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Desenvolupament de la sessió 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del 24 de juliol del 2019 

El president proposa l’aprovació de l’acta i demana si cap dels grups vol fer-hi 
comentaris. 

El Sr. Antoni Vidal i Ruiz 

A veure, nosaltres votarem a favor de l’acta, perquè estem d’acord en els acords, però 
en la transcripció de l’acta no. I llavors ens agradaria que anés a la Junta de Portaveus 
per tal de reformular-la i que hi constin els discursos i les promeses del càrrec. 

El president diu que queda recollida la petició i entén que a la pròxima Junta de 
Portaveus estarà corregida l’acta per aprovar-ne la transcripció. Però diu que ha 
quedat clar que pel que fa als acords tothom l’aprova. 

B) PART INFORMATIVA 

 1. Despatx d’ofici 

 2. Informe del regidor 

El president informa que el regidor té divuit minuts per al seu informe, distribuïts en un 
màxim de tres torns. 

El regidor 

Bé, doncs, bona tarda a tots i a totes. No és el primer plenari, però sí que és el primer 
en què hi ha la part d’impuls i control i, per tant, comencem l’activitat política habitual 
en el districte. 

Abans de res, recordo que aquest plenari s’hauria d’haver celebrat la setmana 
passada, i vam decidir –el president, d’acord amb els grups– canviar la data per la 
situació d’excepcionalitat que vivim en aquest moment, un moment, uns dies, una 
època de tenebres, en què es represalia la dissidència política. I aquí sí que vull 
apel·lar a la responsabilitat dels polítics –de tots els polítics, de tots els colors polítics– 
d’escoltar qui expressa, de maneres diverses, la seva indignació, i apel·lar també al 
diàleg, però a un diàleg que no sigui una paraula buida i neutra sinó un diàleg en 
igualtat de condicions per a les parts que han de dialogar. Apel·lo als polítics a 
proposar horitzons d’esperança, i evidentment allí hi ha la llibertat dels presos polítics. 

Dit això, i parlant d’esperança, veieu l’informe de la regidora, que alguns de vosaltres 
segur que deveu haver pogut llegir. És un informe fet abans de la sentència de la 
setmana passada i que no remet a algunes de les coses que han passat durant 
aquests dies. Per exemple, evidentment, no parla dels aiguats que hi va haver ahir, 
uns aiguats que van tornar a afectar el Raval. Nosaltres vam estar amb comerciants i 
veïns i vam veure la neteja corresponent als desaigües perquè l’aigua pugui fluir 
correctament, però evidentment encara falten intervencions públiques perquè no passi 
el que va tornar a passar de nou ahir. I fer referència també als veïns i veïnes de Santa 
Madrona 25-27, que van haver de ser desallotjats per les males condicions de l’edifici 
on vivien, i que esperem que hi puguin tornar al més ràpidament possible. 

Dit això, és un informe en què hi ha diverses coses. Com sempre, s’hi parla de 
l’activitat que s’ha fet al districte, de l’activitat i l’impuls de política pública, i aquí vull 
referir-me sobretot al que per mi és el major problema, el problema que hem d’atacar 



de manera més radical al districte, que és la dificultat o la falta d’accés a l’habitatge 
dels nostres veïns i veïnes, on destaca la feina que es fa en el seguiment de 
desnonaments. Fins al 30 de setembre d’aquest any, hem fet front a 246 
desnonaments a Ciutat Vella, que han afectat 392 adults i 175 menors, és a dir, 
famílies que en alguns casos han estat desallotjades. Aquesta és la major sagnia que 
hi ha al districte. Per contra, nosaltres seguirem treballant per afrontar individualment 
cadascun d’aquests casos fins al final, per evitar, en els casos que realment ho 
mereixin, que les famílies hagin de deixar el barri i casa seva. 

Però, a més a més, l’acció pública també preveu la construcció d’habitatge. Em vull 
referir a aquesta aposta per la sostenibilitat i la construcció innovadora dels Aprop, que 
representen dotze allotjaments que seran temporals, que estaran en el cor del Gòtic, 
però també vull destacar els habitatges ja entregats durant aquests mesos passats a 
Sant Pere Mitjà o a Arc de Sant Pau, i la previsió que també tenim d’entrega d’alguns 
pisos del districte a Robador, per exemple. Per tant, hi ha una política pública que és 
clara i evident, també, de fomentar la construcció i que hi hagi habitatge públic a Ciutat 
Vella. 

D’altra banda, també, les negociacions i el fet d’apel·lar a la responsabilitat i a la 
corresponsabilitat dels privats, en aquesta sagnia, i posar per exemple les 
negociacions i la mediació que es va fer amb el propietari i els ocupants del carrer 
Hospital 99, en les quals es va aconseguir un acord satisfactori per a totes les parts, i 
veïns i veïnes es van quedar a viure al barri. 

Aquí, apel·lar també a la responsabilitat de la Generalitat en el tema de l’habitatge, i 
sobretot en els antics jutjats, un solar on creiem que hi hauria d’haver habitatge públic i 
també equipament per als barris. 

Destacar també que tenim, efectivament –i d’això se n’ha parlat en diversos espais–, 
un problema de seguretat al districte, un problema que, sense ser triomfalistes, i amb 
molta prudència, sí que podem dir que s’està endreçant i que, treballant de manera 
seriosa, s’hi comencen a veure uns canvis de tendència que ens fan veure un horitzó 
en què es comença a solucionar un problema que afecta els veïns i les veïnes, sens 
dubte. Parlem d’una operació conjunta entre Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana que 
hi va haver el mes de juny. De Mossos d’Esquadra se’ns indica que ja no parlem tant 
de narcopisos sinó que comencem a parlar ja de punts de venda. Recentment, fa un 
parell de dies, la Guàrdia Urbana, amb Mossos d’Esquadra, també en va tancar un 
parell més. I la seva tasca segueix endavant, i en continuaran tancant més. 

I després, també volia destacar algunes coses que han passat pel que fa al 
desenvolupament econòmic, com l’èxit de convocatòria dels baixos de protecció oficial 
–la segona convocatòria d’aquests baixos–, en els quals hi ha d’haver comerç de 
proximitat per a la gent del barri. 

I també destacar algunes de les obres que es duen a terme a rambla del Raval, 
Salvador Seguí, Vázquez Montalbán i Sant Miquel, fruit de processos participatius, 
igual com a Horts de Sant Pau, que com ja s’ha comentat és una de les fases de 
l’operació d’acupuntura que s’ha fet en aquell indret. 

I de moment, ho deixo aquí per respondre després als grups. 

El president informa els grups que disposen de nou minuts, en dos torns. 

El Sr. Antoni Vidal i Ruiz 



Primer de tot, m’agradaria parlar de l’atac a la democràcia que estem patint els darrers 
dies. Com ja sabeu, el passat dia 14 d’octubre es va fer pública la sentència, una 
sentència que condemna líders polítics i socials de l’independentisme a penes de 
presó d’entre nou i onze anys. Creiem que aquesta sentència és injusta i que ja estava 
redactada fins i tot en el moment en què es feia el judici, i que posa en dubte els drets i 
les llibertats de tothom, sigui independentista o no. A manera d’exemple, aquesta 
sentència, doncs, obre la porta a vulnerar el dret de manifestació, ja que, per exemple, 
aturar un desnonament pot ser causa de sedició. Crec que els partits que creiem en la 
democràcia i volem defensar les llibertats ens hem de mobilitzar i condemnar totalment 
aquests atacs que vulneren els drets, bàsicament, de tothom. 

M’agradaria també des d’aquí demanar l’alliberament dels presos polítics i dels exiliats. 
Malauradament, la llista de presos polítics ja sobrepassa els trenta, comptant tota la 
gent que va ser detinguda i privada de llibertat durant les mobilitzacions de la setmana 
passada. 

Vull destacar també que a la Comissió de Presidència de l’Ajuntament de Barcelona 
del mes de setembre es va aprovar una proposició del grup nostre, del Grup 
d’Esquerra, amb el suport de Junts per Catalunya i Barcelona en Comú. En aquesta 
proposició –i ho llegeixo textualment– hi havia cinc punts... Bé, us ho llegeixo així per 
sobre. El primer punt és el reconeixement que les persones enjudiciades ho són per 
motius polítics. El segon és l’exigència de l’alliberament immediat dels presos i preses 
polítiques i el retorn dels exiliats. El compromís amb el dret a l’autodeterminació i la 
defensa de la celebració d’un referèndum com a eina perquè el poble de Catalunya 
decideixi lliurement el seu futur, i la denúncia de la regressió dels drets i llibertats que 
des de fa anys pateix Catalunya. I un punt cinquè que diu: «Expressar el nostre 
compromís com a Ajuntament, i treballar amb la resta d’institucions i societats civils del 
país, per trobar solucions per aconseguir la llibertat dels presos polítics, i fer una crida 
a la mobilització ciutadana a favor dels drets i llibertats.» 

Regidor Rabassa, posem-nos a treballar. Una cosa són les paraules i una altra són els 
fets. I penso que estan en joc les llibertats i els drets de tothom. 

També voldria acabar aquest punt condemnant la violència policial que va tenir lloc als 
nostres carrers de Ciutat Vella en les darreres mobilitzacions. I, un cop més, 
reivindicar, com ho hem fet sempre, la mobilització pacífica per fer front a la sentència i 
a la retallada de drets i llibertats. 

Sobre l’informe del regidor, tenim certs dubtes. Primer, sobre la participació. Vostès 
posen a dins de l’informe, a l’apartat «Participació», tots els òrgans i convocatòries que 
s’han fet del Consell de Barri, Consell d’Equipaments... Però, per nosaltres, la 
participació es basa a informar els veïns i veïnes sobre els diversos temes que passen 
al districte, debatre a partir d’aquesta informació i finalment prendre decisions i alhora 
fer-los partícips de les decisions. La meva pregunta és: ho heu fet en algun moment, 
aquests mesos? O ho tindreu en compte per a la resta de mandat? O fareu el mateix 
que en el mandat anterior, confrontar veïns i veïnes i posar etiquetes entre «veïns 
bons» i «veïns dolents»? 

Aquest nou Govern del Districte també ha decidit retallar els consells de barri, un espai 
vital de participació dels veïns: de quatre consells passem a tres. Bé, estem tornant 
enrere, no? El que no es vol és comptar amb les opinions dels nostres veïns, que cada 
dia estan més emprenyats pel descontrol absolut que hi ha al districte. 

Sobre l’habitatge. Hi ha uns números que no em quadren. Segons la taula que ens vau 
adjuntar a l’informe del regidor, hi ha hagut 246 desnonaments a Ciutat Vella de l’1 de 



gener al 30 de setembre del 2019: 52 van ser atesos pel Govern, 98 van tenir solució 
pròpia... I amb els 96 que van quedar desatesos, què va passar? O sigui, quina 
valoració fa el regidor que, després de quatre anys de govern dels Comuns, només 
s’atenguin des del Govern el 20 % dels casos de desnonament? 

I després, sobre habitatge també, hi ha el tema de l’Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella, 
que va ser tancada durant dues setmanes el mes d’agost. Si és tan prioritari l’habitatge 
al nostre districte, i l’emergència habitacional, per què tanquen aquesta oficina i no en 
tanquen d’altres de la ciutat? 

Sobre el tema d’inspeccions, les ordenances municipals i la normativa sanitària 
obliguen els comerços alimentaris a tenir porta, i que aquesta estigui tancada. Quan 
penseu complir aquestes normatives i inspeccionar els comerços que no les 
compleixen? Això és un tema de salut pública força important. 

Sobre el Pla de barris, us faig la pregunta de si teniu pensat recuperar els plans 
educatius d’entorn. 

I, per acabar, sobre el tema d’inundacions del Raval, ahir vaig quedar una miqueta 
desconcertat en veure el tuit que va fer el regidor Rabassa. Després em vaig adonar 
que era un mantra, perquè el regidor Badia també ho va posar. I, per tant, quan no hi 
ha arguments, es fan mantres. I deia, doncs, que Barcelona ha tornat a patir la pluja 
torrencial i, en un dels punts, deia que «necessitem aprovar els pressupostos 
municipals per incorporar la tercera fase del col·lector». I jo aquí li dic –perquè quedi 
clar, no?–: la reforma del col·lector del Paral·lel és una iniciativa del mandat de Trias. 
Es va fer de la plaça d’Espanya fins a la plaça Bella Dorita i va estar acabada el 2015. 
L’actual alcaldessa va aturar les obres durant un temps i no va ser fins al setembre de 
l’any anterior que es va iniciar la segona fase, que consistia en una xarxa de 
clavegueram al sud del Poble-sec, entre els carrers Palaudàries i Carrera. Aquesta se 
suposa que s’ha acabat durant aquest estiu, però no en tinc dades. Si el regidor ens 
ho pot explicar... I la tercera està encara enlaire, i ara el regidor Rabassa, en comptes 
d’intentar accelerar les obres del col·lector, que permetran que els nostres comerços i 
els nostres veïns no acabin d’aigua fins als genolls, ens diu que fins que no s’hagin 
aprovat els pressupostos no començarà tot el tràmit de finalització del col·lector, amb 
tot el que això comporta perquè hi ha una licitació pel mig. Per tant, el temps..., 
s’allargarà en el temps. I mentrestant, en cada episodi de pluja que patim, el Govern 
municipal ens anirà repetint el mantra que fins que no tinguem pressupostos no hi 
haurà col·lector. Jo li dic una cosa: quan es volen trobar solucions ràpides, es troben, i 
vostè ho deu saber perquè vostè és membre de la Comissió d’Economia i Hisenda de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

I ja en aquest punt acabo. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Primer de tot, donar la benvinguda a Yolanda Hernández com a gerent del districte i a 
Lluís Toldrà com a secretari d’aquest meravellós districte. 

Bé, esperem que els veïns que han estat desallotjats per problemes de l’edifici a Santa 
Madrona puguin tornar al més aviat possible. I, si no és així, que l’Ajuntament doni una 
solució concreta per a tots aquests veïns que el dia d’avui encara no poden tornar a 
casa seva. 

Fa una setmana que s’hauria d’haver celebrat aquest plenari, però a causa dels 
aldarulls que hem viscut va ser impossible realitzar-lo. De fet, al Grup Municipal de 



Ciutadans només ens ho van comunicar, no ens van preguntar si seria convenient 
suspendre’l o no. Amb la qual cosa, quan parlem de participació, nosaltres també 
formem part d’aquest Consell de Districte, i no se’ns va comunicar la possibilitat..., o 
poder parlar tranquil·lament sobre la suspensió del plenari. 

Avui, el regidor de govern –i ho repeteixo: de govern– hauria de representar tots els 
veïns i comerciants del districte, no només uns quants, ja que des del Govern... Però, 
bé, vostè ja, amb la frase que diu a l’informe, que «els volem a casa, us volem 
lliures»..., no sé si als seus socis de govern els agradaran aquestes declaracions. 
Però, bé, això ja és un conflicte amb el Partit Socialista. 

Bé, quan preparàvem aquest plenari suposo que tots els partits de l’oposició vam fer 
uns argumentaris diferents, que avui defensaríem, però després d’una setmana 
d’aldarulls, una setmana en què hem patit comerciants, veïns i persones que no veuen 
normal la violència que hi ha hagut en els nostres carrers, jo mai no m’hauria pensat, 
ni com a servidora pública, ni com a representant política, ni com a ciutadana, tot el 
que hem viscut. I la veritat és que el dia d’avui encara em costa de creure-ho. Però 
quan la situació es quantifica, ensopegues amb la realitat. Els aldarulls ens han costat 
gairebé 3 milions d’euros en desperfectes, que ens obligaran a deixar d’invertir en 
altres projectes per solucionar tots aquests problemes. Tots –ho repeteixo: tots– els 
veïns i comerciants i representants públics tenim dret i diria que l’obligació de pensar el 
que vulguem, sempre respectant a tothom. Però el que tinc clar és que els aldarulls, 
sigui qui sigui el qui els hagi dut a terme, no es poden ni justificar ni permetre. Això no 
vol dir que no es puguin fer manifestacions. I tant que se’n poden fer! Però sense que 
acabin amb violència. 

I per això vull donar les gràcies, i fer-los el reconeixement per la feina feta, als serveis 
de neteja, d’emergències i de forces de seguretat. Gràcies per tots aquests dies que 
heu dut a terme les solucions de manera ràpida i sense massa temps per poder fer 
una bona feina. 

Dir també que un dia, espero que no molt llunyà, tothom sigui capaç de reflexionar 
sobre el que ha passat. Sabem que algunes persones no ho voldran. És més, voldran 
justificar que tots els aldarulls són autodefensa. Però convido a tothom que reflexioni, 
que s’adonin que això no va així, que no tot s’hi val. 

Després d’aquesta primera intervenció, que crec que era oportuna, ens centrarem en 
l’informe del regidor. Avui aquest informe del regidor li reconec, senyor Rabassa, que 
m’ha costat de pair. Me l’he llegit de manera exhaustiva, del principi al final, del final al 
principi, per blocs. Però li he de dir que m’hauria agradat trobar autocrítica en aquest 
informe. I res d’això, ni res de semblant. Vostès només parlen de les coses bones que 
fan, però no hi surten les coses que no es fan. Entenem que en un informe de trenta-
sis pàgines no es pot explicar tot, però sí que podrien explicar molt més. 

Ens presenten dades, dades sobre habitatge, dades que és important conèixer i que 
no podem mai oblidar. Però també s’obliden que tenim setanta-una famílies que estan 
esperant un habitatge i que no sabem ni quin habitatge se’ls donarà ni quan els el 
donaran, i estan amb un informe positiu de la Mesa d’Emergència d’Habitatge. Avui 
ens ha presentat algunes dades més, cosa que li agraeixo enormement. 

Però, bé, també ha parlat de problemes de seguretat i, en aquest cas, la informació 
que ens presenta a l’informe està esbiaixada, ja que no donen totes les dades que ens 
donen Mossos i Guàrdia Urbana a les taules de seguretat. Però, bé, com que aquest 
mes tindrem totes les taules de tots els barris, intentarem tenir totes les dades 
segmentades per barris. 



Presenten també unes dades econòmiques. Bé, sobre el Pla de desenvolupament 
econòmic. I aquí m’hi aturo perquè crec que la realitat supera la ficció. Com li he dit 
abans, les dades estan molt bé, però darrere de cada dada hi ha una situació, hi ha 
una emergència i hi ha una explicació. Espero que en els pròxims informes s’hi 
afegeixi el nombre de locals buits que hi ha, quants negocis han tancat en aquest 
període, quines ajudes oferiran al comerç per tirar endavant l’activitat. Vostès parlen 
constantment de comerç de proximitat, però la realitat és que no fan res per ell. Ja 
tenen preparada la campanya de Nadal per a aquest districte? 

Ara m’agradaria parlar dels temes que no surten a l’informe i que crec que són molt 
importants. Ara ha esmentat el tema de les pluges. El tema de les pluges no és només 
les d’aquesta setmana, sinó les del mes de setembre, i moltes més pluges que 
arribaran. Això es deu al canvi climàtic, però tot i això es poden fer moltes mesures de 
prevenció. Li dic que a aquests comerços, a aquests veïns, se’ls ha d’ajudar, se’ls ha 
d’oferir ajudes concretes per tirar endavant les seves activitats i per poder tornar als 
seus habitatges. Quan faran el col·lector del Paral·lel? Com és possible que des 
d’aquest districte no s’hagi comunicat de manera detallada quina és la situació de les 
obres? Això sí, a Sants totes les explicacions que siguin necessàries, però a Ciutat 
Vella cap ni una. Que som menys que els ciutadans de Sants? 

Què passa amb Via Laietana? Com és possible que hagin decidit fer-la de baixada? 
Què passarà amb els veïns de la Barceloneta? S’hauran de teletransportar, o els 
mourem per drons? Com solucionarem l’aparcament de les motos? Se’ls carreguen 
cada vegada que hi ha obres. Però, realment, els haurem de teletransportar, com als 
altres. 

Què passa amb el carrer Magdalenes? No li importa, a aquest Govern, aquest carrer? 
En aquest carrer, tal com li ha dit el senyor César, han passat uns dies horribles, i 
ningú –ningú, ningú– els ha acabat solucionant cap dels seus problemes. 

Què passa amb la neteja? Què passa amb el civisme? Què passa amb les sancions i 
les campanyes de sensibilització que no es duen a terme? 

Vostès parlen de participació, parlen de transparència, però a l’hora de la veritat no 
són transparents. Perquè quan se’ls fan preguntes, la resposta és «sí» o «no», però 
darrere d’aquestes respostes de «sí» o «no» esperem respostes més detallades. 

Ja li ha dit el conseller d’Esquerra Republicana: per poder fer un gran debat s’ha de 
tenir tota la informació, poder debatre i després prendre decisions envers aquest debat 
que s’ha tingut amb veïns, amb comerciants, però també amb l’oposició, perquè també 
formem part d’aquest barri, d’aquest districte. 

Què passa amb l’edifici de Sant Bernat 7-9? Hi construirem l’equipament que és 
necessari per al barri? O el deixarem que segueixi ocupat molestant veïns i creant 
aldarulls al voltant? Què passa amb l’edifici Robador 43, que tenen previst lliurar a 
l’octubre? L’octubre està acabant i encara no estan assignats. 

Què passa amb el transport públic? Què passa amb les parades de metro de Paral·lel i 
la Barceloneta? La del Paral·lel, cada vegada que cauen quatre gotes, s’inunda. I 
després no hi ha ningú que pugui arreglar aquests desperfectes. Què passa amb la 
parada de Barceloneta del metro, que cada vegada costa més sortir-ne? 

Què passa amb la neteja del clavegueram? Què passa amb el soroll? Quins plans es 
duran a terme per millorar? 



Al final, aquest informe es descuida moltes coses. Que sabem que és molt difícil que 
en 30-36 pàgines es pugui explicar tot, però a l’hora de la veritat tot són excuses, 
culpen les altres administracions i l’oposició. Però sap el que més em molesta? És que 
critiquin a tothom, i quan se’ls intenta ajudar fent propostes i descrivint la realitat, 
menystenen veïns, comerciants i l’oposició. Però sap que si vol construir, millorar i 
resoldre, ho hem de fer tots plegats, perquè és un objectiu de tots, des de diferents 
ideologies, des de diferents perspectives, però ho hem de fer tots junts. Per això li 
recomano que sigui recíproc i, si vol treballar pel districte, treballem-hi tots. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Bon vespre a tothom. Gràcies per ser-hi un cop més. Com ja és norma, comencem el 
primer plenari del nou mandat a quasi quatre mesos de les eleccions municipals, en un 
context, com ha dit el senyor regidor, polític convuls que no acabem d’endreçar entre 
tots i totes. 

Amb aquestes paraules, vull interpel·lar tots els grups polítics, perquè tots som part 
d’aquest desgavell, que perjudica tots els veïns i veïnes. El Tribunal Suprem, en la 
seva sentència, condemna a penes de presó, a un total de cent anys, el Joaquim Forn, 
regidor de l’Ajuntament de Barcelona i president del Grup Municipal de Junts per 
Catalunya, i també Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi 
Sànchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva i Oriol Junqueras. Una condemna als drets de 
tot un poble. Des d’aleshores, arreu de Catalunya s’està produint una reacció de 
rebuig i denúncia d’aquesta sentència per injusta i desproporcionada, que es 
desenvolupa tant en l’àmbit de la ciutadania –on les marxes per la llibertat a l’Estat..., 
la seva expressió més impactant– com en l’àmbit institucional, amb la declaració 
solemne del Govern de la Generalitat, la convocatòria d’un ple extraordinari al 
Parlament de Catalunya i també de consells plenaris extraordinaris a bona part dels 
ajuntaments i instàncies locals a bona part del país. 

Als vostres socis de govern, el PSC, els dic si no els cau la cara de vergonya, 
criminalitzant els presos polítics i menystenint el Govern que el poble de Catalunya ha 
escollit democràticament. Els recordo que el que mai no es pot perdre és la memòria. 
O no recorden les seves manifestacions al voltant del 98 per reclamar l’alliberament 
dels seus presos polítics, el senyor Vera i el senyor Barrionuevo, condemnats a deu 
anys de presó? No els van salvar els recursos interposats al Tribunal Suprem, ni tan 
sols al Tribunal Europeu de Drets Humans. Als seus, els va indultar la dreta espanyola, 
aquest PP al qual deveu mil favors, i en sou còmplices. És l’hora que comencin a 
caure les caretes. 

I a Barcelona en Comú: cada dia entenc més aquest pacte de govern. Us ompliu la 
boca parlant dels presos polítics, però a l’hora de mullar-vos, torneu a l’equidistància. 
Com molts de vosaltres no us mereixeu penjar-vos el llaç, en ocasions comptades, 
com feu. Valls us passa factura, i vosaltres aneu traient la targeta de crèdit per anar 
pagant. Heu rebutjat signar una declaració institucional on es demanava rebutjar la 
sentència, exigir la posada en llibertat dels presos polítics, comprometre’s a treballar 
amb la resta d’institucions, denunciar la regressió dels drets i llibertats, mostrar el 
compromís amb el dret a l’autodeterminació, emplaçar el president del Govern 
espanyol a prendre mesures per a l’alliberament dels presos, sumar-se a la 
mobilització ciutadana, establir contactes internacionals, fer arribar aquest acord a la 
resta d’institucions catalanes i de l’Estat. Vosaltres sou els nascuts els 15-M? Doncs, 
crec que els nascuts l’1 d’octubre som d’alçar-nos més fort i comencem a passar-vos 
per sobre. 



Continuem vivint situacions excepcionals, que des de Junts per Catalunya no volem 
normalitzar, i cada cop que tinguem veu ens sentireu dir que volem l’alliberament dels 
presos i les preses polítiques i el retorn de tots els exiliats i exiliades. 

I ara ja, tornant a les qüestions que ens toquen per responsabilitat en aquesta 
administració, ens trobem en un nou mandat però no amb un nou govern. Els que 
repetim venim amb la lliçó apresa. Soc conscient que, en tancar-se un mandat, vol dir 
començar de nou, amb més expertesa o no, això ja ho veurem amb el temps. 

I aprofitant el començament, va bé recordar quins són els drets dels consellers de 
l’oposició. Els deures els sabem i els complim. Alguns dels nostres drets com a 
consellers de l’oposició varen ser menystinguts durant el mandat passat, i aquest 
mandat segueix la mateixa tònica. És el meu dret ser convocada amb veu i vot a les 
sessions dels òrgans dels quals formo part, i el meu deure assistir-hi. Aquí, totes dues 
parts complim. És el meu dret obtenir del Govern i l’Administració els antecedents, les 
dades, les informacions en poder dels serveis municipals que siguin necessàries per 
desenvolupar les meves funcions, i també obtenir informació dels assumptes inclosos 
a l’ordre del dia dels òrgans dels quals soc membre. 

En aquest punt, demano públicament que no us torneu a oblidar de convocar-me o 
enviar-me documents importants per realitzar la meva feina de consellera. És el meu 
dret que l’Ajuntament vetlli perquè se’m reconegui la condició de consellera de districte 
en els actes de caràcter institucional convocats pel mateix districte o per l’Ajuntament. 
A cap conseller de l’oposició ens vau convocar als cent anys de la Pepita, al Casal de 
la Gent Gran Tarradellas, tampoc a la Tapa Solidària, per no dir que l’agenda 
institucional que envieu cada dia va més buida i hi falten actes. Ens amagueu res? 

Avui celebrem el primer plenari, i tan sols demano que comencem bé i deixem de fer la 
casa per la teulada. No volem més estudis de la problemàtica que patim com a veïns. 
Volem solucions i accions. No volem reunions on el retorn amb la solució mai no 
arriba, o preguntes mai contestades. Aquí us recordo que teniu trenta dies per 
respondre a una pregunta. Que és feina? Sí. Però recordeu que mai no us hem fet una 
pregunta absurda ni de desgast. No volem pilotes fora, ni molt menys centrifugar 
responsabilitats. Cada administració té les seves, i l’Ajuntament de Barcelona no 
només té la responsabilitat de decidir on posar un banc, un gronxador o una paperera. 
El Districte de Ciutat Vella té moltes més responsabilitats, a banda de crear debat i 
deixar passar els dies en el debat. Governeu Ciutat Vella, governeu Barcelona, teniu 
recursos i eines per fer-ho. Demostreu que sou molt més que un bon anunci i una 
bona posada en escena. Demostreu als veïns i veïnes que les vostres polítiques no 
ens fan perdre el temps escoltant discursos estèrils, plens de continguts però buits 
d’accions i solucions per al seu benestar. 

Tenim uns veïns i veïnes preocupades per la inseguretat. Recordo xifres: un 17 % de 
la ciutadania, segons el baròmetre, se senten insegurs, mentre que l’any passat 
només era un 4 %. I aprofito aquí per citar-ho: una de les atribucions del regidor de 
districte, segons el Reglament d’organització i funcionament del Districte de Ciutat 
Vella –abans esmentat també, per fer públics els meus drets i deures– diu: «Vetllar per 
la protecció ciutadana del districte i adoptar, en cas d’emergència, les mesures 
necessàries de caràcter urgent per a la seguretat de les persones i dels béns.» 
Recordem que les polítiques públiques de seguretat són un conjunt d’accions 
governamentals i socials que d’alguna manera incideixen o graviten sobre el conjunt 
de factors i condicions socials, econòmiques, polítiques i culturals que afavoreixen, 
apuntalen, consoliden o determinen els conflictes, fets de violència i delictes produïts 
en un context social. 



Junts per Catalunya no comptabilitzarem les ganivetades que hem viscut aquests 
darrers mesos, ni tampoc les xifres donades pels cossos de seguretat a les diferents 
taules a què hem assistit, però volem anar més enllà..., però tampoc podem fer-hi els 
ulls grossos. 

Amb referència a l’habitatge, de Junts per Catalunya no critiquem els d’Aprop. Fem 
una crítica a la xifra de pisos municipals buits, una xifra que és més elevada que els 
pisos propietat de la Sareb. Davant l’emergència habitacional que es pateix a tota la 
ciutat, hauríeu de ser més proactius i no moure-us per un titular a la premsa. 

La reforma de la rambla del Raval ha estat un malson per a molts comerciants. No heu 
interlocutat per a res amb ells, heu fet el projecte com us ha vingut bé. I els veïns i 
comerciants s’han trobat amb unes terrasses desplaçades dels seus negocis, uns 
bancs que inciten a dormir i són la trinxera perfecta per consumir droga amb xeringa, i 
deixar-la allà. Cada dia els educadors de carrer recullen una mitjana d’unes deu 
xeringues per banc. El parc infantil és d’ús d’adults i infants. Hi ha poca cabuda per als 
pares i mares, que acaben utilitzant el mateix gronxador per al nen i per seure. Us 
imagineu una rambla del Raval sense comerç? No, oi? Doncs, no permeteu que el 
comerciant acabi fugint, com passa amb els infants del barri, que els pares ja no els 
matriculen a les escoles del districte perquè els entorns escolars estan patint una 
inseguretat brutal. El mandat passat el nostre grup ja ho va denunciar en forma de 
prec que vàreu acceptar, però per molt que nosaltres, l’oposició, avanci 
problemàtiques que acaben enquistades als nostres carrers, vosaltres potser preferiu 
la notícia a premsa. I, ei, com aquell que diu, que parlin de mi ni que sigui malament; la 
qüestió és que en parlin. 

El president assumeix la responsabilitat de no haver informat el Grup Municipal de 
Ciutadans del canvi de data del plenari, en demana disculpes i assegura que 
procuraran que no torni a passar. Tot seguit, dona la paraula al regidor. 

El regidor 

Bé, portem ja uns mesos de mandat; portem menys mesos d’acord de govern i, per 
tant, de configuració del Govern, tant a la Casa Gran com al districte. Des d’aleshores, 
m’estic –ens estem– reunint amb veïns, amb veïnes, amb entitats, ens estem reunint 
amb absolutament tothom que ens ho demana, i no només amb qui ens ho demana 
sinó, de forma proactiva, també estem mantenint reunions –aquesta tarda mateix, 
aquest matí mateix– i hi està havent tantes reunions com podem. Les nostres agendes 
us asseguro que estan plenes. 

El que sí que és cert és que, com que estem ara a punt de començar els consells de 
barri, serà als consells de barri el moment de sortida de la participació i de diverses 
participacions. Per tant, de processos participatius no n’hem engegat ara mateix de 
nous, però en tenim alguns, i algunes taules que estaven pendents, que les 
recuperarem i que ja estan calendaritzades, en les quals s’està treballant amb veïns de 
diferents llocs i hi començarem a fer, doncs, la participació corresponent. 

Contesto, si us sembla bé, per blocs. Respecte als desnonaments, Esquerra 
Republicana. Toni, no entenc què és el que..., dels 58 atesos pel Govern. 
Absolutament tots els desnonaments que arriben al nostre coneixement, sigui com 
sigui, absolutament tots són atesos. No des del Govern municipal, són atesos des dels 
serveis municipals, sigui l’Oficina d’Habitatge, Serveis Socials, Unitat Antidesnonament 
o, quan cal, consellers i conselleres que es posen en contacte amb veïns. 
Absolutament tots de què tenim coneixement. No n’hi ha ni un que no sigui atès pels 
serveis municipals. Una altra cosa és que arribem a solucions amb tots ells. En alguns 



casos no podem arribar a solucions, però absolutament tots es tracten de forma 
individualitzada, personalitzada, tant pel perfil de llogaters, llogateres, ocupants, 
persones que hi estan vivint, com pel tipus de propietaris, que tenen maneres de 
treballar diferents i de procedir diferent. Per tant, no entenc quins són els números que 
comentaves que no quadren, però absolutament tots, aquests 246..., no n’hi ha ni un 
que no hagi estat atès pels serveis municipals. I així ho seguirem fent. De fet, cada 
setmana hi ha desnonaments. Aquesta setmana, si no m’equivoco, eren deu, que 
estaven anunciats; l’anterior, si no m’equivoco, eren setze, que estaven anunciats, i 
anem amb aquest nombre des que hem arribat al Govern, ja anteriorment. 

Durant aquest estiu s’han fet moltes inspeccions. Seguim fent inspeccions, no parem 
de fer inspeccions. En el mandat passat es va fer un pla d’inspeccions. I, bé, les 
inspeccions, de vegades..., són crítics. Rebem crítiques que n’hem fet massa, i a 
vegades rebem crítiques que n’hem fet molt poca. N’estem fent moltes, i seguirem així 
perquè creiem que l’activitat inspectora és important, a diferència d’altres mandats, 
que la cosa no es pensava d’aquesta manera. 

Respecte als plans educatius d’entorn, del Pla de barris, doncs sí, seguiran endavant, 
és un dels objectius del Pla d’educació i, per tant, no tingui cap dubte que seguirem. 

Respecte a retallar consells de barri, durant el mandat passat en vam fer quatre l’any, i 
aquest en farem, en principi –hem dit de fer-ne–, tres l’any. No és pas per una voluntat 
de treballar menys o de fer menys. El tema és que hem analitzat el que representa fer 
quatre consells de barri, i veiem, per exemple, sobretot en el segon semestre de l’any, 
que entre les festes de Nadal, entre les festes d’estiu i els pocs dies hàbils que hi ha, 
als últims consells de barri sempre quedava molt poc espai entre els dos consells de 
barri i al final acabaven sent poc útils. Això no impedeix que d’aquests consells de barri 
en surtin taules o processos participatius que seguiran exactament igual. Però la 
voluntat no és que per fer més consells de barri..., siguin millors, sinó que mirem a 
veure si en restem un i si d’aquesta manera la qualitat també pot ser millor, i aleshores 
el que fem és consolidar els processos participatius. 

I respecte al col·lector del Paral·lel, miri, efectivament, es va fer la primera fase, 
iniciada en el mandat de Trias, fins a Bella Dorita, però després es va començar –en 
lloc de fer la fase 2, que seria la que tocaria i seria veïna al Raval, per dir-ho així–..., es 
va passar de fer el que estava planificat com a fase 2 i es va fer la fase 3, que és 
aquella que toca al mar, que és la que no està al costat de Folch i Torres, diguem-ho 
així, no?, que és la zona més afectada. Això, aquestes obres..., encara estan d’obres, 
les obres encara no s’han acabat i s’espera que acabin el 2020. No hi va haver cap 
retard i no hi va haver cap finalització ni cap paralització de cap obra. De la fase 1 es 
va passar a la fase 3; s’ha d’acabar l’any que ve, i aleshores és quan es podrà fer la 
fase 2, que és la que, efectivament, segurament tindrà més afectació en el Raval. 
Segurament no, segur: tindrà més afectació en el Raval. Per poder-ho fer, com que és 
una obra que encara no està licitada, el que hi ha d’haver és pressupost. Però, diguem 
que no es va aturar cap obra, ara mateix s’està fent la fase 3, que és la que toca, que 
és la que toca més a mar. S’acabarà durant el 2020, i és aleshores quan haurà de 
començar la fase 3. 

Ciutadans –a la consellera de Ciutadans–: no vam anul·lar el plenari pels aldarulls. 
Vam anul·lar el plenari per la sentència, i això sí que ha de quedar clar. Vam anul·lar el 
plenari com una mostra de rebuig a una sentència que considerem injusta. No pas pels 
aldarulls. 

Estem coordinats amb Serveis Socials, amb Bombers, amb les propietats, amb els 
serveis tècnics del districte per trobar solucions per a les famílies de Santa Madrona 



25-27. Algunes ja podran tornar, d’altres no, però absolutament totes estan ateses, 
censades, i també hi ha un pla per a cadascuna d’elles. 

Després ha sortit darrerament, en algun article als diaris, que hi ha un projecte de la 
Via Laietana que el que fa és que no hi hagi cap carril de pujada. Nosaltres ho hem 
explicat, i el Dia sense Cotxes fins i tot vaig anar jo a la Via Laietana a explicar-ho. El 
titular deia una cosa, però si després llegies l’article en deia una altra. I nosaltres en 
cap moment hem dit que no hi haurà circulació de pujada. De cap de les maneres. 
Nosaltres vam presentar dues propostes que totes dues incloïen el carril de pujada, un 
carril de pujada que pensàvem que havia de ser per a servei públic i per a veïns. I 
aquests veïns són veïns que, evidentment, també són els veïns de la Barceloneta. Per 
tant, el projecte que vam presentar al final del darrer mandat, el resultat del procés 
participatiu en què hi havia dues opcions..., totes dues incloïen la pujada. 

El carrer Magdalenes ens importa com ens importen tots els carrers. De fet, en el 
mandat passat vam fer un canvi que feia molts anys que s’esperava. És un canvi que 
segurament requereix millores –que ens hi posarem–, però no tingui cap dubte que el 
carrer Magdalenes ens importa. Jo vaig parlar amb el César quan hi havia aldarulls 
molt a prop de casa seva i he estat parlant amb veïns que també hi viuen i amb 
comerços que també hi viuen. Per tant, sí que ens importa el carrer Magdalenes. 

Respecte al que comenta del transport públic, diu: «Què passa amb el metro de la 
Barceloneta, que cada vegada costa més sortir-ne?» Si cada vegada costa més sortir-
ne és justament perquè en el mandat passat –recordi que això és una infraestructura i 
al final les obres les fa la Generalitat– es va duplicar la boca de sortida de la 
Barceloneta. I, efectivament, el que passa és que hi ha moltíssima gent que en surt. 
Nosaltres creiem –i, particularment, crec– que el Districte de Ciutat Vella té suficients 
visitants. I fins i tot no estaria de més que hi hagués menys visitants, que ens fessin 
més fàcil aquesta quotidianitat, i que pujar per les escales de la Barceloneta –que en el 
mandat passat es van duplicar quant a metres– no fos cap problema. 

Respecte a Junts per Catalunya, nosaltres no hem volgut firmar una declaració 
institucional bàsicament perquè diu que l’autodeterminació és l’única via per solucionar 
el conflicte. I aquí cadascú pot pensar el que vulgui, però segur que hi ha altres vies. A 
més a més, és una declaració institucional presentada ahir a la nit, quan teníem 
bastant de temps per haver-la presentat, i com que no creiem que sigui l’única via, sinó 
que n’hi ha d’altres a explorar, doncs, per això no la volem firmar. 

Jo no vaig néixer ni el 15-M ni l’1 d’octubre, jo vaig néixer el 1974. I, per tant, no dec 
res ni a 15-M ni a 1 d’octubre, però són bagatges culturals i bagatges de militància que 
són importants. Evidentment, si com a consellera hi ha algun dels seus drets que li 
hem estat robant, li demano disculpes i, doncs, ho hem de solucionar entre tot l’equip 
de govern, entre els tècnics; no podem permetre que hi hagi algun dels seus drets com 
a consellera que no l’estiguem atenent. 

Jo no soc d’anunci, el meu equip no és d’anunci, no sabem si som un bon anunci o no 
un bon anunci, però nosaltres no ens movem de cap de les maneres ni per la 
publicitat, ni per portades, ni per anunci, ni pel retuit fàcil. No en tenim cap mena 
d’intenció. I, efectivament, com a responsable i com a regidor del districte vetllo per la 
seguretat dels veïns i veïnes. I per això, entre altres coses, hi ha les reunions 
contínues amb els intendents tant de Mossos d’Esquadra com de Guàrdia Urbana, 
però també allò més important que és anar a analitzar quines són les causes 
estructurals que generen certes inseguretats. I per això treballem amb tots els àmbits, 
amb tots els departaments de l’Ajuntament, per fer-hi front, sens dubte, des de Ciutat 



Vella. I no estic d’acord que no vetllem per la seguretat i que personalment no vetlli per 
la seguretat de veïns i veïnes. 

Ha dit una cosa que m’ha semblat una mica exagerada. Diu que la xifra de pisos buits 
municipals és més gran que la de la Sareb. Home, no, això és una cosa que no quadra 
de cap de les maneres. Miri, és que és absolutament impossible, eh? El «banc 
dolent», la Sareb, que té pisos per tot Espanya que va adquirir d’una manera..., robant-
nos absolutament a tots, evidentment..., no té més pisos, en absolut, que siguin de 
propietat municipal. 

A la rambla del Raval s’ha fet i es fa una obra després d’un procés participatiu, que va 
començar en un consell de barri, en el qual es va arribar a unes conclusions. I va ser 
presentat en diversos consells de barri, i és una rambla, és una obra que no s’ha fet de 
cap de les maneres d’esquena als veïns i les veïnes. Una altra cosa és que en la seva 
execució li admeto que hem fet coses malament. Hi ha hagut problemes, no hem 
parlat amb tothom amb qui hauríem d’haver parlat, s’han posat terrasses on no 
tocaven i ens hem equivocat en algunes de les coses de l’execució, com per exemple 
quan es va provocar un buit a la plaça Salvador Seguí i això va generar problemes de 
seguretat. Li reconec que en l’execució hi ha hagut problemes, però no ens pot dir pas 
que la rambla del Raval i aquella obra no corresponen a un procés participatiu, que sí 
que vam fer i del qual hi ha les actes. 

I, d’altra banda, respecte als entorns escolars i la inseguretat, hi ha una pregunta que 
després respondrem, i sens dubte, doncs, que aquesta és una de les nostres prioritats. 

El president dona la paraula als grups i recorda al Grup d’Esquerra Republicana que 
disposa de dos minuts i vint-i-vuit segons. 

El Sr. Antoni Vidal i Ruiz 

Sobre la Taula d’Habitatge, allò que comentàvem sobre els nombres, l’emplaço a tenir 
una reunió, perquè de sumar sí que en sé i, la veritat, els números no quadren en 
aquest informe. No sé si és que al final li falta algun text o alguna cosa. 

I vostè ha dit, a la part de participació, el que representa fer quatre consells de barri 
per a vosaltres, però no heu tingut en compte el que és tenir quatre consells de barri 
per als veïns. I això crec que és important, tenir aquest paràmetre en compte, ja que 
és l’única manera del veí de relacionar-se amb l’Administració pública. 

En definitiva i en resum, a veure, crec que el que ha fet aquest Govern de Districte de 
moment no crec que vagi en la bona línia en què hauria d’anar. O sigui, jo penso que 
aquest Govern de Districte hauria de vetllar per la seguretat de tots els veïns –ja veiem 
com tenim el districte–, combatre seriosament el problema de l’habitatge –ja veiem que 
aneu posant pegats sobre el tema de l’habitatge–, i teníeu una oportunitat magnífica el 
mes d’abril, que era quan l’Ester Capella va proposar legislar, mitjançant el Codi civil 
català, al Parlament de Catalunya i hi vau votar en contra –legislar tot el que té a veure 
amb matèria d’habitatge i, per tant, els drets i deures dels llogaters, i hi vau votar en 
contra. 

Tampoc esteu donant solucions d’esquerres per als col·lectius més vulnerables. D’aquí 
la proposició que presentem després. No vetlleu pel teixit comercial del districte. No 
veiem que hi hagi una intenció de combatre la pressió turística que pateixen els 
nostres barris. I, en definitiva, i un punt molt important, tampoc veig que es vetlli per les 
desigualtats acadèmiques que es troben entre el nostre districte i la resta de la ciutat. 



Gràcies. 

El president diu que al Grup de Ciutadans li queda un minut i trenta-dos segons. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, president. Bé, accepto les disculpes, no passa res, tothom té un error, en això 
no hi entraré. 

Parlàvem de solucions per a Santa Madrona. Jo mateixa li vaig escriure un telegram i 
encara segueixo esperant la resposta. Potser hauria estat bé asseure’ns i parlar sobre 
aquests plans i sobre aquestes solucions. 

Via Laietana. En cap moment jo he dit que vostè digui públicament que els projectes o 
els processos participatius no s’hagin presentat, ni de molt. El que crec és que 
necessitem més explicacions, perquè ningú no sap al final quin serà el projecte que 
tindrem per a Via Laietana. I vostè ha dit una cosa que, perdoni, eh?, però és que m’he 
posat neguitosa i tot: que vostès volen que hi hagi menys turisme. És la seva política, 
però crec que no és que tinguem menys visitants o vulguem menys visitants a Ciutat 
Vella, sinó que hem de ser capaços de fer polítiques que els visitants puguin visitar la 
ciutat i que els veïns se sentin còmodes amb els turistes i amb les persones que venen 
a gaudir de la ciutat. 

I, ja per acabar, amb allò de les obres del metro de la Barceloneta, li acaba de 
demanar vostè a la Generalitat que es dupliqui la sortida, diguem-ne, o l’entrada, però 
vostès són Govern, i si consideren que han de fer una altra sortida per un altre costat, 
també li han d’exigir a la Generalitat que faci les obres. Sembla que estiguin de 
convidats de pedra en molts dels consorcis en què vostès i la Generalitat són els 
responsables. Jo crec..., i ja li demano des d’aquí que, si us plau, parli amb la 
Generalitat per millorar les infraestructures del metro. Tant de la parada de la 
Barceloneta com la del Paral·lel, com tantes altres que passen pel districte. I li demano 
i li suplico que, si us plau, es posi les piles. 

El president recorda a Junts per Catalunya que disposen d’un minut i divuit segons. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

A veure, per parts. La declaració institucional l’entro ahir, igual que ahir em proposeu 
vosaltres fer una transacció de la meva proposta d’acord, que ja era a la Junta de 
Portaveus fa més..., amb la qual cosa els tempos els portem més o menys igual, no? 

Sé que vostè no deu ser de mates, perquè els pisos municipals de Barcelona no els 
podem comparar amb els pisos de la Sareb al nivell de l’Estat espanyol. Els 
comparava amb els pisos que té la Sareb a la ciutat de Barcelona, per fer la 
comparativa igual. 

Una altra cosa. Heu de depurar les formes de fer. Amb les pluges d’ahir, no arribava a 
tothom amb el mateix daixò, no? O sigui, vàreu avisar els dos eixos comercials, però i 
la gent que no està associada a cap eix? I les entitats, que hi són? Ibn Batuta estava 
allà anegada dos pams. Sí, sí, vau ser-hi, ja ho sé, perquè ens hi vam trobar i ens vam 
creuar. Però, bé, si s’avisa, s’avisa a tothom o a ningú, no? 

Els veïns i veïnes necessiten un carrer més net, i aquí entra el clavegueram també. 

I, per acabar, dir que el Pla de veïnatge l’hem de reformular –l’heu de reformular, no ho 
sé–, perquè el Pla d’estiu està clar que no funcionava, però el Pla de veïnatge tampoc. 



El president dona la paraula al regidor per set segons. 

El regidor 

Només dir al conseller d’Esquerra que ningú dels partits de govern donava suport a un 
projecte de llei d’habitatge d’Esquerra Republicana, ningú, ni tan sols les entitats que 
fa dècades que treballen pel dret a l’habitatge, perquè no responia a les necessitats. 

C) PART DECISÒRIA 

1. Pla especial urbanístic per a la implantació d’instal·lacions de 
subministrament per a vehicles de motor a la ciutat de Barcelona. 

El president dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Gràcies, president. Bé, presentem a aquest plenari, per a la seva informació, el Pla 
especial urbanístic per a la implantació d’instal·lacions de subministrament per a 
vehicles de motor a la ciutat de Barcelona. 

Com tants altres plans duts a terme el mandat passat –PEUAT, cànnabis, souvenirs, 
etcètera–, per fi es posa ordre a una altra activitat que és necessari regular a la ciutat: 
les benzineres. Fins ara, la instal·lació d’aquestes estava molt poc regulada i, com no 
es tenia en compte l’àmbit on s’ubicaven, tendien a posar-se en llocs de molt de pas i, 
per tant, amb molta densitat de població. Hi ha així externalitats negatives tals com 
soroll, olor i gran moviment de vehicles que generaven molèsties al veïnat. 

Aquesta mesura respon també als canvis en la mobilitat que hem de promoure per 
lluitar contra l’emergència climàtica, reduir la contaminació, tal com en plans que ja es 
fan o que es començaran a fer, com la zona de baixes emissions, les superilles o 
l’increment de vehicles no contaminants. 

Els objectius que busquem aconseguir són: planificació de les benzineres d’acord amb 
les estratègies de consens del Pla de mobilitat; desenvolupament d’infraestructures 
que promoguin la transició cap a ús d’energies no contaminants; protegir dels impactes 
negatius els entorns urbans altament consolidats, tals com Ciutat Vella i la resta de 
municipis antics del pla de la Barceloneta, d’aquestes instal·lacions; garantir la qualitat 
ambiental dels entorns d’alta vulnerabilitat com els escolars, sanitaris, els destinats a la 
gent gran, etcètera; protegir l’espai públic prohibint que es col·loquin als carrers, 
directament, i millorar la integració arquitectònica d’aquestes instal·lacions. 

Així, es prohibeixen les noves benzineres a tota la ciutat, excepte a les rondes, ports i 
zones industrials. S’ha considerat que amb les que hi ha al centre de la ciutat ja n’hi ha 
prou. 

I, en canvi, es permet la instal·lació de noves «electrolineres». Ens haurem 
d’acostumar a aquest nom. És... Benzina, no? Espais per fer benzina, espais per 
donar electricitat. Aquestes «electrolineres» es podran posar a les vies estructurants o 
principals de la ciutat, com Gran Via, Aragó, etcètera, i s’exigirà que a les benzineres 
actuals, com a mínim, es col·loqui un punt de recàrrega elèctrica ràpida. 

Aquestes «electrolineres» no es podran posar en els nuclis antics. És un tema... Per la 
seva morfologia –com sabem, per exemple, a Ciutat Vella–, per la mida de les 
parcel·les, pels carrers –per la mida dels carrers–, no té sentit, no hi caben. De fet, a 
Ciutat Vella no hi queden benzineres, ja fa molts anys que no n’hi ha, excepte una de 



petita en via pública, al costat de la Barceloneta. També Montjuïc, Collserola, els sòls, 
equipaments i entorns urbans protegits..., no podran tenir aquestes «electrolineres». 

Gràcies. 

El president dona la paraula als grups de l’oposició. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Hi votarem a favor. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

Abstención. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

A favor. 

El president constata que s’aprova amb el vot a favor de tots els grups i l’abstenció de 
Ciutadans. 

2. Pla de millora urbana per a l’ajust d’alineacions de l’avinguda de les 
Drassanes al portal de la Pau. 

El president dona la paraula al Govern per tractar el punt següent. 

El regidor 

El que sotmetem a votació és una modificació del PGM que té per objectiu fer una 
modificació en el traçat de la rambla de Santa Mònica. I això és fruit del procés 
participatiu que es va fer durant el mandat passat respecte a les rambles. 

Fixeu-vos que l’avinguda Drassanes... Perdó, quan nosaltres baixem la rambla, quan 
arribem a Santa Madrona, al final de tot ens trobem amb un pas de vianants que ens 
condueix cap a una illeta de vianants, i després torna a haver-hi un pas de vianants i 
arribem al monument de Colom. El primer pas de vianant és un pas de vianants en el 
qual desemboca, per la banda del Raval, l’avinguda Drassanes. La voluntat –i que va 
sortir del procés participatiu– és buscar major fluïdesa en la mobilitat de les rambles. I, 
per tant, si anem a la fotografia o al dibuix de la vostra dreta, la voluntat és que, quan 
anem per la rambla de Santa Mònica, no trobem aquell primer pas de vianants que ens 
condueix a la illeta i, després, cap al monument de Colom..., sinó que el pas de 
vianants desapareix i la rambla segueix tota ella fins a l’últim pas de vianants. 

Per fer això, necessitem que l’avinguda Drassanes no desemboqui en el primer pas de 
vianants, sinó que desemboqui directament a Colom. D’aquesta manera, no es 
perjudica cap dels sentits de la mobilitat viària i, en canvi, sí que permet que la 
mobilitat de la rambla..., doncs, la rambla l’allargassem fins al final de tot, fins a Colom, 
i ens estalviem un pas de vianants que és innecessari, perquè n’hi ha dos de 
consecutius. 

Aquest planejament el que fa és quelcom bastant tècnic, que el que fa és modificar la 
part verda de l’avinguda Drassanes tocant a les Drassanes, al Museu Marítim, i la 
canvia per una part viària, que és el vial que fa aquesta petita corba. Per tant, diguem 
que els metres quadrats de via verda i els metres quadrats de vial es reconfiguren a 
dins de l’espai per poder, més endavant, quan fem l’obra de la rambla, també actuar 



en l’avinguda Drassanes tenint endreçada, en l’àmbit urbanístic, doncs, això, 
l’avinguda Drassanes, per poder-ho fer. 

És una modificació de planejament urbanístic perquè es pugui fer sense cap problema. 

El president dona la paraula als grups de l’oposició. 

El Sr. Antoni Vidal i Ruiz 

Nosaltres votarem a favor del projecte i, com estem parlant de la part inferior de la 
rambla, demanem al Govern que d’una vegada per totes governi i reprengui amb la 
màxima celeritat possible el projecte de reforma de la rambla. És un projecte força 
complex, i que durarà anys, i, per tant, s’ha d’encetar en aquest mandat. 

El Sr. Tahir Rafi Khanun 

A favor. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

A finals del mandat passat ens vàreu citar en una reunió on hi havia la regidora Gala 
Pin, l’actual regidor Rabassa i el conseller Ibarra. Ens vàreu explicar, amb els seus 
respectius renders i informe detallat, aquesta reforma urbana que avui ens presenteu 
al plenari, o sigui que no ens ve de nou, no?, i de fet hi estàvem d’acord. 

Jo mateixa vaig exposar alguns dubtes respecte a la reforma, com era l’accessibilitat 
per a persones de mobilitat reduïda o infants en el seu cotxet, per accedir a la zona de 
jocs. Òbviament, aquests dubtes que vaig plantejar no afecten l’ajust d’alineacions en 
què avui ens hem de posicionar, amb la qual cosa el vot serà favorable. 

Tal com ens vam comprometre sis mesos enrere, tan sols espero que poseu seny en 
la reforma i solucioneu aquests petits contravalls. 

El president dona al regidor l’opció de respondre. 

El regidor 

No m’he aixecat però segurament s’ha entès bé, no? Sí, posem seny en la reforma. El 
seny, de fet, és conseqüència d’un procés participatiu molt llarg en el qual van 
participar moltíssims veïns i veïnes i entitats, i el compromís amb la reforma de la 
rambla hi és, hi era i hi seguirà sent. 

I gràcies a tothom pels vots. 

El president constata que s’ha aprovat per unanimitat. 

3. Pla especial urbanístic per a la regulació del nou equipament assistencial al 
solar del carrer Mestres Casals i Martorell, 2-16, al barri de Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera. 

El president dona la paraula al Govern. 

El regidor 

Sí, aquesta torna a ser una modificació urbanística per canviar, sobre un plànol, 
perquè no estem parlant, diguem-ne, de la realitat que toquem, sinó que estem 



modificant el que hi ha en un plànol. Aleshores, el que fem amb aquesta modificació és 
canviar les volumetries, que estan en el PERI –en aquest cas, en el PERI del sector 
oriental–, d’aquest indret. 

Aquest indret està al costat del Forat de la Vergonya, no?, al costat del Pou de la 
Figuera, es baixa –des del carrer Sant Pere Més Baix– pel carrer Mestres Casals i 
Martorell. Fa dos mandats es van enderrocar els pisos que hi havia, i és un espai que 
està categoritzat com a equipament sanitari. 

Aquesta modificació de la volumetria remet al fet que aquí, l’abril del 2020, començarà 
la construcció d’una dotzena d’allotjaments temporals per a gent gran, que estaran 
adossats a la façana de l’edifici que ara mateix existeix, i a continuació hi haurà aquest 
equipament que veieu, que és un casal de gent gran. El casal de gent gran del nucli 
antic està en molt males condicions, i el que farem serà traslladar el casal de gent gran 
amb apartament adossat, de manera que seran també per als allotjaments, i es crearà 
el que podria ser una residència de gent gran, malgrat que no ho és, perquè 
l’ajuntament sabeu que no construeix residències, sinó que això ho fa la Generalitat. 
Aquí fem un equipament amb una dotzena d’habitatges i un casal amb zones 
compartides, que és el que es podria assemblar més a una residència. 

El que fem i el que aprovem ara mateix és el canvi de la volumetria, que se’n diu, per 
permetre que els allotjaments que estiguin enganxats a la mitgera de l’edifici existent i, 
després, que hi hagi aquest equipament, en què també hi haurà una terrassa amb hort 
comunitari. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Hi votarem a favor. 

El Sr. Thair Rafi Khanun 

Hi votarem a favor. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Hi votarem a favor, tot i que m’agradaria dir que m’hauria agradat ser convocada a les 
comissions pertinents per, si hi tenia algun dubte, resoldre’l en aquell moment. No sé 
quin ha estat el motiu per no convocar aquestes comissions abans de plenari, potser 
perquè el vot de l’oposició aquest mandat serà simbòlic i ja no servim ni per fer cap 
operació matemàtica. 

I és això: hi votarem a favor, perquè així a simple vista veiem que és un bé per al 
ciutadà de Ciutat Vella, no per res més. 

El regidor 

Només per aclarir que no vam fer les comissions consultives justament per la 
sentència: hi havia una petició tant d’Esquerra Republicana com de Junts per 
Catalunya de veure què és el que fèiem durant aquests dies, corresponia en aquestes 
dates, i vam decidir no fer-les. Malgrat això, es va explicar a la Junta de Portaveus, i el 
fet de no fer les comissions consultives va ser pel mateix motiu pel qual hem traslladat 
el plenari. 

El president en constata l’aprovació per unanimitat. 
 



D) PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions 
 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè al 
Districte de Ciutat Vella es constitueixin un grup de treball, format per 
professionals i experts en polítiques socials, personal tècnic de l’Ajuntament i 
representants de tots els grups polítics, per tal d’elaborar el Pla estratègic 
d’acció social per a Ciutat Vella 2020-2025, una comissió permanent de 
seguiment d’aquest pla, copresidida per un membre del Govern i un de 
l’oposició, per tal de mantenir un diàleg constant amb la ciutadania tant en 
l’elaboració del pla com en l’avaluació del desplegament, i instar el Govern 
municipal a incloure a la proposta de pressupostos de l’Ajuntament del 2020 
una partida pressupostària per dotar aquest projecte. 

 
El president recorda els minuts d’intervenció per a les proposicions: sis minuts per als 
grups proposants, repartits en dos torns més el tancament, i tres minuts per a la resta, 
repartits en dos torns. 

El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

A veure, aquesta proposició neix per donar resposta a l’emergència social i als 
col·lectius més vulnerables del districte. La realitat a Ciutat Vella és molt dinàmica, 
com ja sabem; és el districte on tenim els col·lectius més vulnerables de la ciutat i 
també els més estigmatitzats, i per tant en aquesta proposició el que poso i posem tot 
el grup de manifest és que cal una avaluació constant i una revisió de les polítiques 
socials que es duen a terme, més que re per veure com funcionen, què no funciona i 
intentar solucionar allò que no funciona. 

Al districte tenim diferents plans propis, com per exemple el Pla de desenvolupament 
econòmic, però no tenim cap pla propi per lluitar contra les desigualtats i realitzar i 
desenvolupar les nostres pròpies polítiques. 

Es va realitzar des de l’Ajuntament de Barcelona una estratègia d’inclusió i de reducció 
de les desigualtats socials a Barcelona, per als anys 2017-2027, i que contenia nou 
objectius concrets per al Districte de Ciutat Vella, però la qüestió és que per exemple 
hi havia més objectius per al Districte de les Corts que no pas per a Ciutat Vella, cosa 
que ens fa dubtar. Creiem que són uns bons objectius, però són poc concrets; per tant, 
ens calen objectius i accions, sobretot concretes, perquè Ciutat Vella considerem que 
no és com la resta de la ciutat. 

És per això que proposem l’elaboració d’aquest pla estratègic d’acció social per als 
propers cinc anys que serveixi d’eix vertebrador de les polítiques socials del districte. 
Aquest pla ha de ser consensuat i treballat per les entitats que treballen al districte en 
els diferents àmbits, que són moltes: de pobresa, d’exclusió social, d’infància, 
adolescència, joventut, gent gran, dependència, diversitat funcional i habitatge; pels 
tècnics de l’Ajuntament de Barcelona; pels experts en la matèria, i pels diferents grups 
municipals que componem aquest consell. Aquest pla ens ha de permetre, primer, 
disposar d’una radiografia actual i d’una diagnosi del districte per tal de donar sortida a 
les necessitats socials que es detectin, i per incorporar espais de treball conjunts amb 
sanitat i educació. 



Creiem també que Ciutat Vella es mereix un pla d’acció social dotat d’una gran 
quantitat econòmica. És per això que proposem que aquesta partida econòmica vingui 
aprovada com a despesa corrent des de l’Ajuntament de Barcelona i no vingui 
finançada pel districte. 

En la calendarització proposem la creació d’un grup motor per tal de donar contingut a 
la diagnosi i al mateix pla estratègic, i que sigui elaborat pels agents descrits 
anteriorment. El pla estratègic, comptem que el fet de redactar-lo i fer una proposta és 
un termini de nou mesos a comptar des de l’aprovació d’aquesta proposició, i 
paral·lelament preveiem la creació d’una comissió de seguiment del pla per tal de 
donar explicacions pertinents als veïns, perquè els veïns puguin recollir propostes i fer-
les arribar, i per una avaluació un cop tinguem aquest pla. 

En ser una qüestió que hi hauríem d’estar tothom d’acord, perquè és per millorar el 
districte, hem proposat que aquesta comissió estigui presidida per un membre del 
Govern i un altre de l’oposició. 

En definitiva, aquest pla ens serveix per analitzar i avaluar les polítiques socials de 
l’Ajuntament de Barcelona i com realitzar-les de manera eficaç i eficient, a més escala 
«micro» al Districte de Ciutat Vella, que és des d’on es disposa del coneixement i de 
l’expertesa del que passa en cada moment. 

Ara que comencem el mandat és el moment, ara aquest pla és quan té sentit. Un pla 
d’aquestes característiques cal pressupostar-lo i començar a desenvolupar-lo a l’inici 
de mandat, i més veient com tenim la situació a les nostres llars, carrers i places. 

Gràcies. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Vagi per endavant que votarem a favor d’aquesta proposta. La trobem molt convenient 
tal com està el districte en aquests moments, i no només en aquests moments sinó en 
la situació en general que Ciutat Vella sempre pateix i que sempre ens trobem amb 
problemes molt greus i que no som capaços de solucionar des de les administracions 
públiques. 

Hem de dir que moltes d’aquestes persones no viuen al districte, sinó que sobreviuen 
al districte: les característiques dels seus habitatges i la seva vulnerabilitat fa que 
aquestes persones no puguin dur a terme una vida normal, una vida on els petits 
puguin anar a l’escola, els nens i joves vagin a l’institut. Creiem que és el moment en 
què es pot fer, a l’inici del mandat, perquè més endavant puguem ser capaços de fer 
polítiques adequades, concretes, per a aquest districte, i, hi diria més, per barris, 
perquè no són les mateixes necessitats al Raval que a la Barceloneta, que al Gòtic i 
que al nucli antic, i ja no només parlem de les dades d’educació, les dades de 
persones sense llar, no parlem de menors tutelats, perquè al final totes les situacions 
socials, de grups, de col·lectius, de vulnerabilitat són molt greus, i, cada vegada que 
vas al districte i parles amb els veïns, cada vegada estan més preocupats per 
aquestes situacions. 

Aquestes situacions de què parlem, i que segurament en continuarem parlant al llarg 
de tot el mandat, són situacions d’emergència social, i un districte com Ciutat Vella i 
una ciutat com Barcelona no es pot permetre que hi girem l’esquena. Hem de ser forts 
i fer polítiques per donar solucions i poder ajudar-los, acompanyar, i, sobretot, fer cas 
de les entitats, que al final són el termòmetre de si hi ha problemes o no hi ha 
problemes. 



Des d’aquí, des de Ciutadans, i tal com a totes les reunions els diem, donem les 
gràcies a totes les entitats per la feina que fan, perquè moltes vegades són elles les 
que fan més d’administració pública que l’ajuntament o que la Generalitat. 

Parlem de les competències, parlem que l’ajuntament en té moltes, i això no ho podem 
oblidar. Però també demano al Grup Municipal d’Esquerra Republicana, ja que el seu 
conseller és del seu partit, que també es posin les piles, perquè moltes de les 
problemàtiques no es solucionen només des de les competències de l’ajuntament, i 
també emplaço el futur govern de l’Estat que també es posi les piles, perquè moltes 
d’aquestes solucions són competències seves. 

I els ho dic una vegada més: no podem deixar enrere a ningú, i menys en un districte 
com Ciutat Vella. 

Ja li he dit que votarem a favor d’aquesta proposta, no només perquè ho trobem 
necessari i molt important, sinó perquè necessitem un pressupost adequat per fer 
polítiques que donin solucions als col·lectius més vulnerables del districte. I no entraré 
en si la presidència o la vicepresidència ha de ser de l’oposició o no, però hem de ser 
capaços de tenir partides pressupostàries de totes les administracions. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Subscric tot el que ha dit el conseller Vidal, per no repetir-me, i ho amplio una mica 
més. La finalitat dels serveis socials és assegurar el dret de les persones a viure 
dignament mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i socials, 
prevenir les situacions de risc i promovent l’autonomia personal. S’entén per sistema 
públic de serveis socials el conjunt d’ajuts, equipaments, projectes, prestacions 
destinats a cobrir les necessitats bàsiques de les persones; està format tant pels 
serveis socials de titularitat pública com pels de titularitat privada, els quals han de ser 
reconeguts i concertats per l’Administració. 

Recordo que al sistema de serveis públics de serveis socials només poden accedir els 
ciutadans i ciutadanes d’un estat membre de la Unió Europea que estiguin 
empadronats a un municipi de Catalunya. Aquí a Ciutat Vella molts dels que 
necessiten atenció social tenen un problema legal afegit, i és que no són residents de 
la Unió Europea. Aquí, llavors, els que no compleixin aquests requisits només podran 
accedir als serveis socials bàsics, com són la informació, orientació i valoració de 
necessitats, ajuda a domicili, acolliment residencial d’urgència, menjadors socials o 
centres oberts per a infants i adolescents. Som coneixedors que qui té competències 
en els serveis socials és la Generalitat, però l’Ajuntament de Barcelona pot sol·licitar el 
dret a exercir la inspecció dels serveis socials si així ho sol·licita. 

Al nostre entendre, en aquest cas no tornem a centrifugar responsabilitats i actuem 
conseqüentment posant la mirada en els nostres veïns i veïnes. Què trobem 
majoritàriament als carrers de Ciutat Vella, entre altres coses que ja ha comentat el 
conseller Vidal? Gent sense llar d’origen divers i menors no acompanyats que 
difícilment es podran acollir al sistema públic de serveis socials excepte, com ja hem 
esmentat abans, dels serveis socials bàsics, que per exemple en el cas dels menors 
no garanteix un centre on passar la nit si no és que estan tutelats per la DGAIA, i 
llavors ja són considerats ciutadans de ple dret. 

Llavors, dit tot això, m’agradaria que el grup proposant agafés el compromís, ja que és 
el seu grup que està al capdavant de la conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies, 
d’anar plegats amb el Govern de l’Ajuntament de Barcelona, aprofitant que a 
l’Ajuntament de Barcelona també governa amb el PSC, que és alhora govern en 



funcions de l’Estat espanyol. I demanem que aquest PSC-PSOE sigui generós en els 
seus pressupostos respecte a Catalunya, ja que mentre Catalunya va rebre més de 
dos mil menors no acompanyats, a Galícia, per posar-ne un exemple, només en va 
rebre disset, dada extremament curiosa. 

I després de posar tot això sobre la taula, aquest peix que es mossega la cua i que 
permet anar passant la pilota entre uns i altres sense cap tipus de complex i sense 
embuts, hi votarem a favor perquè creiem que és una necessitat per al nostre districte, 
aquest pla, aquest grup de treball i sobretot la dotació de pressupost per a aquests 
casos. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Hola, bona nit. Agraïm la proposta, però la realització del pla estratègic d’acció social 
és un dels punts que tenim nosaltres en el nostre acord de govern ‒la implantació del 
pla estratègic 2017-2027‒, perquè entenem que és una necessitat, i molt important, 
aquest pla, per a la cohesió social, tant per a Barcelona, com per a Ciutat Vella com 
per als nostres barris, i tindrà una assignació econòmica en el PIM. 

I per això hi votarem en contra. 

El Sr. Andrés Pérez Conte 

El nostre posicionament a la proposició presentada és en contra, no perquè creguem 
prescindible o restem importància a l’acció social al nostre districte, sinó tot el contrari: 
l’acció social és l’eix vertebrador de la política d’aquest Govern. 

El nostre posicionament és contrari a plantejar un pla d’acció social perquè creiem que 
aquesta forma d’abordar les desigualtats socials respon a un model de beneficència 
social, ja que entén les desigualtats i exclusions socials com un problema en si mateix 
i no com la conseqüència de polítiques de matèries com podrien ser d’habitatge, 
educació, feminisme o drets laborals. 

El nostre model és el de garantir els drets socials, ja que creiem que les desigualtats i 
exclusions, els bens i els drets socials no es poden abordar com un bolet, com 
quelcom deslligat de la resta de polítiques públiques; al contrari, les desigualtats i 
exclusions socials s’han de resoldre d’una forma integral i transversal en el conjunt 
d’accions municipals i de districte. Per garantir la inclusió social, com deia el company 
d’Esquerra, no naveguem sense brúixola; el marc que orienta les accions polítiques 
per a l’acció social a la ciutat i al districte és l’Estratègia d’inclusió i de reducció de les 
desigualtats socials de Barcelona 2017-2027, una estratègia que vam posar en marxa 
l’Ajuntament de Barcelona i les més de set-centes entitats de l’acord ciutadà per a una 
Barcelona inclusiva, que va ser la conclusió d’un any de treball en què els agents 
socials de la ciutat van elaborar un full de ruta per orientar les polítiques de Barcelona 
des de la perspectiva de la inclusió. 

Aquesta estratègia posa el focus a reduir unes desigualtats que s’han eixamplat durant 
la crisi i planteja que les polítiques inclusives s’adrecin al conjunt d’habitants de 
Barcelona i no només als grups més vulnerables. 

A més, aquest ajuntament ha apostat per prioritzar la coproducció de les estratègies i 
les polítiques públiques de ciutat i dels seus districtes i barris, una orientació que és 
totalment necessària si volem parlar de sostenibilitat de la política. La participació de la 
ciutadania a l’hora de definir els problemes, dissenyar les solucions i finalment aplicar-
les fa que obtinguem projectes més sòlids i més possibilitats d’èxit. 



Aquest ha sigut el marc per desenvolupar tot un seguit de projectes i accions aprofitant 
el coneixement i l’energia que ens aporten els serveis públics, les entitats, 
associacions, col·lectius i la resta d’agents socials i veïnals del nostre districte. Alguns 
exemples d’aquestes accions d’aquest districte han sigut el XAFIR, els plans de salut 
comunitària, les xarxes de famílies dins del pla d’educació, la llista de pisos buits, el 
treball d’apoderament ciutadà i de col·lectius socials en drets laborals o habitacionals, 
o la participació en la coproducció i priorització de polítiques públiques del PAD. 

El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

Vull donar les gràcies als grups municipals de Junts per Catalunya i de Ciutadans. 

I al PSC vull preguntar-li una cosa: o sigui, si ho he entès bé, no l’aproven perquè ja 
tenen en el seu programa? És que em resulta una mica estrany. 

I al conseller de Barcelona en Comú, és que precisament és per això, aquest pla 
estratègic, per no resoldre-ho com un bolet. Si m’ha escoltat abans en el que he dit, és 
per incorporar espais en educació i salut, i és per fer-ho amb la feina de les entitats 
que treballen en aquest districte, les que coneixen el territori. No és subsidiar de cap 
manera cap entitat, és fer dotacions econòmiques per a accions que es duen a terme, 
és per tractar-ho sobre un tot. 

La veritat és que em sorprèn moltíssim el no per part del Govern municipal, ja que és 
una eina que pretén, per una banda, evitar situacions de desigualtat i, per tant, que 
aquesta gent que està en una situació vulnerable caigui en xarxes delinqüencials, i és 
una manera també d’abordar des de l’esquerra el problema, doncs, de la seguretat. 
Però, clar, sense destinar diners a acció social aquest districte continuarà igual. És per 
això que em sorprenen cada dia, vostès: esteu deixant de banda la vostra vessant 
social per fer el que a vosaltres se us dona millor, que és estar darrere de la pancarta. 
Vosaltres feu el favor de governar, no feu d’oposició de l’oposició. 

I us llegeixo una frase de Pepé Mujica sobre el que està passant de deixar la vostra 
vessant social: «El poder no cambia las personas, solo revela quienes 
verdaderamente son.» 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Potser no m’he explicat gaire bé, però el que hem comentat és que ja hi ha una eina, 
que ja hi ha un projecte en marxa, que és el 2017-2027, que va ser amb el consens de 
moltes entitats socials, i per això volem desenvolupar aquest projecte que tenim en 
marxa. Per això hem votat en contra de la proposta que proposeu: no perquè no 
estiguem d’acord a fer polítiques de cohesió social, sinó perquè ja hi ha una eina que 
hem de desenvolupar. 

El Sr. Andrés Pérez Conte 

Bé, ràpidament, dir que abandonem la nostra part social és mentida, com a mínim. El 
compromís polític de Barcelona en Comú en la lluita contra les desigualtats socials ja 
es va materialitzar en el mandat anterior. Bàsicament l’Ajuntament de Barcelona és 
l’ajuntament de tot l’Estat amb major despesa social per habitant, i tot això en un 
context en què la Generalitat, de la qual vosaltres formeu part, ni hi està ni de moment 
se l’espera, quan té compromesa la seva aportació en matèries tan bàsiques i 
importants com habitatge i escoles bressol, que no hi ha posat un duro, en l’últim 
mandat. 



El Sr. Antoni Vidal Ruiz 

Bé, la veritat és que Barcelona en Comú i PSC voten en contra de la realització d’un 
pla estratègic d’acció social al districte. O sigui, això és el que és. 

Nosaltres continuarem fent política proactiva i propositiva al districte, i per tant en 
tornarem a parlar d’aquí a un any, tornarem a avaluar les polítiques socials que heu 
fet, i, per tant, serà una gran oportunitat, doncs, de veure i de fer una diagnosi del que 
hi ha. 

Nosaltres continuarem lluitant i defensant en contra de les desigualtats i en la defensa 
dels col·lectius més vulnerables perquè volem una ciutat d’esquerres i amb valors 
republicans. 

Moltes gràcies. 

El president informa que la proposta queda rebutjada amb els vots a favor d’Esquerra 
Republicana, Ciutadans i Junts per Catalunya i els vots en contra del Partit Socialista 
de Catalunya i de Barcelona en Comú. 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, 
davant la creixent preocupació i queixes de ciutadans i comerciants per la 
falta d’il·luminació en determinats espais i la sensació d’inseguretat que això 
genera, realitzar una auditoria de l’espai públic per a conèixer la situació 
actual de la il·luminació dels carrers, places, jardins i parcs del districte amb 
l’objectiu de realitzar actuacions concretes de millora per a il·luminar més 
l’espai públic i que sigui el més sostenible possible. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, primer de tot m’agradaria donar les gràcies a les associacions i a les entitats que 
s’han interessat per la proposta que presentem avui des del nostre grup. Creiem que 
és molt important la llum en un districte amb unes dades d’inseguretat molt altes: ho 
hem parlat en l’informe del regidor, i segurament ho seguirem parlant al llarg de tot el 
mandat. 

De fet, no només vull agrair la feina que fan les entitats, denunciant-ho a través 
d’instàncies i la presentació dels diferents informes i estudis que fan les entitats amb 
les seves estratègies i la seva manera d’entendre el districte. Al llarg d’aquest mandat 
però també del mandat anterior s’han fet diverses denúncies en el districte de diverses 
formes, des de les audiències fins als consells i les taules. Ciutat Vella té un problema 
amb la il·luminació, moltes vegades per la manca de manteniment o fins i tot per la 
falta de rapidesa a arreglar els fanals fosos, però també és que hi ha carrers, i places i 
jardins on la llum no és suficient, estan molt mal il·luminats. 

Aquests dies veïns i comerciants ens han anat comunicant la manca de llum a 
diferents carrers i en diferents zones, i argumenten que si no fos pels comerços que 
tenen llum estarien els carrers tots foscos. Entenem que la il·luminació o la millora de 
la il·luminació és una manera d’augmentar la percepció de seguretat de molts dels 
veïns del districte. Ara que els dies es fan més curts i està a punt d’entrar l’hivern, 
s’evidencia que falta llum. Carrers com el carrer Carders, Cortines, plaça del Duc de 
Medinaceli, el carrer de la Mercè, el carrer del Marquet, plaça Pompeu Gener, el parc 
de la Catalana, passeig Salvat-Papasseit, carrer Riereta, carrer Robador són exemples 
on la falta de llum fa que hi hagi actuacions il·lícites. 



És per això que hem presentat aquesta proposta, amb la transacció feta amb el 
Govern, per fer públics els diferents informes que han fet les entitats on s’avalua la 
situació actual de la il·luminació de carrers, places, jardins i parcs del districte, per 
conèixer de manera detallada la situació, i la situació que ells descriuen, i també tenint 
la finalitat d’avaluar la realitat actual i així treballar al costat de veïns i comerciants 
quines mesures cal realitzar i quines actuacions concretes s’han de fer per il·luminar 
més i més sosteniblement. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Des d’Esquerra Republicana creiem en la necessitat d’apostar per la prevenció i les 
mesures socials quan parlem de seguretat, i efectivament la il·luminació és un factor 
que aporta seguretat, i més quan parlem d’un districte com el de Ciutat Vella en què 
els carrers són molt estrets i en els quals la sensació d’inseguretat augmenta per 
aquestes característiques. Igualment, la millora de la il·luminació també ajudaria a 
frenar actes incívics que tant afecten l’espai públic. 

Ateses les queixes dels veïns que fan en tots els òrgans de participació, veiem que és 
una constant en zones sensibles: la plaça Gardunya, la plaça Folch i Torres, illa 
Robadors, parc de la Catalana, Pou de la Figuera i molts més, per la qual cosa és 
important tota la informació completa que reflecteixi el districte i donar una resposta a 
cadascun dels punts. 

Per aquest motiu nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Aquests dies a les diferents taules de seguretat del districte ha sortit entre els veïns la 
sensació d’inseguretat per manca d’il·luminació. El mandat passat s’hi va insistir 
moltíssim arran del fenomen dels narcopisos: tenir uns carrers ben il·luminats era una 
mesura dissuasòria, per exemple. 

És ben cert que en alguns carrers hi vau treballar, l’equip de Govern anterior, i es nota, 
com és en el carrer d’en Roig o fins i tot en la zona estreta de Robador, però en altres 
zones com en la part ampla de Robador, Arc del Teatre, per posar carrers, és 
insuficient; i hi ha altres casos, com és el cas del Poeta Boscà, a la Barceloneta, que a 
causa de les seves instal·lacions en mal estat fa que no hi hagi llum dia sí dia també, o 
llocs com la plaça Folch i Torres, que els seus veïns es queixen constantment que en 
moltes ocasions estan a les fosques. També fa poc els veïns del barri Gòtic us varen 
fer saber que no és que no hi hagi llum, que també, sinó que més aviat és que no se 
n’han netejat els vidres de fa més de cinc o sis mandats; seré agosarada, però un 
vidre al carrer que fa més de vint anys que no es renta gaire translúcid no deu poder 
ser. 

Permeteu-me un parèntesi per al grup proposant i, per ideologia, el Grup del Partit 
Socialista: que si la brigada de neteja va amb Fairy per netejar no manifesteu el vostre 
suport a empresonar-los per terroristes. 

Dit això, ja que som coneixedors que tota la feina ja està gairebé feta i que tan sols 
quan es treballa conjuntament administració i ciutadania tothom està satisfet, hi 
votarem a favor. 

El president dona la paraula als grups del Govern. 

La Sra. María Patricia García Torres 



Además del trabajo realizado con las entidades y de los informes a los que se referirá 
el conseller Santi Ibarra, Barcelona cuenta con un Pla d’enllumenat 2018-2020 que es 
necesario actualizar en el presente mandato con un proceso de diálogo, priorización y 
recursos. El distrito se compromete a esa actuación, hacerlo de forma participativa y a 
garantizar la inversión. 

Necesitamos iluminación y contar con las nuevas tecnologías que permitan avanzar 
hacia una ciudad más sostenible, eficiente y más segura para los ciudadanos y 
ciudadanas. Por eso creemos que hay que profundizar en el Pla d’enllumenat 
acelerando las inversiones y planificando las nuevas mejoras. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Com sap, després de transaccionar, cosa que li agraeixo, la seva proposició, en el 
mandat anterior es va fer una feina intensa amb entitats veïnals. Agraïm la feina, 
també, als representants de les entitats veïnals, que alguns són aquí.  

En aquest treball es va afegir el coneixement que sobre les condicions d’il·luminació 
de l’espai públic tenen els serveis, les percepcions i les realitats que el veïnat definia. 
Vam dibuixar mapes col·laborativament on vam marcar els indrets que consideràvem 
poc o mal il·luminats i, per tant, insegurs. A pesar del menyspreu que sovint expressen 
alguns partits de l’oposició, potser ara ja no presents en aquesta sala, sobre la 
participació ciutadana, aquests i molts altres casos ens indiquen fins a quin punt és 
una política pública necessària. 

El president dona la paraula a una intervenció del públic i l’informa que disposa de 
dos minuts. 

La Sra. Antònia Folguera (en nom de l’Associació de Veïns Illa RPR) 

Soc l’Antònia, de l’associació de veïns dels carrers Roig, Picalquers, Robador i rodalia. 

Pel que fa a la proposta sobre l’enllumenat públic, hem fet els deures i el pla director 
d’infraestructures diu que la il·luminació hauria d’estar compresa entre 7,5 i 25 luxs en 
voreres i 8 i 30 luxs per a calçades; entenent que els nostres carrers són de 
preferència de vianants, s’hi aplicarà «voreres». 

Més important que el nivell d’il·luminació és la uniformitat: que no quedin zones sense 
il·luminar, taques o interferències com arbres o balcons. Segons el pla de renovació 
integral de la il·luminació, es renovaran prioritàriament àrees amb il·luminació en mal 
estat, avaries repetitives o amb interferència dels arbres. En el nostre cas, al carrer 
d’en Robador, la part dels números parells de la part ampla no té absolutament cap 
enllumenat; l’enllumenat és insuficient a la plaça Salvador Seguí, a Nou de Sadurní, i 
les avaries són freqüents a la segona meitat del carrer d’en Roig i al carrer de 
Picalquers. 

Tanmateix, hi ha un informe de la síndica de greuges del 2017 en què apunta que cal 
augmentar i millorar l’enllumenat públic. Jo no sé si heu estat mai al carrer de 
Picalquers a la nit, sense llum: fa molta por. 

El president enceta el segon torn de paraula. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 



Gràcies, Antònia, per descriure de manera tècnica les necessitats, i crec que l’Antònia 
ha descrit la situació d’uns carrers, però tenim tantes situacions com aquesta com 
veïns hi ha al districte. 

Estem a favor de mesures preventives, que això és una de les propostes que 
presentem avui: prevenció i dissuasió. Jo crec que al final hem de ser capaços que 
tots els carrers tinguin la mateixa llum o intentar que tinguin la mateixa llum: no pot ser 
que hi hagi carrers que semblin una discoteca de piles i altres carrers que estiguin a 
les fosques. 

Conec molt bé el Pla d’il·luminació 2018-2020 ‒no sabia si era 2020 o 2021‒, però el 
problema que ens trobem és que aquest pla té un abast més ampli, i crec que hauria 
d’estar molt més detallat, anar per zones, potser carrer a carrer és més difícil, però sí 
per a zones molt concretes, i més tenint en compte les dades d’inseguretat que tenim. 

Segurament això no ho podrem canviar d’un dia a l’altre, ni de bon tros estic demanant 
que demà estiguin tots els carrers ben il·luminats, però sí que hem de fer actuacions 
concretes i actuacions prioritzant aquelles zones que tant veïns com comerciants 
denunciïn amb més contundència. Sé que els mapes estan fets, no l’hi negaré; 
aquesta informació també la tenia abans de parlar amb vostè, però crec que a 
vegades aquests mapes s’han de seguir actualitzant, i sembla que els fiquin en un 
calaix i no en surtin fins que no es fan les propostes. 

I agraeixo el posicionament favorable de tots els grups; el de Barcelona en Comú no 
tinc clar si serà a favor, o en contra o abstenció, però tot i això agrair-los-ho. Sobretot 
crec que qui més ho agrairan seran els veïns i comerciants. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

El nostre posicionament és a favor. Ens demana que presentem els informes i els fem 
públics. Els buscaré, i properament farem públics no només el treball de les entitats 
sinó també les actuacions que s’han fet, que agraeixo també a la representant de 
Junts per Catalunya que ho hagi reconegut. Efectivament treballem ja en moltes coses 
que hem d’avançar. 

Ens prenem molt seriosament aquests temes d’il·luminació, sobretot perquè 
principalment impacten en la seguretat i la percepció d’inseguretat que tenen les 
dones, i ho han comentat vostès. En aquest sentit, en el mandat passat vam impulsar 
una mesura de Govern d’urbanisme amb perspectiva de gènere i vam redactar el 
Manual d’urbanisme de la vida quotidiana, que posa l’accent, entre moltes altres línies 
d’actuació, en la millora de la il·luminació. 

Per això, com li he dit, acceptem la seva proposició, i veurem la manera de com ho 
podem fer públic, i també el treball de les entitats i les actuacions derivades. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Jo no he dit que aquests estudis no estiguin fets, que no s’hagin fet coses. Jo he de dir 
que sí que es fan coses, però és veritat que de vegades costa de veure que la 
percepció canviï. Tinc la sensació que quan ara marxem a casa tothom trobarà un 
carrer, dos carrers o zones que estan mal il·luminades. Jo no estic dient, ni de bon 
tros, que es canviïn d’un dia a l’altre, però sí que dic que, si us plau, aquests mapes 
s’actualitzin i que sobretot es prioritzin aquelles zones on les dades d’inseguretat són 
més elevades. 



També vull dir, i això que quedi ben clar, que el pla d’il·luminació no he dit que estigui 
ni bé ni malament, he dit que s’ha d’actualitzar, s’ha de millorar, i que aquestes 
accions, si us plau, es duguin a terme en el mínim temps possible. És a dir, volem que 
els carrers estiguin més il·luminats i siguin més sostenibles, però volem carrers 
il·luminats. 

El president constata l’aprovació de la proposició per unanimitat. 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, 
atès que Ciutat Vella té el percentatge més alt de la ciutat de Barcelona de 
residents estrangers, el Districte de Ciutat Vella creï una taula de diversitat 
cultural com a nou òrgan de participació efectiva per a les persones d’origen 
divers que no es senten interpel·lades en altres òrgans de participació 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Amb un nombre total de 333.516 residents estrangers empadronats a la ciutat de 
Barcelona, que és un 20,2 % de la població total de la ciutat; amb un nombre total de 
52.214 residents estrangers empadronats al Districte de Ciutat Vella, que és un 49,3 % 
de la població total del nostre districte. Donant voltes a aquestes xifres, Junts per 
Catalunya vàrem demanar d’inici la creació d’una taula de diversitat cultural com a nou 
òrgan de participació efectiva per a les persones d’origen divers que no es senten 
interpel·lades en altres òrgans de participació. 

Una cosa ben senzilla, però Govern ens demana ahir a les 12.21 h del migdia 
transaccionar, i després d’algunes modificacions arribem a l’acord de portar com a 
proposta d’acord la creació d’una taula de treball «entorn del foment de la participació 
diversa amb l’objectiu de desplegar accions concretes per transversalitzar la 
participació efectiva de persones d’origen divers que ara mateix no se senten 
interpel·lades en òrgans de participació». Permeteu que us ho digui, però per dir el 
mateix no cal ser tan rebuscat. 

Els motius pels quals Junts per Catalunya demana aquesta taula són: perquè la ciutat 
de Barcelona disposa d’un consell d’immigració però trobem que és insuficient, perquè 
per poder accedir a ser partícip d’aquest consell has de reunir certs requisits, com per 
exemple ser part d’una entitat, tenir una activitat mínim de dos anys en aquesta entitat, 
entre d’altres, i no s’hi pot participar directament com a persona si no estàs vinculada a 
cap d’aquestes entitats. 

A més, volem un òrgan de participació transversal on conflueixi gent d’origen divers, 
no especialment un òrgan tancat només a les persones migrades, perquè no és el 
reflex de la nostra societat; voldríem una taula de treball transversal. Al Consell 
d’Immigració de ciutat no es té en compte el districte, és un consell més global on 
s’aborden uns temes en concret, i s’hauria de treballar la salut diversa, l’educació 
diversa, la convivència diversa, més aplicada al territori, no pas amb la intenció de 
segregar sinó més aviat per sectoritzar; és molt més perillós invisibilitzar que 
sectoritzar, de vegades. 

Per poder treballar de manera integral al territori i detectar mancances on trobar 
potencials que ajudin a millorar la nostra societat, necessitem les opinions mitjançant 
la interlocució amb persones d’origen divers. Les relacions amb l’Administració pública 
són molt complexes, aquesta taula hauria de servir per crear xarxes multiculturals i no 
tenir la necessitat d’anar formant nuclis monodiversos, perquè la gent d’origen divers 
ha de sentir-se gent de plena ciutadania. Barcelona creiem que és una ciutat diversa i 



Ciutat Vella, que és al centre de la ciutat, amb un alt percentatge de gent origen divers, 
ha de ser l’exemple d’aquestes accions. 

Hem de començar a realitzar quelcom que faci de Ciutat Vella una notícia dolça; les 
necessitats, al capdavall, ens acaben arreplegant a tots i totes. 

El Sr. Jordi Callejo i Moya 

Esquerra Republicana treballem diàriament per garantir els drets i llibertats de tots els 
nostres veïns i veïnes. Volem un govern que impulsi polítiques d’inclusió social per tal 
de contribuir a la creació d’espais de participació social i erradicar les desigualtats 
existents. 

Per això creiem que és necessari la generació d’eines d’equitativitat i inclusió que 
afavoreixin les interaccions de les persones que viuen al nostre districte, ja que creiem 
que és primordial per assolir la igualtat social d’oportunitats sense cap tipus de 
distinció. 

Ens agradaria que aquesta taula esdevingués un òrgan de participació que permetés 
eliminar o reduir les diferències que s’estableixen al districte entre els endogrups i 
exogrups, i trencar d’aquesta manera les barreres dels prejudicis inicials existents. 
Creiem que aquesta taula de participació pot ser una bona eina per assolir un canvi de 
paradigma on els veïns i veïnes del districte no només sentin que hi viuen com a 
territori determinat, sinó gràcies a la generació de sinergies positives i que conviuen 
des del respecte i l’empatia, en gran part, fruit dels vincles que podem establir o 
generar entre persones que poden ser inicialment anònimes i desconegudes que es 
troben en punts contraposats a causa del desconeixement. 

De fet, creiem que això només funcionarà si aquesta taula de participació s’estableix 
en unes bases d’entorn segur i vista com un òrgan en el qual tothom que visqui al 
districte sigui benvingut per poder ser escoltat i entès, i dintre del qual conjuntament es 
pugui donar solucions a la diversitat i necessitats existents en el districte gràcies a la 
diversitat i pluralitat de les persones que hi participaran. 

Des d’Esquerra Republicana reconeixem la pluralitat i la riquesa del país on vivim, i 
volem que aquesta diversitat formi part de la nostra identitat i model de ciutat. Per això 
Esquerra Republicana vota a favor de la proposta presentada per Junts per Catalunya. 

El Sr. Thair Rafi Khanun 

Ciutat Vella ha sido un distrito diverso i multicultural. Tiene una representación de las 
culturas mundiales, la cifra de la gente de nacionalidades extrangeras en nuestro 
distrito es muy visible: hay gente que trabaja y duerme en el distrito y muchos que 
vienen desde fuera a mejorar su situación económica. 

Hay una representación muy notable de la comundidad de origen inmigrante en el 
distrito, sobre todo en el barrio del Raval, donde vemos unas comunidades muy 
visibles como por ejemplo la comunidad pakistaní, filipina y últimamente vemos un 
aumento en la comunidad de Bangla Desh, entre otras, también. 

Pero vemos poca participación de esas comunidades en diferentes comisiones, y ni 
siquiera en los plenos del ayuntamiento vienen a expresar sus problemas. Eso no 
quiere decir que no tengan problemas: sí que tienen problemas, pero a lo mejor no 
encuentran un sitio donde puedan expresar los problemas que tienen, o a lo mejor no 



hemos sido capaces de llegar a estas comunidades para poder participar a construir 
nuestro distrito. 

Apoyamos la propuesta presentada por Junts per Catalunya. Creemos que es muy 
importante la participación de todos. 

El Sr. Joan Julibert Jiménez 

Nosaltres, com a Partit Socialista, respecte a la creació d’una taula de diversitat la 
nostra posició és de donar-hi suport. 

Ens fem ressò que Ciutat Vella és un dels districtes on es rep més gent de 
procedència estrangera, per tant aquesta taula podria ser una oportunitat perquè tot 
estranger pugui vincular-se i participar en la vida de la nostra ciutat. De la mateixa 
manera, convidem tot el districte a facilitar la participació d’aquestes persones en les 
taules de dinamització que ja existeixen a Ciutat Vella, i així evitar la sensació que 
només poden participar en espais dissenyats especialment per a ells, sinó que, com 
un ciutadà més, participin en tots els àmbits. 

Amb tot, expressar la idea de potenciar un marc de convivència i reconeixement entre 
els diferents col·lectius que ja viuen al nostre districte. 

El president dona la paraula al Govern. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Agraïm la col·laboració de la consellera de Junts per Catalunya en l’acord final per a la 
transacció i lamentem que aquestes crítiques que ens ha fet a l’inici del seu discurs no 
ens les hagi fet durant els últims dies que hem estat parlant. 

Des del Grup Municipal de Barcelona en Comú votem favorablement a la proposició. 
Ja des del mandat passat una de les nostres prioritats al districte ha estat l’impuls de la 
perspectiva intercultural a través de polítiques i accions que donin resposta a les 
necessitats dels veïns i veïnes del districte amb l’objectiu principal de revertir les 
dinàmiques d’exclusió, discriminació, invisibilització i desigualtat que es donen envers 
determinats col·lectius que pertanyen a cultures minoritzades. 

Entenem la participació com un concepte ampli i volem posar en valor que les 
persones amb bagatge migratori i cultural divers ja participen de manera activa en 
àmbits clau del districte com són el comerç, les iniciatives de salut comunitària o la 
dinamització d’activitats culturals i de lleure, entre d’altres. 

Un dels nostres objectius és que tots els veïns i veïnes de Barcelona tinguin els seus 
drets i l’accés a la participació política i cívica garantits. En aquest sentit cal seguir 
treballant per tal que els espais i òrgans de participació reflecteixin les diversitats del 
districte i específicament la diversitat cultural, cal que les persones amb bagatges 
migratoris i culturals diversos formin part dels debats i les reflexions que construeixen 
Barcelona i Ciutat Vella. 

Durant els últims anys hem impulsat diverses accions amb l’objectiu d’interpel·lar més 
gent a participar dels òrgans de participació, i altres accions i activitats del districte 
com la incorporació de llengües no oficials d’ús majoritari per les veïnes i veïns del 
districte en les convocatòries, en la difusió d’informacions rellevants, així com facilitar 
la presència de traductores o mediadores interculturals en aquests espais. Tot i això és 
evident que no hem arribat a generar espais que reflecteixin la realitat de la diversitat 



dels nostres barris i cal donar un impuls a aquestes accions tenint molt present també 
la perspectiva intergeneracional i de gènere. 

És per aquest motiu que ens emplacem a la creació de la taula de treball amb 
l’objectiu clar de recollir totes les feines prèvies fetes, ja, amb el diagnòstic de la 
participació de persones culturalment diverses als districtes de la ciutat de Barcelona, i 
en el marc, també, de la mesura de Govern de ciutat per al foment de la participació de 
persones d’orígens i contextos culturals diversos del maig del 2018 per tal de 
desplegar en aquest cas accions concretes al districte. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Consellera Martínez, no discutirem ara per les formes, arribats a aquest punt. No són 
«últims dies» són «últimes hores», perquè ja he dit que es va transaccionar ahir a les 
12.21 h del migdia, i per Telegram, amb la qual cosa no és el mateix. 

La nostra idea era la cració d’un òrgan atractiu per poder arribar a la participació plena 
en la resta d’òrgans, però, és clar, a aquestes diferents comunitats els hem de donar 
una cosa que els cridi l’atenció, i què millor que una taula on trobar-se amb gent 
d’origen divers que realment ha passat un procés migratori o estan en igualtat de 
condicions. 

Dono les gràcies a tots els grups, que crec que són tots, que han donat suport a 
aquesta proposició. I, bé, com ja vaig oferir-me a la consellera Martínez, tota la gent 
d’origen divers que jo conec l’emplaçaré a participar en aquesta taula. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Només destacar que les transaccions es poden fer fins i tot in voce durant el plenari, 
però bé, nosaltres fa dies que parlem d’aquesta transacció fins i tot en persona. 

En qualsevol cas, nosaltres pensem que la motivació no és només generar espais on 
les persones es puguin trobar entre iguals, que també, sinó que el repte principal és 
transformar els espais de participació perquè tothom s’hi senti còmode, des d’un jove 
fins a una persona gran, fins a persones amb diversitat funcional. I, evidentment, aquí 
el repte principal és com reflectim tota la diversitat que tenim, i com recollim, i 
visibilitzem, i dignifiquem i reconeixem tots els aprenentatges i coneixements que 
construeixen Ciutat Vella i que aporten tot aquest coneixement que ara mateix no està 
reflectit en els nostres òrgans de participació. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Consellera Martínez, mentides no, si us plau. Vostè ve a parlar amb mi per la 
proposició, i ahir em fa la transacció. O sigui, la transacció és d’ahir a les 12.20 h, i 
això que quedi molt clar, amb la qual cosa no «fa dies» que parlem d’aquesta 
transacció, sinó hores. 

El president constata l’aprovació de la proposició per unanimitat. 

b) Precs 
 
3. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès el 

constant deteriorament de les condicions en què les anomenades estàtues 
humanes de la Rambla desenvolupen la seva activitat artística professional, 



durant els darrers anys, a causa dels constants desacords entre aquest 
col·lectiu i el Govern del Districte de Ciutat Vella, per tal de revertir aquesta 
situació, que el regidor del districte es reuneixi, amb la màxima celeritat 
possible, amb l’Associació d’Estàtues Humanes de la Rambla, a fi d’endegar 
un diàleg que permeti resoldre, de manera consensuada i eficaç, les 
dificultats que ha d’afrontar diàriament aquest col·lectiu d’artistes de carrer 
per a dur a terme la seva feina amb dignitat. 

El president informa que per a aquest prec hi ha quatre intervencions demanades. 
Recorda que els grups tenen un màxim de dos minuts entre els dos torns. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Bé, nosaltres fem aquest prec a causa del constant deteriorament de les condicions de 
les estàtues humanes de la Rambla desenvolupen la seva activitat artística i 
professional, i com que nosaltres defensem la cultura de base, demanem al regidor, si 
us plau, que es reuneixi amb el col·lectiu ja que el problema no es va solucionar en el 
mandat anterior. 

Abans vostè deia que les vostres agendes estan plenes de reunions, i em sap greu dir-
li que no és el nombre de reunions que fan, sinó els problemes que hi solucionen, que 
no dubto que són molts, però segurament no són suficients. Actualment ens trobem 
que el col·lectiu té interposat un recurs als tribunals per aturar l’última convocatòria del 
concurs d’estàtues fins que no hi hagi un diàleg per millorar les condicions en què es 
troben. Un clar exemple d’aquestes males condicions són els actes incívics de què són 
reiteradament objectes per part d’una minoria de gent, i per aquest motiu i davant 
d’això demanem i demanen protecció per part de l’ajuntament, i que no actuïn de 
manera inquisitiva envers aquests artistes. 

Un altre dels problemes en què es troben les estàtues són els permisos extres que 
dona l’ajuntament; és a dir, l’ajuntament disposa de quinze dies l’any d’aquell espai, 
però al final aquests dies s’acaben allargant ja que aquesta institució dona permisos a 
la via pública en aquella zona i per tant les estàtues es troben sense lloc de treball, a 
més de sense ingressos econòmics al llarg d’aquells dies. 

Moltes de les propostes artístiques de la ciutat com El Tricicle o La Fura dels Baus han 
sortit dels carrers de la ciutat, és per això que hem de conservar, mantenir i cuidar les 
tradicions de la nostra ciutat i el patrimoni que la fa distintiva. 

Per tant, senyor regidor, li demanem si us plau que es reuneixi amb aquest col·lectiu 
per tal de garantir unes bones condicions de treball i per escoltar les seves propostes, 
que de segur que totes vetllaran pel bé del districte i la cultura. 

El president dona la paraula al Govern. 

La Sra. María José Arteaga Muñoz 

Nosaltres hem defensat sempre la importància per a la Rambla i per a Ciutat Vella des 
del punt de vista artístic i des del punt de vista de la vida ciutadana de les estàtues 
humanes. També hem defensat la necessitat d’intentar trobar el consens amb aquest 
col·lectiu artístic, un consens que només es pot aconseguir amb diàleg i un consens 
que encara que no arribi al cent per cent serà sempre una millor situació. 



En el mandat passat vàrem treballar una nova normativa en la qual incloíem les 
demandes de les estàtues per millorar les seves condicions i l’exercici de l’activitat 
artística. Les estàtues han de poder tenir condicions per desenvolupar la seva activitat 
cultural i de districte, i el districte ha de vetllar per l’espai públic, per la convivència i per 
una concurrència justa i per la seva qualitat. 

Per això creiem en el diàleg, per consensuar-ho des d’aquestes dues visions, i com a 
Govern ara ens comprometem a garantir aquest diàleg, que el regidor rebi l’Associació 
d’Estàtues i conversar per intentar resoldre les dificultats, sempre mirant amb un 
objectiu comú. 

Acceptem el prec. 

El president dona la paraula al representant de l’Associació d’Estàtues Humanes de la 
Rambla i recorda que disposa de dos minuts. 

El Sr. Walter Sanjoaquín (en nom de l’Associació d’Estàtues Humanes de la Rambla) 

Buenas noches. La cultura de las estatuas humanas ha sido sometida a simulacros de 
concursos para eliminarnos por los intereses de los lobbys empresariales de las 
Ramblas, que presionan a los Gobiernos para privatizar el paseo público: desde el 
primer concurso en el año 2011, que el colectivo contaba aproximadamente con 
ochenta artistas a lo largo de las Ramblas, y solo seleccionaron a treinta. Lo único que 
se respetó fue el origen de su ubicación a lo largo de las Ramblas, ser reconocidos 
como cultura y que no pagaran tasas de vía pública. 

Sin embargo, este Gobierno de Ada Colau, de diálogo y del consenso, precariza aun 
más la cultura del arte de calle a pesar de llevar más de un siglo sobre las Ramblas: 
sin una dirección del ICUB, sin un presupuesto, sin subvenciones impulsa 
unilateralmente un concurso de estatuas humanes sin el consenso de los artistas con 
una normativa que no pertenece a su grupo político, és un copia y pega de la 
normativa del Gobierno del PDeCAT del año 2012, pero aun más precaria, donde se 
considera la cultura como venta ambulante, tiene que pagar pasas de vía pública, 
elimina puestos de trabajo y selecciona a dedo solo 22 artistas sin la intervención de 
un jurado de los 24 puestos de trabajo que indica el decreto, reduciendo los horarios 
de actuación durante seis meses al año por las tardes y noches, prohibiendo las 
actuaciones de los artistas en las fiestas de Navidad, Fin de Año y Reyes, cuando se 
encienden las luces de las Ramblas y las familias con los niños vienen a ver a las 
estatuas humanas, que por primera vez en la historia ya no estarán si este Gobierno 
continúa adelante con el concurso, sumado a que no respeta esta normativa el origen 
de su ubicación a lo largo de las Ramblas y las amontona, las estatuas humanas, a la 
zona inhóspita de Santa Mónica. 

Este concurso por decreto, unilateral, fue votado en mayo de 2018 por la Comisión de 
Cultura del Ayuntamiento y contó con el único apoyo del Gobierno de Barcelona en 
Comú y PDeCAT, con una oposición mayoritaria de los grupos municipales de 
Barcelona, la síndica de greuges de Barcelona, un contencioso administrativo a este 
concurso sin resolver por discriminación a la cultura de calle... 

El president indica a l’intervinent que està fora de temps. 

Acabo solo con esto. En las obras de la empresa Km-Zero, conducido por Itziar 
González, donde determina que los artistas de calle estarán a lo largo de la Rambla, 
habrá bailarines, magos, títeres y otras artes y disciplinas. 



El president dona la paraula a l’intervinent següent. 

La Sra. Piedad Chavarro (en nom de l’Associació d’Estàtues Humanes de la Rambla) 

Este concurso es un fraude, donde antes de concursar ya se publicó la lista de los 
ganadores. Este 10 de octubre se volvió a convocar des de el ayuntamiento solo a los 
22 artistas seleccionados a dedo para presentarse ante un jurado en vivo que a su vez 
no podrá ejercer la función de jurado por ser solo 22 aspirantes de 24 puestos de 
trabajo para estatuas humanas que figura en el decreto. 

El aviso al colectivo para concurrir al concurso en vivo el 20 de noviembre de 2019 se 
envía con solo cuarenta días de anticipación en temporada baja y cercano a las 
fiestas, donde varios de los artistas de los 22 seleccionados no podrán estar presentes 
por la premura de la situación, porque se encuentran en su país de origen para pasar 
las fiestas con sus familias u otros compromisos. Es decir que quienes no se 
presenten serán eliminados y el colectivo de estatuas humanas quedará reducido a 
menos de 22 puestos de trabajo. 

Personalmente soy testigo ‒soy estatua humana‒ de la precariedad con la que 
estamos las estatuas humanas allí, puesto que por parte de la policía y del 
ayuntamiento, ni socialmente, no somos respetados. Como mujer, cabeza de familia, 
yo me siento sola, desamparada aquí, puesto que todo el mundo viene y me tocan las 
partes íntimas y puesto que estoy como estatua humana no puedo hacer nada. La 
policía no hace nada. El ayuntamiento cada vez nos quita... 

Com que la intervinent està visiblement emocionada, el president n’agraeix la 
intervenció i aclareix que s’ha entès. 

El Sr. Francesco Laganara 

Buenas noches a todos. Yo soy italiano y no hablo muy bien el español, pero espero 
que me puedan entender. 

Llegué aquí hace cinco días para hacer el espectáculo en la calle. Yo soy un mago y 
he trabajado en Italia en el festival de artistas de la calle. Y me encontré a Walter, que 
me dijo de venir aquí para preguntar por un permiso para un espacio para mí de mago 
en la calle, porque yo sé que no hay muchos magos aquí que hagan un espectáculo 
en la calle. Soy una cosa diferente, y puedo demostrar lo que puedo hacer. ¿Hacer? 
¿Se puede decir? Vale. 

Sé que no hablo muy bien el español, pero puedo enseñar un juego de magia a 
todos... ¿Puedo? ¿Sí? Un juego muy rápido. 

El Sr. Francesco Laganara fa un truc de màgia amb cartes amb una consellera. 

El president agraeix la intervenció i dona pas a la intervenció següent. 

El Sr. Yuri Firsov 

Hola, buenas noches. Puedo dibujar caricaturas a todos para enseñar mis 
posibilidades. Soy dibujante de la Rambla. 

Tenía antes licencia pero la perdí en el año 14 porque hubo el nuevo concurso y yo no 
podía salir de Ucraína porque había guerra, ahí. Por esa causa estoy sin licencia, des 



de hace casi cinco años no puedo legalizar mi situación y dibujo ilegalmente, tengo 
multas, y no sé qué hacer. Pregunté en el ayuntamiento, pero me dijeron que no 
sabían cuándo habrá otro concurso. 

Y si hay otro concurso, mejor que sea de pintar modelos, no por papeles de, por 
ejemplo, las exposiciones y tal, porque hay caricaturistas que después de su caricatura 
su cliente tiene que llamar a la ambulancia, porque dibujan dientes grandes y nariz 
grande y ya está, no buscan la personalidad del modelo. Pero llaman a la policía 
porque no tienes licencia, no tienes que dibujar... 

Es mi situación y la quería explicar. Y si hay una nueva prueba para tener la 
posibilidad de legalizarme... 

El president torna a donar la paraula al grup proposant. 

La Sra. Alba Segura Gomila 

Aniré ràpid perquè veig que per començar anem en la mateixa sintonia, així que 
espero que el problema es resolgui ja. 

El que sí que no podem fer és permetre més situacions com les que ens ha explicat la 
senyora Piedad Chavarro. És a dir, si us plau, concerteu ja una data per poder-vos 
reunir i prendre les decisions que heu de prendre, però si us plau que no es torni a 
repetir una situació com la que ha patit aquesta dona. 

I res més. Tot el suport a les estàtues però en concret a vostè, senyora. 

El president dona la paraula al Govern. 

El regidor 

Sí, antes que nada decir que las agresiones machistas no nos las podemos permitir, ni 
a estatuas ni a absolutamente a nadie, y si se tienen que revisar protocolos lo 
hacemos, y lo comunicamos también a Guardia Urbana, y la Guardia Urbana también 
está ahí para cuando tengas la necesidad, para avisarlos y ver lo que se tiene que 
hacer. Pero, sin duda, solidarizarnos, y esto no puede ser de ninguna manera. 

Después, respecto a las estatuas: nos vamos a reunir otra vez. Hicimos cinco sesiones 
de participación para hacer esta normativa, en la que incluímos muchas de las 
vuestras demandas; algunas no, es cierto. Pero tengo la sensación, a veces, de que 
estamos hablando de dos normativas diferentes: no está prohibido los días que tú has 
dicho, el cambio de horario es vuestra petición; no es nada unilateral, son más de 
cinco sesiones; no se va a hacer simulacro de concurso, no hay unos ganadores 
predeterminados, etcétera, y podría seguir, ¿eh? También tengo la sensación de que 
hablamos de otro proyecto de Km-Zero que no tiene nada que ver con las estatuas 
humanas. 

Pero, en todo caso, sí: nos vamos a reunir otra vez y vamos a seguir hablando lo que 
haga falta, como lo hemos hecho siempre. 

El president informa que el prec està acceptat. 

4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atesa 
la singular problemàtica que presenta el districte de Ciutat vella en matèria de 
molèsties nocturnes a l’espai públic i l’incivisme, atès que disposar de 



presència suficient d’agents de la Guàrdia Urbana és una demanda històrica 
del veïnat del districte, que aquest districte disposi de la presència suficient 
d’agents de la Guàrdia Urbana propis al torn de nit, i no pas d’una presència 
compartida amb el Districte de Sant Martí com fins ara. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Ciutat Vella funciona les 24 hores els 365 dies de l’any, som un districte extremament 
massificat, no tan sols per la gent que hi viu, sinó també per la gent que hi treballa, 
passeja, que ens visita. Tots aquests factors fa que tant en hores diürnes com 
nocturnes la probabilitat de delictes comesos a la via pública sigui exponencialment alt. 

Si durant el dia tenim deu unitats territorials de la Guàrdia Urbana a la ciutat de 
Barcelona, és a dir, una per districte, no entenem que en horari nocturn sigui diferent: 
compartim la unitat amb Sant Martí, districte amb una idiosincràsia ben diferent. 

Som conscient que aquest model fa anys que existeix, però davant de l’increment dels 
fets delictius i sobretot de les queixes constants dels veïns i veïnes de Ciutat Vella ens 
veiem en la necessitat de sol·licitar aquesta demanda en forma de prec. 

Com a Junts per Catalunya hem fet aquesta demanda a tots els districtes de 
Barcelona, però insistim en un dels districtes més castigats de nit com és Ciutat Vella. 
Les grans ciutats com Barcelona tenen una tendència que la vida diürna i nocturna es 
van mimetitzant, i Junts per Catalunya creiem que ens hem d’avançar als temps i 
canviar dinàmiques abans que la problemàtica se’ns enquisti o ens engoleixi. 

El president dona la paraula al Govern. 

El regidor 

Sí, no els acceptem el prec, i bàsicament perquè no creiem que els polítics hàgim de 
donar solucions tècniques. 

Jo comparteixo amb vostè que hi ha pocs agents o que falten agents de la Guàrdia 
Urbana a la nit, i en aquest sentit tenim un pla de recursos humans per incorporar mil 
agents de la Guàrdia Urbana en aquests quatre anys, i el que hem de fer és 
dimensionar-los i repartir-los de manera eficient, i no pas pensar si hem de dividir o no 
la UNO 1. 

El president informa que el Sr. Edwin Ernesto Pérez, que estava previst que 
intervingués en aquest punt, ha hagut de marxar. Dona la paraula de nou a Junts per 
Catalunya. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Doncs em sap molt greu per tots els veïns i veïnes del Districte de Ciutat Vella que no 
s’accepti aquest prec quan les mancances les deixeu en evidència vosaltres mateixos 
contractant seguretat privada a les festes del Raval, per exemple, una seguretat que 
poca cosa més fa que fer un «comptatrànsit» enmig d’una carretera, és a dir, una 
seguretat privada poca cosa poc fer. 

Ni de bon tros vull organitzar jo, com a Junts per Catalunya, l’estructura de qualsevol 
equipament de seguretat, crec que els que estan qualificats per fer-ho són els 



mateixos professionals. Però malauradament són decisions polítiques, i com que són 
decisions polítiques la meva formació política en fa la demanada. 

El que Junts per Catalunya vol denunciar és una manca de patrulles al nostre districte, 
i davant d’aquest fenomen som la veu dels veïns i veïnes demanant-les. Hi ha dies que 
poden ser cinc agents al carrer com hi ha dies que són vint. Els dies complicats, 
segons la foto, no comptabilitzo més que una vintena d’agents de la unitat nocturna, i 
segons denuncia aquest senyor, manca de formació i amb mitjans rebutjats d’altres 
unitats: el parc mòbil motoritzat està obsolet, no disposen d’impressores que funcionin, 
no poden cobrar denúncies perquè els «pinpads» no es poden aparellar amb les 
impressores, no disposen de proves de Drogrotest ni alcoholímetres que funcionin. 

Així difícilment podrem donar un bon servei a la ciutat, i no és culpa dels agents ni del 
cos, sinó de l’Administració. 

El president torna a donar la paraula al Govern. 

El regidor 

A l’Ajuntament de Barcelona no contractem seguretat privada, només faltaria; el que 
es contracten són controls d’accés, que és molt diferent de seguretat privada. 

Però, en tot cas, dir-li que ho compartim, que efectivament pensem que la nit està 
infradotada de guàrdia urbana. El que passa és que el que vostè ens proposa no té 
per què ser la solució, pot haver-n’hi d’altres, i en aquest cas jo penso que hem de 
confiar en la bona formació tècnica de la Guàrdia Urbana i dels comandaments de la 
Guàrdia Urbana, i que amb aquest pla de recursos humans es pugui fer la distribució 
corresponent de la manera més eficient possible, tot i que compartim que efectivament 
falta guàrdia urbana a la nit. 

El president informa que el prec queda rebutjat. 

c) Preguntes 

6. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC atès els 
greus problemes de civisme, seguretat, salubritat i usos que té la plaça de la 
Gardunya, atès que els veïns i les veïnes han fet gestions amb l’Administració 
pública per tal de revertir aquesta situació, conèixer en quin punt està la taula 
de treball del districte per aquest tema i els acords a què es va arribar amb els 
veïns, tant a curt termini ‒com l’aigualeig nocturn, les papereres mòbils o el 
tancament del passatge 1800‒ com a mitjà termini ‒com la reforma 
urbanística completa de la plaça. 

El president informa la ponent que disposa de dos minuts i que en aquesta pregunta 
hi haurà una intervenció. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

Gardunya és una plaça de nova construcció, un espai públic concebut amb la idea de 
donar una qualitat de vida i millorar la convivència del barri, un barri amb poc espai 
públic per al veïnat. A més, hi tenim la història Escola Massana, per la qual cosa 
podem dir que hauria de ser una plaça plena de gent jove i de vida. Però en canvi s’ha 
convertit en un punt de conflicte i de dinàmiques negatives, sobretot per als nous veïns 



que hi viuen des de fa a tot estirar dos anys. Problemes d’incivisme a tal nivell que 
podem parlar de problemes de salut pública, com ser el lloc de pícnic del turisme 
massiu i dormitori d’una gran part de les persones sense llar. 

Des del col·lectiu de veïns sabem que han mantingut durant el mandat passat un fluid 
contacte amb el districte i amb una taula de treball, en la qual es van arribar a acords. 
Volem saber en quin punt es troben aquests acords i si seguiran treballant durant el 
present mandat en aquesta línia. 

El president dona la paraula al Govern. 

La Sra. María José Arteaga Muñoz 

Parlem de en quin punt està a taula de treball. S’han produït diverses trobades de 
treball: el 7 de gener del 2019, una trobada amb veïns per preparar la reunió amb la 
regidoria; 19 de febrer de 2019, reunió amb regidoria amb Gala Pin; 24 de maig, reunió 
de grup de treball amb veïns per fer el seguiment dels acords; 15 de juliol del 2019, 
reunió de grup de treball amb veïns per fer el seguiment dels acords, fonamentalment 
del redisseny de la porta del passatge 1800. S’han realitzat altres trobades amb veïns 
en el context de preparació d’activitats. 

D’acord amb aquestes reunions es van fer una sèrie d’intervencions, acords de la 
mateixa reunió dels veïns amb la regidoria: reforç de la neteja de papereres, es buiden 
de tres a quatre vegades al torn de matí i de tres a quatre vegades al torn de tarda, i a 
la nit un parell de vegades. Instal·lació d’una cabina de WC de manera provisional 
durant el període d’estiu. Es manté l’«operació Diana», operació que, com sabeu tots, 
és conjunta amb la Guàrdia Urbana per a la recollida de pertinences i restes de 
pernoctacions nocturnes. Desplaçament d’una nova pilona, i en el futur se n’estudiarà 
la nova modificació. S’està avaluant la llum de la plaça. S’estan reiniciant les reunions 
amb els mateixos veïns. 

Si entrem al detall del pla Diana, la plaça de la Gardunya és un espai amb atenció 
sistemàtica de les dotacions assignades al barri del Raval, atès que la seva nova 
configuració urbana facilita l’estada de moltes persones. Aquest és un ús molt 
relacionat amb l’ús de moltes persones que passen per tastar algun dels productes 
que han adquirit al mateix mercat de la Boqueria. Aquesta realitat atreu la presència de 
persones sense sostre o amb addiccions importants, que demanen diners als turistes i 
que fins i tot aprofiten per agafar restes de menjar de les papereres de la zona. 

Des de l’1 de gener fins al 16 d’octubre del 2019, l’activitat de la Guàrdia Urbana en 
matèria de civisme ha gestionat 252 incidències: estades preventives, denúncies per 
consum d’alcohol, per necessitats fisiològiques. Les denúncies afecten en gran mesura 
persones en situació de vulnerabilitat i exclusió social. 

I com que se m’ha acabat el temps, no puc explicar les activitats que s’han fet fins ara 
a la plaça. I continuarem treballant per la millora de la plaça. 

El president dona la paraula a l’intervinent. 

El Sr. Juanjo Moreno 

Gràcies per les explicacions. Vull dir que n’estem al corrent i agraïm l’esforç que ha fet 
el districte i la contenció de la plaça, el que passa és que... Bé, nosaltres en aquest 
moment el dia 7 del mes vinent tenim una assemblea dels veïns dels trenta-nou 



habitatges a l’Escola Massana, que ens ha cedit la sala d’actes amablement per tractar 
aquest tema. 

I bàsicament us volíem transmetre dos neguits que tenim: un és el cul-de-sac que hi 
ha al passatge 1800, que continua sent una sala de venipunció alternativa molt 
interessant, un lavabo públic molt interessant i altres activitats, diguem-ne, de caràcter 
fosc, que al final generen un problema de salut important sobretot als veïns de les 
primeres plantes, on hi ha mosquetes, les finestres estan tancades permanentment, a 
part de la inseguretat que de vegades genera aquest punt. 

I l’altre és respecte a la taula, que és cert que ha patit el canvi de govern, o no de canvi 
de govern però sí el canvi de tema electoral. Ens agradaria també si podeu comentar 
alguna cosa per a l’assemblea pel que fa a l’abast de la capacitat d’aquesta taula per, 
una, articular els veïns, que no solament som nosaltres, sinó que és la Boqueria i la 
Massana, per exemple, i altres que podrien sortir, i, dues, l’abast del seu mandat, què 
podem fer en aquesta taula. 

Bàsicament és això. 

El president indica a Esquerra Republicana que li queda un minut i tres segons. 

La Sra. Laura de la Cruz Termes 

El que volem demanar a aquest Govern és que escolti els veïns, que moltes vegades 
durant el mandat passat se’ls va ignorar. Després va passar el que va passar, que els 
problemes es van enquistar en certs punts del districte per no haver fet cas d’aquests 
veïns. Aquí tenim una realitat en què hi ha veïns que fa dos anys que hi són. Ara és el 
moment d’intentar millorar la situació i sortir d’aquest entrebanc, i d’aquesta manera no 
s’enquistaran els problemes com els tenim enquistats al carrer Robador, per exemple. 

Posin-se a treballar i, sobretot, escoltin els veïns i treballin ràpid perquè no passi el que 
passa a altres zones. 

7. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs per 
conèixer, atès que el Projecte "APEUS" no està endegat i que va ser una 
proposta feta al mandat anterior, quina és la situació actual d’aquest projecte 
del Born. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, la pregunta és en quina situació es troba actualment el projecte APEU del Born. 

El president dona la paraula al Govern 

El Sr. David Pequeño Gutiérrez 

La llei d’àrees de promoció econòmica urbana, APEU, és un avantprojecte de llei que 
ha de continuar amb la seva tramitació ordinària. En la actualidad no se encuentra ni 
siquiera en sede parlamentaria. El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado 
alegaciones con el objeto de mejorar la legislación y adecuarla a la Carta Municipal de 
Barcelona, así como potenciar el papel de las y los vecinos y vecinas en una iniciativa 
que no afecta solamente a las plantas bajas, sino también a los que hacen uso de las 
zonas potencialmente afectadas. 



Con relación específica al proyecto de El Born, al que se hace referencia, la asociación 
Born Comerç recibió una subvención a través del Programa de comercio minorista 
2018 de la Cámara de Comercio de Barcelona, cofinanciado por la Secretaría de 
Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Fondo 
europeo de desarrollo regional (Feder) de la Unión Europea. El objeto de dicha 
subvención era el desarrollo del plan estratégico de la asociación, y en él se incluían 
diversas líneas de actuación, des de el plan de comunicación con el que la entidad se 
ha dotado de una nueva estrategia de márquetin y una nueva línea gráfica que están 
implementando en la actualidad. 

El proyecto incluye también una línea de elaboración de una propuesta con relación a 
la creació de un APEU, pero en todo caso cualquier iniciativa con relación a los APEU, 
incluida esta de la asociación Born Comerç, está supeditada a la aprovación de la ley 
en el Parlament de Catalunya, y en la actualidad, a pesar de las numerosas acciones 
de presentación del anteproyecto de ley por parte de la Dirección General de 
Comercio de la Generalitat el nateproyecto se encuentra en la fase de alegaciones. 

Esperamos que la norma recoja finalmente la necesidad de una mayor participación de 
los y las ciudadadas de Barcelona, sean o no propietarios de inmuebles de plantas 
bajas. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, aquesta realitat que està en projecte de llei la sabem, vull dir, parlem constantment 
amb l’associació Born Comerç. A mi el que m’hauria agradat és saber què ha fet 
l’ajuntament a part de presentar-hi al·legacions. 

Es va presentar aquest projecte com un projecte pilot que es podria fer sense tenir les 
lleis concretes aprovades ni a l’Estat ni a la Generalitat, i considerem que aquest 
projecte pot ser un projecte bo, un projecte pilot que tenia en compte dues zones molt 
diferents de la ciutat, com és el Bon Pastor i el Born. I considerem que el fet que digui 
que el projecte està paralitzat perquè no ha arribat a la taula i tot això crec que no és 
suficient. 

Si volem ajudar el comerç, ajudem-lo. Fem proves pilot, si és necessari. Les proves 
pilot moltes vegades superen les lleis; jo no estic dient que s’incompleixi cap llei ni de 
bon tros, però sí que podríem fer petites proves que no incompleixin cap llei i, a més, 
els donem una sortida en un projecte que ha costat molts diners, ja sigui a través del 
fons Feder, ja sigui l’ajuntament, ja sigui la Cambra de Comerç, ja sigui el que sigui. 
Trobem necessari que es donin les explicacions pertinents, perquè per sort o per 
desgràcia en la Comissió d’Economia també ho vam preguntar, i la resposta no va ser 
exactament la mateixa. 

Volem que s’impliquin en el projecte BID, potser els deu agradar menys, però hem de 
ser capaços de dur a terme aquests projectes i aquestes proves pilot. 

8. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, atès 
que hi ha col·legis que disposen d’una patrulla de Guàrdia Urbana a l’entrada i 
a la sortida dels alumnes en moments puntuals, quin és el protocol perquè 
una patrulla de Guàrdia Urbana estigui a l’entrada i a la sortida dels alumnes 
en les diferents escoles. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 



La pregunta exacta és: quin és el protocol que hi ha perquè una patrulla de Guàrdia 
Urbana es trobi a l’entrada i a la sortida dels alumnes en les diferents escoles? 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Actualment la Guàrdia Urbana realitza el servei d’acompanyament diari a entrades i 
sortides de centres educatius del districte, i durant la setmana fan presència com a 
mínim en un dels dos torns a tots els centres educatius. Des de l’inici de curs s’han fet 
fins a 270 acompanyaments en els pocs més de trenta dies de curs lectiu. 

Una de les línies d’intervenció prioritàries en els temes de prevenció giren entorn de 
les comunitats educatives que, com a eixos vertebradors d’una part important de la 
vida, de les comunitats i dels barris... Llavors, en certes ocasions les demandes al 
voltant de temes de seguretat requereixen una resposta global i coordinada de 
diferents agents i serveis. Amb el benentès que són els cossos de seguretat, que són 
els agents que en el cas d’urgència i emergència han d’intervenir en primer lloc, cal 
plantejar-se també que es necessita una intervenció coordinada dels diferents tècnics i 
professionals vinculats de manera directa o indirecta al sistema educatiu, per això 
existeix un circuit específic d’atenció que implica tècnics de l’ajuntament, comunitat 
educativa i forces policials, que de fet ja ha estat explicat en aquest plenari en diverses 
ocasions durant el mandat passat. 

Vam fer també sessions informatives als centres educatius amb relació al circuit i a la 
presència de policia comunitària, i periòdicament el protocol també es comunica a 
l’equip directiu dels centres perquè el segueixin tenint present. 

El circuit és públic al web del Consorci d’Educació de Barcelona, pot ser activat per la 
comunitat educativa, alumnat, famílies, centre educatiu, AMPA, entitats educatives de 
barri, veïnals, i veïnes, també, així com per la tècnica de prevenció del districte. Es pot 
activar per atendre situacions relatives al risc de les persones, salut pública o d’altres 
com per exemple seguretat viària. No exclou altres protocols establerts com el circuit 
contra el maltractament infantil de Barcelona. 

Les situacions que es detecten es poden identificar com a urgents, i llavors 
requereixen una intervenció urgent i més immediata de Guàrdia Urbana o Mossos 
d’Esquadra, s’activa a través del 112, però després se’n fa seguiment a través d’un 
circuit que activa el centre educatiu a través de la tècnica de prevenció, o actuacions 
no urgents, que llavors no requereixen una intervenció immediata i que es poden 
activar a través dels cossos policials o la tècnica de prevenció, que ja hi té contacte 
directe des dels centres. 

A part d’aquests dos tipus d’atenció també es poden identificar problemàtiques que 
requereixen la intervenció d’un equip de treball entre diferents serveis o agents que 
actuen al territori per a l’abordatge intern de treball al centre educatiu. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, consellera, per la resposta. Li vull dir que vostès a plenari no ho han explicat; 
ho poden haver explicat als consells escolars, però a plenari no. 

De fet, una de les peticions que jo li vaig fer quan vam negociar el pla d’educació del 
districte era la importància que tenien per Ciutadans els entorns escolars, i no només 
que hi hagi presència de la Guàrdia Urbana, entenem que han de ser tots els serveis: 
el de neteja, el de serveis socials. La veritat és que actualment hi ha molts entorns 



escolars en què les situacions van molt més enllà, i posem en risc la vida i la situació 
de normalitat que no hauria de ser per a joves. 

Dic que aquest circuit totes les escoles no el tenen, ja li asseguro jo que no. De fet, 
moltes de les AMPA han vingut a preguntar-m’ho. Potser haurien de comunicar-ho 
més i millor. De fet, el protocol sabem que existeix, el Consorci d’Educació per 
obligació ha de presentar aquests protocols; més que res és per garantir la seguretat 
de tots els joves i les joves. I no oblidem que molts d’aquests casos només es fan a les 
escoles públiques, però al districte també tenim concertades i privades, i aquí hem de 
tenir més abast. 

En això sí que li donaré la raó: la resposta ha de ser global, no només de Guàrdia 
Urbana, però si volem que els nostres joves i els nostres infants puguin sentir-se 
còmodes a les escoles, en anar a les escoles, hem de fer que tots aquests entorns 
siguin segurs, i siguin segurs no només de presència de xeringues, sinó que moltes 
vegades és simplement que no estan ben senyalitzats els carrers. L’altre dia a la Taula 
de Seguretat del Gòtic una de les veïnes va dir que els entorns de l’Escola Baixeras no 
eren segurs perquè hi passaven cotxes a tota velocitat, i això és el que no hauria de 
passar. 

També cal recordar que tothom ha de saber el circuit, i moltes vegades això no és així. 

9. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat per 
conèixer, atès que l’Escala Oficial d’Idiomes de Drassanes va oferir cursos 
intensius de català gratuïts a l’estiu en col·laboració amb el districte de Ciutat 
Vella, el Consorci d’Educació i Inspecció d’ensenyament, quants alumnes es 
van inscriure a aquests cursos i de quins instituts provenien. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

Atès que l’Escola Oficial d’Idiomes de Drassanes va oferir cursos intensius de català 
gratuïts a l’estiu en col·laboració amb el districte de Ciutat Vella, el Consorci 
d’Educació i Inspecció d’ensenyament, quants alumnes es van inscriure a aquests 
cursos i de quins instituts provenien? 

La Sra. Patrícia Victòria Martínez Àlvarez 

En primer lloc cal recordar que aquesta és una de les mesures que es desenvolupen 
des del 2015 dins del Pla d’educació de Ciutat Vella precisament per garantir el treball 
en la diversitat; que és una mesura adreçada a estudiants de tercer i de quart d’ESO i 
de batxillerat per tal que puguin millorar les seves competències lingüístiques, i que a 
més a més el conjunt d’estudiants que se’n beneficia és aquell que té un rendiment 
òptim en la resta de matèries i de competències, i en què es detecta que és el català el 
que dificulta un bon rendiment global. 

Dit això, aquest curs van ser convocades 41 persones joves, alumnes, dels quals se’n 
van inscriure 36 finalment, i estan distribuïdes entre el Joan Salvat-Papasseit, amb set 
estudiants; sis de l’Institut Verdaguer; cinc de Pau Claris i cinc de Milà i Fontanals, i 
tretze de l’Institut Miquel Tarradell. 

La Sra. María José Chacón Salvador 

D’acord. Doncs aquí m’heu de permetre que us faci una bona estirada d’orelles perquè 
ho heu fet fatal: el mandat passat, com has dit tu que hi havia un pla d’educació 2015, 



es va consensuar entre tots els grups polítics l’elaboració d’un pla educatiu per a Ciutat 
Vella on es vetlla per a la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes, per a la no 
segregació i encara menys per la discriminació. 

Us vull recordar que tots els centres educatius del districte són públics, alguns d’ells 
tenen algun concert, i és per aquest motiu que acullen tot tipus d’alumnat, inclòs el 
derivat de serveis socials del mateix ajuntament. I m’esteu dient que hi va haver 
alumnes que no van poder accedir a aquests cursos gratuïts de català perquè estaven 
escolaritzats a un centre concertat, oi? Per nosaltres és un greuge molt important que 
han patit alguns adolescents d’aquest districte i que esperem que no es torni a repetir 
en altres ocasions. 

 
E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 
AL CONSELL PLENARI DE CIUTAT VELLA 
 

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

El passat divendres 27 de setembre la ciutadania de Barcelona es va mobilitzar amb força en la 
defensa del planeta i instant a les administracions i diferents grups polítics a actuar en 
conseqüència i desenvolupar polítiques que facin front al xoc climàtic que amenaça el present i 
futur de tota la ciutadania però principalment del jovent. 

Des de 1990 ha augmentat gairebé un 50 % les emissions mundials de diòxid de carboni, i des 
de 2016, el 90 % dels habitants de les ciutats respirava aire que no complia les normes de 
seguretat establertes per l’OMS, el que provocà un total de 4,2 milions de morts degut a la 
contaminació atmosfèrica. A l’Àrea Metropolitana de Barcelona moren més de 3.000 persones 
cada any de forma prematura per culpa de la contaminació atmosfèrica. Aquesta és una dada 
intolerable per qualsevol societat. 

Per fer front a aquestes greus conseqüències del xoc climàtic, entre d’altres, les Nacions 
Unides han establert els objectius pel desenvolupament sostenible, l’anomenada agenda 2030. 
Aquests 17 objectius han de contribuir a reduir les desigualtats mundials, garantir drets bàsics 
com l’aigua i l’aliment a tota la població, quan des de fa anys es produeix prou aliment per 
alimentar diverses vegades a la població de tot el planeta. En definitiva, els objectius per un 
desenvolupament sostenible han de fer possible que la nostra existència sigui compatible amb 
el planeta, cosa que d’altra banda només serà completament possible si hi ha un canvi de 
model econòmic. El capitalisme s’ha mostrat incompatible amb la sostenibilitat i la reducció de 
desigualtats, cal doncs acabar amb aquest model econòmic i substituir-ho per un que socialitzi 
la riquesa i no es basi en la desigualtat, ni tingui com a objectiu el creixement econòmic per 
sobre de tot, fins i tot de la vida. 

En conclusió, cal doncs que tota la societat actuem a favor del planeta contribuint als canvis de 
model necessaris i fent realitat aquests objectius pel 2030 abans que sigui massa tard. Això 
obliga a tots els individus però també a les societats i, per tant, a les administracions a actuar 
en conseqüència i de forma contundent, 

És per això que, d’acord amb els articles 65 i 73 del Reglament Orgànic Municipal, i l’article 
34.5 del Reglament intern d’organització i funcionament del Districte de Ciutat Vella, es formula 
la següent: 



DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 

El Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella acorda: 

1. Mostrar públicament el seu compromís amb els objectius pel desenvolupament 
sostenible establert per Nacions Unides. 

2. Donar suport a totes les mobilitzacions a favor d’actuar vers les conseqüències del xoc 
climàtic, 

3. Realitzar un protocol ecologista amb professionals i les entitats de Ciutat Vella pels 
actes i esdeveniments organitzats pel mateix districte, així com per posar-ho a 
disposició de les diverses entitats dels barris en els esdeveniments que aquestes 
organitzin. 

4. Realitzar campanyes i formacions respecte al xoc climàtic amb l’objectiu de 
conscienciar a la població i fomentar l’ecologisme. 

 
El president informa que la declaració institucional no ha obtingut els suports 
necessaris i, per tant, no es tracta. 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el president anuncia que al desembre hi 
haurà un nou ple i aixeca la sessió a les 21.30 h. 
 
 
El secretari del Consell 

 
Vistiplau 
El president 
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