els que marquen les directrius, i en el
marc de l’ATM on es coordinen els diferents operadors. L’oferta de transport públic ha
superat sempre el mínim necessari per complir la relació entre oferta i demanda d’un
terç per poder mantenir distàncies de seguretat.
Volem aprofitar per fer públic el reconeixement als professionals del transport públic,
que han demostrat el seu compromís amb la ciutat i la seva vocació de servei. I des de
l’àmbit de l’Ajuntament hem presentat disset actuacions de millora i ampliació del carril
bus per poder millorar l’eficiència del transport públic a curt termini i hem demanat
impulsar la creació de protocols d’higiene d’obligat compliment per als usuaris del
transport públic: mascaretes, guants, hidrogels, etcètera. Ens alegrem que l’ús de les
mascaretes ja sigui obligatori.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula a la consellera de Junts per
Catalunya.
La Sra. M. José Chacón i Salvador
Doncs, d’acord, no li respondré re de la proposta, com el conseller del PSC, tampoc
venia a cuento el que ha dit. I li diré que recordi que falta el 120 encara per arribar a la
Barceloneta, que no me n’oblido, ni jo ni els veïns.
El president dona la paraula al Govern.
El Sr. Joan Julibert Jiménez
Estem pendents sempre del que passa a Ciutat Vella; per tant, gràcies a l’oposició per
recordar-nos una cosa que sempre tenim present, no només el 120, sinó altres
situacions que es donen al districte.
Gràcies.
El president agraeix la intervenció.
9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè,
atès els milers de treballadors, molts d’ells municipals, que han fet tasques
essencials en els pitjors dies de la pandèmia durant l’estat d’alarma decretat
pel Gobierno de España, atès les xarxes d’ajudes veïnals i el gran paper de
col·laboració i solidaritat que han mostrat els ciutadans i ciutadanes del
districte, el Districte de Ciutat Vella honori, en el format que cregui
convenient, tots els col·lectius de treballadors que van fer feines essencials
durant l’estat d’alarma decretat per vèncer la COVID-19, entre ells

treballadors/treballadores sanitaris dels hospitals i CAPs del districte, els i les
professionals de residències i l’atenció domiciliària a les llars del districte,
així com els cossos d’emergències, seguretat i prevenció, comerciants,
treballadors dels mercats municipals del districte, treballadors socials,
serveis de neteja, serveis de mobilitat i totes les xarxes veïnals del districte de
Ciutat Vella que s’han unit en la lluita contra la COVID-19.
El president dona la paraula al Grup Municipal de Junts per Catalunya.
La Sra. M. José Chacón i Salvador
Junts per Catalunya insta el Districte de Ciutat Vella a honorar amb el format que
cregui oportú tots els col·lectius de treballadors i voluntaris que estan fent feines
essencials durant l’estat d’alarma decretat per vèncer la covid-19, com són treballadors
i treballadores dels centres sanitaris del districte, treballadors i treballadores de les
residències de gent gran, treballadores d’atenció domiciliària a les llars del districte,
cossos d’emergència, cossos de seguretat i prevenció, comerciants, treballadors i
treballadores dels mercats municipals, treballadors i treballadores dels centres de
serveis socials, serveis de neteja, serveis de mobilitat, xarxes veïnals del districte de
Ciutat Vella i tots els voluntaris de totes les entitats socials, entre d’altres.
Sense aquests serveis essencials i la ciutadania organitzada no estaríem sortint
d’aquesta greu crisi d’emergència sanitària, social i econòmica.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern.
La Sra. Natalia Martínez Rodríguez
Sí, acceptem el prec i ens emplacem a elevar-lo a nivell de la ciutat per portar-lo a
terme de manera coordinada amb la resta de districtes i d’iniciatives que s’impulsin a
Barcelona per reconèixer la feina imprescindible de totes les persones que han
sostingut la vida de la majoria durant aquest període, que encara no ha acabat.
Són moltes les persones que s’han estat deixant la pell dia a dia en els seus llocs de
treball, des de les entitats o des de les infinites xarxes de suport veïnal que han
esdevingut essencials per fer front a la pandèmia. Ara més que mai es fa evident que
moltes, sinó totes, d’aquestes feines i aquests espais de col·lectivitat i solidaritat no
només són essencials a causa de les circumstàncies actuals, sinó que ho són i ho
seran sempre. I cal també que el reconeixement vagi en aquest sentit.
Pensem que si tenim tot això present, estarem d’acord que el millor reconeixement per
valorar el treball de totes aquestes persones és que es tinguin uns sous dignes, que és
la garantia de drets laborals, és no retallar en la despesa per garantir unes condicions
laborals que garanteixin la seguretat, la conciliació, és fomentar el veïnatge i les
diverses formes d’organització comunitària, entre d’altres accions que es poden
impulsar des de les polítiques públiques. En definitiva, és sostenir la vida, garantir el
sosteniment de la vida també des de la cura de totes elles.
Per això, emplacem totes les forces polítiques d’aquest Consell a treballar en aquest
sentit, des de totes les administracions i instàncies on tenim incidència.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula a Junts per Catalunya.

La Sra. M. José Chacón i Salvador
Doncs, moltes gràcies per acceptar aquest prec. Crec que és de rebut. Aquí, tant a
nivell de districte o a nivell ciutat, tenen un ventall molt ampli, doncs, per honorar de la
manera que sigui. Si creuen que és oportú honorar donant uns sous dignes, el que
primer haurien de fer és deixar d’externalitzar els conserges que tenim i tot el personal
que estan cobrant un sou precari i de molt mala manera.
El president agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern.
La Sra. Natalia Martínez Rodríguez
Sí, no, només compartir aquesta responsabilitat que, com he dit, tenim totes les forces
polítiques, també per part nostra, evidentment, des del que implica l’Ajuntament. I,
evidentment, hi hem de seguir treballant.
El president comunica que han arribat al final del Ple, perquè no hi ha declaracions
institucionals que comptin amb els suports necessaris. Tot seguit, els agraeix l’ordre i
el respecte a les normes fixades entre tots, i desitja que es puguin retrobar tots ben
aviat. Finalment, dona les gràcies a la ciutadania que ha seguit el Ple a través del
canal de Youtube. Remarca que aquest Ple ha estat en un format diferent, que és la
primera vegada que tots participen en un Ple de Districte amb aquestes
característiques. Abans de donar el Ple per finalitzat, dona la paraula al regidor.
El regidor
Bé, doncs, moltes gràcies. En aquest plenari hem parlat en diverses ocasions de posar
les cures al centre i de posar la vida al centre. I jo el que volia dir-vos és que –alguns
ja ho sabeu– en breu la meva companya tindrà un fill, d’aquí a uns dies; per tant, jo
gaudiré de la baixa de paternitat durant unes setmanes i, doncs, no assistiré durant
aquestes setmanes a òrgans de govern i a òrgans de participació. I, per tant, doncs,
ens retrobarem a la finalització del meu permís de paternitat. I res més, era el que us
volia dir. I, doncs, seguim vivint al barri i estarem en contacte per xarxes o pel que faci
falta.
Gràcies per donar-me la paraula.
El president diu al regidor Rabassa que segur que tot anirà molt bé, que serà una
experiència fantàstica, que aviat el veuran amb ulleres per dormir poc i que gaudeixi
d’aquesta experiència al costat de la seva parella.
En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president dona les gràcies a totes i a tots
i aixeca la sessió a les 21.58 hores.
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