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ACTA DEL CONSELL PLENARI 
 

Identificació de la sessió  
Núm.: 1 
Data: 15 de març de 2018 
Caràcter: ordinari 
Horari: de 19.05 h a 23.48 h 
Lloc: Sala de Plens Ernest Lluch,  
a la seu del Districte de Ciutat Vella 
 
Assistents  
 
Presidenta del Consell 
Mercè Homs i Molist 
 
Vicepresidenta del Consell 
M. José Arteaga i Muñoz (GMPSC) 
 
Regidora del Districte  
Gala Pin Ferrando (GMBComú-E)  
 
Regidors adscrits 
Koldo Blanco Uzquiano (GMDCs) 
 
Consellers i conselleres  
Eva Alfama i Guillén (GMDBComú-E) 
Ferran Caymel Ubia (GMDBComú-E) 
Santiago Ibarra Oriol (GMDBComú-E) 
Natalia Martínez Rodríguez (GMDBComú-E)  
Jordi Rabassa i Massons (GMDBComú-E) 
Albert Sancho Doldan (GMDBComú-E) 
Ade Boyle Álvarez (GMDBComú-E) 
César Martínez López (GMDDemòcrata) 
Marc Rodés i Salanqueda (GMDDemòcrata)  
M. José Chacón i Salvador (GMDDemòcrata) 
Oriol Casabella Troncoso (GMDPSC-CP)  
Marc Borràs i Batalla (GMDERC-AM)  
Julia Barea Sánchez (GMDCs)  
Elisabeth Jiménez Cara (GMDPP) 
Joan Suqué i Puig-Serra (GMDCUP-PA)  
 
Excusen la seva absència 
M. Josep López Samper (GMDERC-AM)  
 
Secretària del Consell  
Yolanda Hernández i Darnés 
 
Gerent  
Mònica Mateos Guerrero 
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Ordre del dia 
 
A) Aprovació de les actes corresponents a la sessió ordinària del 19 d’octubre i a les 

sessions extraordinàries del 16 i el 28 de novembre de 2017  

B) PART INFORMATIVA 

1. Despatx d’ofici 
2. Modificació del Cartipàs municipal de Ciutat Vella  
3. Informe de la regidora 
4. Informe del Pla d’Inspeccions 
5. Mesures de govern: 

— Consell Escolar Municipal de Ciutat Vella, Consell Educatiu del Districte 

C) PART DECISÒRIA 

1. Aprovació inicial de la modificació de la tercera modificació puntual del Pla 
especial de la nova bocana del port de Barcelona  

D) PART D’IMPULS I CONTROL 

a) Proposicions 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata 
perquè el Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella acordi convocar els veïns 
de la Barceloneta i els grups municipals del Districte a una reunió monogràfica 
sobre les mesures específiques que s’activaran de cara a la temporada d’estiu, 
durant el mes d’abril. En aquesta mateixa reunió, retre comptes del 
funcionament del Programa de veïnatge en el seu primer any de funcionament. 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè el 
Consell Plenari de Ciutat Vella acordi constatar el fracàs del Govern municipal 
en l’abordatge del problema al barri del Raval i al districte de Ciutat Vella 
referent als narcopisos, l’explotació sexual lligada a la prostitució a la via 
pública, la seguretat i altres fenòmens que es produeixen i que corren el risc de 
situar el barri i el districte a l’època preolímpica. Demana que l’alcaldessa 
assumeixi la problemàtica del districte, concretament del barri del Raval, com a 
problema de ciutat i actuï amb el lideratge que li correspon. Instar l’alcaldessa a 
convocar de forma urgent la Junta de Seguretat Local de Barcelona per 
abordar la situació, i que es convoqui la Junta de Seguretat de Ciutat Vella.  

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè el 
Consell de Districte de Ciutat Vella acordi revisar l’ordenació de les parades de 
taxis habilitades per encotxar i desencotxar passatgers i les reordeni o ampliï, si 
es considera oportú, així com establir protocols de relació entre els diferents 
actors per evitar situacions reiterades que, actualment, acaben formalitzant-se 
en multes interposades pels agents de la Guàrdia Urbana. 

4. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-Capgirem 
per al disseny i implementació d’un sistema de repartiment d’objectes de servei 
de mercaderies, amb dues plataformes operatives de càrrega i descàrrega –
una a Pla de Palau i una que substituirà l’actual monument de Colom–, que 
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permetés, amb un horari i recorregut estipulats, un sistema de transport en 
vehicles elèctrics i de tracció humana per alliberar els carrers del pas de 
vehicles de gran tonatge i que els limiti a les vies de gran capacitat. 

5. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP perquè el 
Ple de Ciutat Vella aprovi en aquest plenari un compromís amb el barri de la 
Barceloneta per a garantir que qualsevol que sigui la reforma que s’escometi a 
la Via Laietana es garantiran els dos sentits, baixada i pujada, d’aquest carrer 
per a la circulació del vehicle privat. 

6. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs per a instar 
el Govern del Districte de Ciutat Vella a constituir un consell sectorial per 
abordar els diferents temes relacionats amb l’habitatge, on participin els 
diferents veïns, entitats, departaments de l’Ajuntament, Institut Municipal de 
l’Habitatge i els diferents partits de l’oposició, i en aquest consell analitzar 
temes relacionats amb el seguiment del Pla de l’Habitatge, la situació actual del 
parc d’habitatge, els nous projectes i tipus d’allotjament que vol desenvolupar 
l’Ajuntament i les diferents mesures i solucions que ofereix l’Ajuntament per 
donar solucions a les famílies que han patit un desnonament o una ocupació. 

b) Precs 

7.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata perquè 
s’elabori un pla d’actuació que coordini tots el serveis municipals clau (Guàrdia 
Urbana, neteja, agents cívics, etc.) per garantir la seguretat, la neteja i la 
convivència a les entrades i sortides de les escoles del districte, així com en els 
camins escolars. 

8.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè 
s’avaluïn i actualitzin les actuacions específiques per a la neteja del districte de 
Ciutat Vella per adequar els serveis, horari i recursos a les necessitats dels 
diferents barris i que es presenti un informe dins de tres mesos en Consell 
Plenari. 

9.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè el 
Consell de Districte de Ciutat Vella acordi prendre en consideració les 
propostes dels veïns, usuaris del pipicà del parc de la Barceloneta i l’Associació 
de Veïns Barceloneta i elaborar conjuntament el disseny de l’àrea d’esbarjo per 
a gossos d’aquest parc. 

10. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè el 
Consell de Districte de Ciutat Vella acordi prendre les mesures necessàries per 
revertir la degradació que, d’uns anys ençà, pateix la plaça Reial, reforçant la 
presència de la Guàrdia Urbana i fent complir les ordenances municipals. 

11.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP perquè es 
presentin en aquest Ple les mesures que es prendran des de març fins l’octubre 
sobre els temes següents: efectius policials i de Guàrdia Urbana per barris i 
operatiu de platges, venda ambulant il·legal (top manta) tant en superfície com 
en el metro, persones sense sostre - nomadisme urbà, llauners, tràfic de 
drogues - narcopisos, clubs cannàbics il·legals i legals que causen molèsties, 
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mobilitat (no especial Barceloneta) incloent el control de l’ús de bicicletes i dels 
nous elements de mobilitat personal, incivisme nocturn, reforç de neteja per 
barris, agents cívics (formació, requisits, funcions) i taules de seguiment 
(nombre, membres, periodicitat). 

12. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP perquè, donat el 
procés participatiu realitzat sobre l’espai Balboa-Ginebra per a donar un ús 
veïnal al solar que quedava buit en desmuntar les oficines del Pla de Barris de 
la Barceloneta i que s’ha elaborat un projecte, que semblar citar molt de les 
conclusions recollides en el procés participatiu, que va en contra dels 
interessos de les cinquanta famílies de l’edifici limítrof i no s’ha permès que els 
interessats el revisin abans de donar la seva aprovació, es faciliti al grup 
municipal sol·licitant tant l’informe del procés participatiu com el projecte de 
l’espai Balboa-Ginebra, es paralitzi aquest projecte i es torni a obrir el procés 
de participació per a exposar-lo davant els veïns i tancar així un projecte 
consensuat amb ells. 

c) Preguntes 

13.  Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata 
sobre quina autocrítica fa el Govern del Districte de la seva responsabilitat en 
els problemes derivats de l’antiga gestió de la Casa de la Barceloneta, que va 
portar al tancament de l’equipament el mes de juny passat i per què el Govern 
del Districte ha desistit de seguir amb el model de gestió cívica i ha passat a un 
model de gestió privada. 

14.  Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC sobre quina 
és la posició del Govern municipal amb referència al solar públic, qualificat 
d’habitatge, del carrer Rec Comtal, 19, i quines són les accions previstes. 

15.  Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-Capgirem 
sobre quins han estat els criteris per decidir les franges horàries específiques 
que tindrien les organitzacions de CCOO i UGT per a les sessions grupals 
d’assessorament al veïnat que ho sol·liciti, referent al «Punt de defensa dels 
drets laborals» de les mesures del Pla de desenvolupament econòmic de Ciutat 
Vella. 

16.  Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de Cs referent a 
quines són les accions que promourà l’Ajuntament per a resoldre els problemes 
d’insalubritat que afecten la via pública produïts per la situació de la finca del 
carrer Aurora, 14B. 

17.  Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de Cs referent a 
si l’Ajuntament té previst realitzar actuacions de millora en altres espais de jocs 
infantils a més dels ja previstos a les places de Salvador Seguí i de Sant 
Miquel, i si no és així per què. 
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Desenvolupament de la sessió  

La vicepresidenta saluda els assistents i obre la sessió. Tot seguit, informa que la 
presidenta es retardarà deu minuts.  

A) Aprovació de les actes corresponents a la sessió ordinària del 19 d’octubre i 
a les sessions extraordinàries del 16 i el 28 de novembre de 2017 

La vicepresidenta pregunta si algú té cap esmena a aquestes actes.  

B) Part informativa 

1. Despatx d’ofici 

La vicepresidenta demana si hi volen afegir alguna cosa. 

2. Modificació del cartipàs municipal de Ciutat Vella 

La vicepresidenta dona la paraula al conseller Jordi Rabassa. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Al cartipàs s’hi afegeix el Consell d’Equipaments dels Casals de Barri, que és un 
consell d’equipaments que no estava al cartipàs, malgrat que s’estava fent d’una 
manera més o menys periòdica. I, d’aquesta manera, garantim la transparència, 
garantim la periodicitat i garantim que ho fem públic i que tothom ho pot venir. És 
senzillament la incorporació d’un nou consell sectorial. 

3. Informe de la regidora 

La vicepresidenta dona la paraula a la regidora. 

La regidora 

Gràcies. Bona tarda. Benvinguts a tothom. En aquest informe de la regidora crec que 
hi ha tres punts a destacar. Però, prèviament, sí que volia fer una crida a la solidaritat 
amb l’entitat Òmnium Cultural, que està patint l’enèsim atac de drets i llibertats dels 
últims mesos, i avui, justament, s’estan manifestant pels carrers de Barcelona. 

Aquest plenari és el primer que celebrem amb normalitat des que va començar l’estiu. 
Jo crec que fites a destacar, que tinguin a veure amb el districte, però també que han 
tingut a veure amb la ciutat, és l’aprovació del Pla d’usos de Ciutat Vella; també la 
participació massiva i poderosa del 8 de març de moltes dones que van fer vaga per 
reclamar els nostres drets, i, com no, la problemàtica de venda de drogues al Raval, 
que és una problemàtica que fa molt de temps, fa molts mesos, que estem tractant de 
manera profunda i amb molt d’esforç. 
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Sí que destacar dues dades. Hem tingut, per una banda, els espais de la comissió de 
seguiment de la problemàtica de venda de drogues, on participen entitats i partits 
polítics. Hem tingut també la Junta Local de Seguretat, també a nivell d’Ajuntament hi 
ha un espai amb els grups polítics. Sí que fer l’actualització, no?, si el 2017 estàvem 
dient que cada nou/deu dies es feia una entrada en un pis on hi ha la problemàtica de 
venda de drogues, el 2018 estem parlant que cada cinc/sis dies estem fent una 
entrada en un pis on hi ha venda de drogues. Des d’aquí també agrair la tasca que 
estan fent tant el Cos de Mossos d’Esquadra com de la Guàrdia Urbana –i després 
entraré amb més detall. 

Com sabeu, l’informe de la regidora està estructurat en diferents apartats. El primer és 
el de drets socials. Crec que aquest mes cal començar per l’apartat de feminismes, on 
podem destacar que hem incorporat una tècnica que estarà amb nosaltres durant un 
any per garantir la transversalitat de gènere en les polítiques que fem. També hem 
incorporat clàusules d’igualtat en la contractació. S’ha engegat un projecte de gènere 
per incorporar les noies a la Pista Negra, la pista d’esports que hi ha al carrer Aurora. I 
també crec que cal celebrar la finalització de les obres de Ca la Dona i que tinguem un 
centre de referència per al moviment feminista al nostre districte. 

En l’àmbit de l’habitatge, que, de fet, és una de les problemàtiques més greus que 
tenim ara mateix al districte, destacar aquesta crida que hem fet diverses vegades des 
del Govern municipal, la necessitat de canviar la legislació estatal vigent, que ara 
mateix desprotegeix els llogaters i, a més, també fomenta l’especulació. Però per als 
programes concrets pel que respecta a Ciutat Vella, tenim el pla «Dintres», on els 
últims anys hem fet una intervenció en 186 finques: 37 d’aquestes han sigut 
descartades, 47 han rebut ordres de conservació i en 21 s’han efectuat obres 
subsidiàries. 

Pel que fa als desnonaments, destacar que el 2017 vam haver d’intervenir en 373 
casos –i aquí torno a repetir la necessitat de canviar la Llei d’arrendaments urbans–, 
180 casos d’aquests eren de lloguer privat, que és la problemàtica més greu que tenim 
ara mateix en l’àmbit de l’habitatge. I el 2018, en els mesos de gener i febrer, s’ha 
intervingut en 69 casos. 

Un altre àmbit de drets socials en què s’està fent una feina molt intensa és l’àmbit de la 
salut, on s’ha constituït la Taula de Salut Mental del Districte de Ciutat Vella. És la 
primera vegada que l’Ajuntament de Barcelona es dota d’un pla de salut mental, que 
és una problemàtica que afecta un percentatge molt alt de la nostra ciutat i que, a més, 
Ciutat Vella és un dels districtes més afectats. S’ha constituït aquesta taula. 

S’està fent també una feina amb una perspectiva intercultural que es diu «Parlem de 
salut», amb el CAP del Raval Sud, en la línia pediàtrica, justament per poder treballar 
amb aquelles famílies d’origen divers per poder detectar també problemàtiques que 
puguin tenir en relació amb els seus fills. 

El CAP del Raval Nord també està fent un aprofundiment en el que és el consum de 
«shabú», que era una problemàtica que fins ara no s’havia tractat. 

Hi ha un programa en marxa de promoció de salut sexual i reproductiva amb una 
perspectiva de gènere, que consisteix en la formació de professionals, en l’abordatge 
de les malalties de transmissió sexual i en la prevenció de la violència masclista. 
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Per últim, s’ha iniciat el programa «Aquí t’escoltem», que és un servei 
d’acompanyament emocional dirigit a joves, que també és la primera vegada que es 
fa. 

En l’àmbit de l’educació, estem en període de preinscripció. S’han fet les diferents 
sessions que es diuen «Entre famílies», que justament consisteix que diferents 
famílies que ja coneixen els centres educatius puguin parlar amb aquelles que tenen 
interès a matricular els fills als centres educatius del districte. Com a novetat, dins de 
la preinscripció, sí que dir que les sol·licituds aquest any es poden lliurar a l’Oficina 
Municipal d’Escolarització, que ha sigut reforçada amb dos tècnics més. I aquest any 
mantenim una oferta de 639 places per a P3, i primer d’ESO sí que augmenta les 
places amb un grup més a l’Institut Pau Claris. 

Hem acabat també l’avaluació del Pla d’educació, que era fins 2018, una avaluació 
més qualitativa que quantitativa, que ens dona les pistes de quins àmbits hem de 
poder abordar de cara a l’avaluació del nou Pla d’educació. 

Dins de l’àmbit d’educació, també s’ha posat en marxa el projecte d’aprenentatge de 
llengües maternes, que justament, des d’una perspectiva intercultural, el que pretén és 
fomentar el coneixement de les llengües maternes per part dels fills i filles de gent 
d’orígens diversos. A la Collaso i Gil i Castella les mares, les famílies, tenen 
l’oportunitat de rebre classes de català, alhora que els seus fills i filles poden conèixer i 
poden aprendre la llengua escrita. L’urdú i el bengalí són els idiomes amb els quals 
hem començat, i s’estendrà també a l’àrab. 

S’ha acabat el projecte d’estades formatives, on han participat disset alumnes del 
Tarradell, que és un projecte que forma part dels projectes de diversificació curricular 
de quart d’ESO. 

En l’àmbit de la memòria, vam celebrar el vuitanta aniversari de l’Escola del Mar. 

El 4 de març es va retirar l’estàtua d’Antonio López. 

I, pel que fa als joves, podem dir i celebrar que tenim un nou equipament al carrer 
Ripoll, 25, que serà gestionat per l’Assemblea de Joves i per l’Agrupament Escolta 
Ermessenda. S’engloba dins del Programa del patrimoni ciutadà. 

I també aviat començarà el procés de participació per definir l’equipament juvenil que 
ha d’emplaçar-se i que ha d’ubicar-se a Can Seixanta. 

I per acabar, dins de l’àmbit de la promoció econòmica, el mes de febrer va acabar el 
Programa d’assessorament comercial individualitzat, on han participat dotze comerços 
de la Barceloneta, sis del Gòtic i tres del Raval, amb dotze hores d’assessorament 
individualitzat al mateix comerç, que s’ha impartit des de Barcelona Activa. 

S’ha tirat endavant el programa «Impulsem el que fas», que són projectes 
d’implantació territorial que promouen la dinamització econòmica. Vint-i-cinc d’aquests 
projectes de la convocatòria de subvencions que hi havia a nivell de ciutat són de 
Ciutat Vella, on estem invertint 749.000 euros justament per promoure aquesta 
dinamització econòmica arrelada al territori. 
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Destacar també que el Punt de Defensa dels Drets Laborals només en els mesos de 
gener i febrer ha atès setanta-nou persones, gairebé la gran majoria per problemes 
d’acomiadament, de condicions laborals i també de salaris irregulars, sobretot gent 
que venia de l’àmbit de la neteja, de les cures i de l’hostaleria. 

Dins de l’àmbit de l’espai públic, teniu les dades: obres finalitzades podem dir que són 
la de la plaça Folch i Torres, els carrers Comerç i Ribera, el carril bici de Josep Carner 
i les millores a la plaça Reial. 

S’està duent a terme també l’enderroc de Lancaster, 22-24, on vull destacar que per 
primera vegada hem reubicat vuit unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no 
tenien títol legal, però que sí que estaven en una situació de vulnerabilitat. 

Es va aprovar també el pla de cases fàbrica, que no s’havia fet abans, de protecció del 
nostre patrimoni industrial. Hem passat de protegir set cases fàbrica a tenir-ne vint-i-sis 
protegides. 

I en l’àmbit de la seguretat, es va celebrar la Junta Local el dia 16 de gener, les Taules 
de Prevenció. 

Aquest 2017 hem de destacar també, malauradament –crec que ja ho vam comentar a 
l’últim plenari–, que l’atemptat terrorista que vam patir a la ciutat va fer que hi hagués 
un biaix en els recursos i en tota la feina policial. Malgrat això, s’ha fet molta feina, 
sobretot en l’àmbit de la venda de drogues, que, si voleu, entrem després amb detall, 
però tenim diferents espais per discutir-ho amb profunditat. I, pel que fa a la recaptació 
de llaunes, s’han recaptat 303.500 llaunes. 

Jo de moment ho deixo aquí i després responc a les preguntes que tinguin els grups. 

La vicepresidenta obre el torn de paraula dels diferents grups municipals.  

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Gràcies. Primer de tot, recordar que aquest plenari es fa en circumstàncies anormals. 
En Joaquim Forn, l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sànchez segueixen 
tancats a la presó sense judici. I el president Puigdemont, el Lluís Puig, el Toni Comin i 
la Meritxell Serret segueixen exiliats a Bèlgica, la Clara Ponsatí a Escòcia i l’Anna 
Gabriel a Suïssa. 

A més, avui ens trobem davant d’un nou acte de repressió, amb els escorcolls de la 
Guàrdia Civil al Palau de la Generalitat i la seu d’Òmnium, que, a més, ens ha 
amenaçat amb el delicte de sedició dient que s’evitin manifestacions i tumults a les 
portes d’aquests edificis. 

També una prèvia abans de començar. Emularé la consellera Barea, i els vull reclamar 
que em contestin les preguntes que el meu grup els fa per escrit. Me’n deuen sis. No 
sé si és que no em contesten per mandra, perquè no saben què contestar-me o és que 
simplement passen del tema. Però aquestes preguntes que els fem per escrit no són 
cap caprici meu, són coses que els veïns volen saber i que els agrairíem que ens 
contestessin al més aviat millor. Vostès que es van presentar com els reis de la 
transparència i l’accés a la informació, no ho demostren massa en aquest sentit. 
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Primer de tot, m’agradaria començar parlant d’habitatge. El preu del lloguer és un 47% 
més alt que quan vostès van entrar a governar. I en aquell llavors vostès ja deien que 
estàvem en una situació d’emergència habitacional. I com estem ara? 

En campanya electoral vostès van prometre construir 4.000 pisos de titularitat 
municipal a tota la ciutat. No obstant, des que vostès han entrat a governar, només 
han començat les obres de 326 habitatges, i fins al gener del 2018 el Patronat ha 
adjudicat 106 habitatges, cosa que fa una ràtio de 40 habitatges per any. El Govern 
Trias en plena crisi econòmica assignava 300 pisos cada any. Ja veig com combaten 
vostès l’emergència habitacional. 

A més, avui hem sabut que la indemnització als promotors de l’hotel de Drassanes 
puja fins als 41 milions d’euros. Què es podria fer amb aquests 41 milions d’euros? A 
vegades hi ha projectes que tiren endavant impecablement, els agradi o no, i aquest 
és un d’ells. Però amb la seva obsessió per paralitzar-ho tot i sobretot per culpa de la 
regidora Janet Sanz, ens faran pagar 41 milions d’euros a tots els barcelonins. Suposo 
que són conscients de tot el que podria fer l’Ajuntament de Barcelona amb aquests 41 
milions d’euros. Vostès s’han vist amb tots els veïns, o només amb els que són de la 
seva corda? Perquè hi ha molts veïns que defensen la construcció d’aquest hotel per 
regenerar una zona que està molt degradada. 

I no m’agradaria acabar la meva intervenció sense referir-me a la situació que viu el 
Raval, perquè, tot i demanar-nos en el seu informe responsabilitat per evitar 
l’estigmatització, no deixarem de parlar-ne mentre passin les coses que estan passant. 
Ja ens agradaria no haver-ne de parlar en cap més plenari, però el que ha passat des 
de l’últim ja és de traca. Per exemple, una oportunitat magnífica per deixar 
d’estigmatitzar el Raval era el projecte del «Raval Cultural». On és? On ha quedat el 
«Raval Cultural»? No el veiem per enlloc. 

Miri, els veïns necessiten solucions reals i comprovables, necessiten que l’Ajuntament 
confiï en els cossos de seguretat, necessiten tolerància zero amb les ocupacions, 
necessiten que es posin les piles amb les polítiques d’habitatge. Tenen pisos de 
titularitat municipal buits. Hi ha finques que es van comprar el mandat passat que 
encara segueixen buides o fins i tot sense començar les obres: Sant Ramón, 1, 
Robador, 43, Robador, 25-27. Necessiten que l’Ajuntament i el Districte s’arremanguin 
i estiguin a sobre dels temes. Necessiten que vostès deixin d’espolsar-se les culpes i 
dir que no tenen competències en no sé què i en no sé «quantos». 

Vostè és la regidora del Districte, vostès són el Govern del Districte i com a tal han de 
ser capaços de coordinar tots els organismes implicats. Però també es necessita que 
el Districte de Ciutat Vella, però sobretot la ciutat de Barcelona, enviï un missatge 
potent dient que aquí no està tot permès. No hem sentit mai l’alcaldessa Colau 
emetent cap missatge d’aquest tipus. Fins i tot va visitar el Raval per primer cop dos 
dies abans de l’últim plenari de Casa Gran, potser perquè sabia que el Raval 
monopolitzaria aquell plenari. Doncs bé, es va reunir amb els veïns i no va voler fer-se 
ni fotos. Potser és que no volia immortalitzar el ridícul de no haver-hi anat fins ara. 

L’alcaldessa no ha dit ni piu sobre el tema. I ja els ho dic: el Raval se’ls ha escapat de 
les mans. Això és un fet. Però és que ara ja no només és el Raval, és també el Gòtic 
Sud. Ja podem afirmar amb total rotunditat que també hi ha narcopisos al Gòtic Sud. 
Si no s’ho creuen, vagin i preguntin. Vagin a la plaça dels Traginers i preguntin als 
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veïns com ho viuen. Els diran que han tornat vint anys enrere, que troben xeringues 
per tot arreu, que a la seva escala tenen algun narcopís, o que a la cantonada hi ha un 
narcolocal on la gent hi fa cua per comprar, i que viuen amb por. No només han perdut 
el Raval, sinó que també estan perdent el Gòtic Sud. 

Gràcies. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Bona tarda. Malauradament, les darreres noticies sobre el Districte de Ciutat Vella, les 
que ens expliquen els mitjans, però especialment les que ens expliquen els veïns i 
veïnes no són bones. El Districte comunica –i diem «comunica» per no dir «ven»– per 
tots els mitjans actes com la retirada d’Antonio López. El Districte aconsegueix el 
suport dels grups polítics, tot i les nostres importants reticències a la gestió que es fa 
en temes com la venda ambulant o la promoció del comerç, a eines com el Pla d’usos. 
No ens falten rodes de premsa sobre el Teatre Arnau, un projecte col·lectiu per al qual 
encara queden mesos perquè sigui una realitat, i no ens falten crides als grups perquè 
ajudem el Govern, com amb el tema de la Rambla. 

Però els temes que avui hauríem de parlar són els següents: els veïns del Raval han 
d’ocupar-se personalment de vigilar i lluitar contra l’ocupació per a la venda de tràfic de 
drogues, i l’alcaldessa no ha volgut parlar amb ells fins que la situació ha arribat a ser 
ja insostenible. Aquesta situació ara s’està ampliant a la ronda Sant Antoni, una part 
del Raval, i a les carpes del mateix mercat, i ja han rebut queixes dels paradistes per 
aquests mateixos fets. Els veïns i les veïnes de Salvador Seguí són multats per 
descarregar calçots per al seu acte reivindicatiu i de cohesió al barri, mentre no s’actua 
contra la compra de prostitució a l’espai públic. 

Els veïns van demanar que no es posessin bancs al carrer Hospital per evitar que 
s’utilitzessin com a espai per vigilar les persones que utilitzen el caixer automàtic, i el 
Districte, desoint una vegada més els veïns, els van posar de cara precisament al 
caixer, quan el carrer del costat, Jerusalem, ja és prou conflictiu per les dos cadires 
que hi han, que fan que sobretot la gent gran que va a comprar al Mercat de la 
Boqueria tingui por de passar perquè els roben. 

Que en finques de l’Arc del Teatre, 21, els veïns han estat desallotjats per la situació 
de la finca i pel perill que aquesta suposava per a les persones, i que de la mateixa 
manera ha passat a Lancaster, 24. Desconeixem els grups encara com s’ha fet el 
desallotjament i reallotjament d’aquesta finca. 

Que la venda ambulant continua sent una realitat al metro de Catalunya, al port i a la 
Rambla, i el Govern no ha volgut ni fer estudis sobre seguretat al metro, ni acordar 
amb el PSC una campanya real contra la venda il·legal. 

També que la regidora ens respongués per què no han fet cas de les reivindicacions 
dels comerciants del Born, que a més de patir la venda ambulant han vist com a les 
seves obres del metro de Jaume I no s’ha posat, tal com ells demanaven, cap 
indicador assenyalant aquesta zona comercial, i amb això pateixen ara un aïllament. 
Segur que recorden que nosaltres, des del PSC, ja els ho vam avisar quan nosaltres 
estàvem al Govern. 

A més a més, al Born s’estan tancant i traspassant molts comerços, tant a 
conseqüència de les obres com de la inseguretat política que pateix el país. Aquesta 
situació s’agreuja per la manca de manteniment dels carrers i la dolenta situació de 
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molts d’ells –Montcada, Barra de Ferro, Sombrerers, Mirallers, Vigatans–, i sobretot 
l’increment de robatoris. 

I cal parlar també de la seguretat. La gent gran i les dones avui tenen més inseguretat 
als carrers de Ciutat Vella. A partir de segons quines hores, i en determinades zones, 
tenen por. Voler un espai públic per a tothom és també fer que la nostra gent gran no 
se senti exclosa d’aquest espai públic pel que està passant en aquest moment, 
sobretot al Raval, o que els alumnes de quart d’ESO dels centres educatius a Ciutat 
Vella tenen vuit vegades més possibilitat de sofrir fracàs escolar que els de Sarrià - 
Sant Gervasi. 

La nostra no pot ser una valoració positiva dels darrers mesos del Districte. Des del 
darrer informe de la regidora han passat moltes coses noves a Ciutat Vella, i la 
sensació nostra i de molts veïns és que el Govern gasta els seus esforços en aquells 
projectes que els agraden, per la seva simbologia o repercussió mediàtica, però no 
atén ni el dia a dia del districte, ni la necessitat que aquest districte té de l’atenció 
estratègica que li permeti reinventar-se dia a dia com a centre de la ciutat. 

I, per acabar, donar les gràcies als cossos de la Guàrdia Urbana i dels Mossos 
d’Esquadra per la bona feina feta. 

Gràcies. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Moltes gràcies. Avui fa 150 dies que en Jordi Cuixart i en Jordi Sànchez són 
injustament a la presó, fet que ha provocat que Amnistia Internacional reclami 
l’alliberament dels presos polítics catalans. Avui fa 133 dies que el vicepresident 
Junqueras i el conseller Quim Forn són privats de llibertat, sense poder estar amb la 
seva gent, sense poder abraçar la seva família. Recordem que el Quim Forn era 
company nostre, eh? O sigui, quan torni, m’agradarà veure qui li aguanta i qui no li 
aguanta la mirada. Avui mateix la Guàrdia Civil ha entrat a la seu d’Òmnium. 

A part d’aquestes aberracions, en les darreres setmanes Espanya ha condemnat a 
presó els rapers Pablo Hasel –a cinc anys– i Valtonyc –a tres anys i sis mesos de 
presó– únicament per les seves lletres de les cançons, únicament pels seus tuits. I 
entre d’altres atemptats a les llibertats, també s’ha segrestat el llibre Fariña, que 
profunditza en les relacions entre el narcotràfic i el Partit Popular, i així s’ha consumat 
un nou acte de censura a sumar a la llarga tradició espanyola. 

I tot això és possible, el règim del 78 sols s’aguanta perquè els quadres entremitjos i 
les bases de Ciutadans, del Partit Popular i del PSC doneu suport a la regressió 
democràtica que viu l’Estat espanyol. Sense el vostre suport a la barbàrie, sense el 
vostre suport a la violència de l’1 d’octubre i a la retallada de drets civils i polítics, 
aquesta situació seria insostenible. És per això que cal aplaudir especialment la 
valentia de dones com l’alcaldessa Núria Parlon en desmarcar-se dels carceleros 
havent votat una proposició a Santa Coloma de Gramenet que reclamava la llibertat 
dels presos polítics catalans. Seguint el seu exemple, cal reclamar-vos que sigueu 
dignes de la vostra responsabilitat i que deixeu de ser còmplices del terror. 

Dit això, passem a analitzar el pa que es dona al Districte. 
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Avui torno a afrontar un plenari sol i, a part de per raons òbvies, em sap greu, perquè 
el gran treball que ha estat duent a terme durant aquests mesos la meva companya 
Maria José no podrà ser defensat per ella mateixa, per culpa de l’infortuni d’una mala 
caiguda i, per què no dir-ho, del mal estat del paviment de bona part del districte. Em 
pregunto si aquella proposició que va presentar el Grup Demòcrata de destinar una 
partida per reparar el mal estat dels carrers del districte va arribar a implementar-se i, 
de ser així, és evident que caldria ampliar-la. 

Del deficient estat dels carrers podríem passar un cop més als problemes de neteja 
que pateix recurrentment aquest districte, per acabar d’invocar Teddy Kollek, el mític 
alcalde de Jerusalem obsessionat amb la seva ciutat. Diuen que Kollek només feia una 
petició als seus conciutadans: deixar els sermons i els dogmes fora dels despatxos. A 
canvi, els prometia arreglar els carrers i fer que Jerusalem funcionés. I ens cal invocar 
Teddy Kollek perquè malauradament a Barcelona hem topat massa vegades amb un 
Govern que predica grans sermons, però no soluciona els problemes de la gent, els 
petits problemes i els grans. Ho hem comprovat en multitud d’ocasions aquesta 
legislatura, per exemple, quan vostès van tenir la brillant idea de desembarcar al Raval 
per fer un acte que tenia com a objectiu dir-li a Donald Trump que no li teníem por, 
mentre que els veïns del propi barri sortien al carrer, pancarta en mà, reivindicant el 
seu dret de deixar de passar por per culpa d’aquests narcos que han fet del Raval el 
seu feu. 

És del tot necessari que Barcelona passi de ser la ciutat dels problemes que és 
actualment a la capital de les solucions. I Ciutat Vella ha de deixar de ser el districte 
dels problemes irresolts, dels problemes irresolubles –soroll, narcopisos, pisos 
turístics, emergència habitacional, ocupació indiscriminada de l’espai públic, llauners, 
inseguretat, etcètera– i ha de tornar a ser un districte optimista, el pal de paller d’una 
ciutat amb autoestima. 

Per això vam demanar que Barcelona declarés Ciutat Vella conjunt protegit del 
patrimoni, perquè això permet anar més enllà de les directives europees en la 
protecció i també planteja la possibilitat de fer possibles reconeixements com el de la 
UNESCO. Ho vam fer per complementar un pla d’usos que havia oblidat la singularitat 
patrimonial del districte. 

Crec que s’ha treballat bé, que hem «solventat» preocupacions com les limitacions de 
metres quadrats i l’obligació de tenir el magatzem dintre dels locals de restauració –
parlo sobre el Pla d’usos aprovat–, limitacions que anaven en detriment de la qualitat i 
que finalment el nou Pla d’usos de Ciutat Vella, amb empentes i rodolons –sempre 
amb empentes i rodolons–, ha tirat endavant. I deixi’m dir-li que ho ha fet en bona part 
per l’oposició sempre constructiva d’Esquerra Republicana, com demostra la 
proposició presentada per impulsar mesures de protecció dels comerços singulars de 
la ciutat i un pla de treball per catalogar-los, perquè, tot i que fa dos anys que ja vam 
presentar la catalogació i la regulació d’aquest tipus d’establiments, i han tingut més 
que temps suficient per avançar en aquesta mesura, ben poca cosa han fet a dia 
d’avui. 

Però per poder tornar a ser un districte optimista cal complir allò que es promet i no 
prometre allò que no poden complir, i que han fet i van fer reiteradament. I quan enmig 
de la major crisi habitacional que es recorda, el Govern municipal sols porta 
adjudicada la irrisòria xifra de 180 habitatges dels 4.000 promesos, podem dir sense 
por a equivocar-nos que la seva campanya d’habitatge ha estat un desastre com una 
casa. 
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I cal dir les coses pel seu nom. Per això, Esquerra Republicana de Catalunya hem 
presentat una proposta per destinar més recursos a combatre la inseguretat al barri del 
Raval i crear un protocol d’intervenció en els habitatges ocupats il·legalment i activar 
mesures urgents per garantir la seguretat i la convivència veïnal. 

Cal incrementar la pressió policial a Ciutat Vella amb patrullatge les vint-i-quatre hores 
i augmentar recursos; cal convocar urgentment la Junta Local de Seguretat i el Consell 
Ciutadà de Seguretat, i cal que l’Ajuntament sigui capaç de controlar les seves 
propietats i agilitzi els terminis d’adjudicació i entrega dels pisos municipals. Això per 
davant de tot. Perquè és un escàndol que l’edifici del Bar Marsella, per exemple, un 
bloc que el consistori va adquirir el 2013 i que s’havia de destinar a lloguer social, en 
gairebé tres anys de legislatura Colau no s’hagi fet res i acabés veient com s’ocupava 
l’edifici. És una irresponsabilitat enorme. Amb la crisi d’habitatge que patim a 
Barcelona, com pot ser que encara no s’hagués destinat a lloguer social un edifici que 
es va comprar el 2013. Però això és un símptoma, és un exemple de tants. 

Necessitem un canvi de rumb urgent. Estem retrocedint no ja vint anys enrere, com 
deia el meu company del Grup Demòcrata, sinó als anys vuitanta. I això no ens ho 
podem permetre. 

Moltes gràcies. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Dos apunts abans de valorar l’informe de la regidora. Bé, que haurem de fer els 
plenaris al carrer, perquè cada vegada despertem l’interès de menys gent. I respecte 
al Grup Demòcrata i al PSC, que heu relacionat l’ocupació amb els narcopisos, res a 
veure. L’ocupació és una cosa completament natural quan hi ha un buidatge veïnal i 
unes propietats que acumulen... Jo relacionaria els narcopisos amb aquests bancs i 
amb aquestes empreses que són irresponsables per tenir propietats, no pas amb 
l’ocupació. 

Per valorar l’informe de la regidora, el constatem una vegada més en clau de 
màrqueting, on la forma que s’expressa té molt més pes que el que realment 
s’expressa. És un informe que il·lustra sobre els pitjors hàbits de la política 
promocional, que és la buidor discursiva i el voler distraure d’allò que ens sembla que 
hauria de ser la política, que és precisament la gestió dels conflictes. O sigui, 
autocomplaença ineficient i paraules que només signifiquen paraules, com si poséssim 
una fina pel·lícula de vernís sobre la realitat per tal que sigui més brillant i estètica, 
però alhora més protegida i impermeable a qualsevol canvi. 

Preferiríem un llenguatge molt menys elaborat, però funcional, que impliqués eines 
realment interventores i que ens parlés d’accions amb un fons ideològic. Ho hem dit 
altres vegades: aquest informe podria estar signat per qualsevol dels grups que seuen 
aquí a veure com el mercat fa i desfà sense moure el cul de la cadira. 

A l’anterior plenari valoràvem el vostre mandat de manera molt crítica, però encara en 
clau constructiva, oferint-nos a acompanyar-vos i a atansar els marcs competencials i 
donant encara una certa credibilitat a les vostres intencions declarades, socialitzar 
l’idea d’atansar el marc competencial amb una pràctica impecable, que és possibilitar 
drets, però és que no es pot, no voleu. 



14 

 

Us recordàvem que totes aquelles problemàtiques que havíeu assegurat venir a 
combatre estaven més vigoroses des que teníeu un rol vinculant: més desnonaments 
que mai, hem tingut les dades a l’abast per confirmar-ho. Ara governeu la ciutat amb 
més desnonaments per impagament de lloguer d’Europa, i en aquest districte dos dels 
barris estan a la part més alta del rànquing. 

En aquests dos mesos heu enviat el monopoli de la violència a la REA, al carrer Sant 
Ramón també, a fer fora de males maneres famílies de classe treballadora d’aquest 
barri, que no paren fins a dia d’avui, i segur que demà també, de buscar solucions per 
tenir un sostre, famílies que desemparades d’institució lluiten amb els recursos que 
tenen a l’abast per defensar-se d’aquest embat del lucre, que des d’aquí acompanyem 
amb una denegació de tota responsabilitat econòmica, social i cultural respecte als 
barris i als seus veïns. 

En aquestes cadires ens hi asseu la gent, no el mercat. Amb qui tenim un deute és 
amb la gent i és l’únic estament al qual hem vingut a servir. El mercat ja es serveix a si 
mateix i en té més que prou, com és evident. 

També un trist paper en el desallotjament exprés de les mares de Lancaster, després 
que elles us haguessin d’imposar un diàleg, han quedat famílies al carrer. Teniu el 
comunicat que van fer per llegir-lo, de mares amb menors que es van quedar al carrer i 
van haver de tirar d’allò que en diem «solució pròpia», que no té res de solució. Parla 
de gent que va haver de dormir al carrer en plena onada de fred. No sé si l’heu llegit. 
Si és així, us demanen una resposta. Us conviden que respongueu. 

Vam parlar de turisme en termes que vau catalogar de catastrofistes, quan el que ens 
sembla catastròfic és donar milions d’euros a la promoció turística o acceptar 
modificacions, com la de la bocana que avui presenteu, mentre el buidatge veïnal 
s’accelera. 

I presenteu un pla d’usos que no deixa de ser el tractament dels símptomes que ignora 
la malaltia. La transformació social que pateix el districte és un augment constant del 
monocultiu turístic a costa de l’espai urbà, i aquest espai no és neutre, és l’escenari on 
es realitzen els drets de la gent. 

Això és així des del 92, des del primer Pla d’usos fins a dia d’avui. El mercat creix i la 
població disminueix, i amb ella disminueix també la qualitat de vida, de condicions 
laborals, de cultura popular, tot un seguit de pèrdues que només es poden aturar 
generant de forma efectiva dinàmiques de producció social de l’espai en alternativa al 
mercat, exactament el contrari que la normativa de terrasses que complementa el Pla 
d’usos. Totes les polítiques sectorials s’enfoquen cap a no dificultar el 
desenvolupament del sector turístic, mai des de la perspectiva de la sobirania i de 
l’enfortiment de la base social, que és diversa i inclusiva. 

Això ha cronificat l’expulsió i augment de veïnat, l’exclusió econòmica per a un nombre 
creixent també de veïnat, i encara s’hi pot afegir una problemàtica vista, que ningú 
tenim interès de tractar aquí de manera preventiva, que és la saturació turística que 
generen els anomenats «destins madurs» a causa de l’alta afluència de visitants, 
també denominada «capacitat de càrrega» i que pot comportar un desgast d’aquest 
destí, ja observable en altres indrets de referència, i posar en evidència la seva 
incapacitat per reciclar-se o per reorganitzar-se de manera efectiva en un termini 
absent de riscos. 
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Perquè el mecanisme serveixi s’ha de complementar amb altres polítiques que vagin 
més enllà de la restricció. Malgrat els set plans d’usos aprovats successivament des 
de fa més de vint anys, aquests no han evitat que existeixin totes les saturacions 
d’activitats regulades ni que l’assistència comercial de les classes populars estigui 
desapareixent. Aquest no serà diferent, deixant fora una política de llicències 
específiques d’associacions culturals, de regulació de meublés, del percentatge 
compensatori d’economats municipals, menjadors públics, residències per pal·liar 
l’emergència habitacional, desatenent normatives com les de vehicles de mobilitat 
personal i aplicant-ne d’altres com les de terrasses, on l’equiparació d’usos públics i 
privats no queda contemplada. 

El pla acaba representant una eina urbanística aliena als conflictes i les necessitats 
dels nostres barris. Això o, encara pitjor, una omissió posicionada amb l’ofensiva del 
mercat. En definitiva, i com hem dit, l’eina per tractar els símptomes ignorant la 
malaltia. 

Parlàvem de medi ambient, de condicions laborals, d’afavorir la riquesa concentrada 
en minories. En definitiva, de les polítiques antisocials i d’obediència i genuflexió cega 
al poder econòmic. I us fèieu els longuis. Us heu fet els longuis tot aquest temps. 

Responíeu de manera previsible que el capitalisme és una cosa global i que la nostra 
institució és tan limitadeta, pobreta, que sembla un deliri de grandesa imaginar que 
l’aire contaminat que respirem és competència nostra. Responíeu el mantra etern que 
ja avorreix i que a més no es pot ni creure, així que hem hagut de deixar estar les 
vostres paraules, que no sonen gens versemblants, i fixar-nos en els fets. Som la 
connexió local d’aquest capitalisme global, que voleu fer creure que «mira, no ens 
agrada, però és el que hi ha». 

En aquesta institució som el seu sínode, som els peus que fa que toqui de peus a 
terra. O ha sigut una sorpresa que el capitalisme és global?, una mena de misteri que 
no s’imaginava ningú quan prometia derogar l’ordenança del classisme, racionalitzar la 
barbàrie turística...? 

També dieu que esteu fen una oficina d’assessorament laboral a Ciutat Vella. Bé, li 
esteu donant, per exemple, 5 milions d’euros públics, que ja li donava Convergència al 
Mobile, i encara 7,7 milions més al Mobile World Capital, que és l’associació que 
agrupa més de vuit-centes operadores de mòbils, i ho feu mentre no aboquen una sola 
dada al portal de transparència. El regidor Josep Garganté us va demanar redefinir el 
contracte i li vau contestar que això és intocable. Doncs, a Ciutat Vella hi ha força gent 
que coneixem molt bé i que ha treballat al Mobile: gestors de cues, hostessos i 
hostessos d’acreditacions, set euros l’hora, set; el personal de neteja, quatre euros 
l’hora. Tothom sense cobrar els tres quarts d’hora de l’entrepà per dinar. O sigui, que 
tres hores netejant per pagar-te la T-10 que et permet anar a netejar cinc dies a la 
setmana. I sou vosaltres qui heu d’assessorar algú? 

Esteu parlant de feminisme. Vam parlar amb personal de neteja d’aquest edifici, de 
l’edifici... Ens diuen que no passa res, que aquí mana el PSC, mana Convergència, 
maneu vosaltres i que no passa res, que no noten cap mena de diferència. Són 
empreses externalitzades amb un conveni lamentable. 
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No sé si estem aquí per parlar de... Bé, no sé si som els explotadors, aquesta 
institució, precisament per anar organitzant res. Bé, intocable. 

Llavors, quan us presenteu a les properes eleccions, podeu dir que veniu a fer un pla 
d’usos molt restrictiu, i llavors ja sabrem que el capitalisme existeix. 

En fi. Hi ha grups polítics aquí que suposo que us donaran les gràcies, perquè heu 
desallotjat amb violència, com us demanaven, molta gent. I aquests grups polítics 
declaren que venen a fer exactament el que faran: prometen mal rotllo i, si guanyen, 
generen mal rotllo, un mal rotllo perfectament coherent. Però el vostre mal rotllo és 
més pervers, és assegurar que veniu a combatre tot això i, un cop hi sou: «Ah, jo és 
que volia, però és que no puc.» I aquesta mateixa covardia d’aquesta institució és la 
misèria que ens acabarà expulsant a nosaltres mateixes. O ens creiem privilegiades? 
No. El capitalisme atorga privilegis, el do dels privilegis, a unes minories exclusives, i 
no som els guapos i les guapes de la llista els convidats a la festa aquí. 

Si la gent de Ciutat Vella té problemes gravíssims que ataquen les seves condicions 
materials de vida, vol dir que també els tindrem nosaltres. I això vol dir que, si no 
plantem cara... 

La presidenta l’avisa que s’ha acabat el temps. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Llàstima, perquè tenia moltes coses molt interessants. 

La presidenta li recorda que després disposarà de més temps. Tot seguit, dona la 
paraula al Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Gracias. Buenas tardes a todos. Yo empezaré por temas. 

Empezaré por movilidad. Hoy mismo el Partido Popular traemos un tema relevante, 
que es la Vía Laietana. Todos queremos que se pacifique y que sea lo más agradable 
posible para todos, pero siempre tenemos que compatibilizarlo con las necesidades de 
todo un barrio, que es la Barceloneta. Dada la ambigüedad que hay sobre este tema, 
queremos que hoy se garantice que no les vamos a aislar. 

Sin salir del barrio, también pedimos al Gobierno que reorganice, en el plan de 
movilidad que va a presentar, el recorrido del autobús de barrio para que pase de una 
vez por todas por la Barceloneta. Desde el Partido Popular ya lo propusimos el 
mandato anterior y fue aprobado, pero no se cumplió. Entonces, ya les adelantamos 
que volveremos a pedirlo en este mandato si ustedes no lo incluyen por propia 
voluntad en el plan de movilidad que nos presentarán esperamos que pronto. 

Otro problema histórico de movilidad es en el Gótico Norte, con la calle Magdalenas 
como buque insignia. Sabemos que se han estado reuniendo con ellos, pero también 
sabemos que la última reunión que tenían programada para el mes de enero la 
anularon y no hay fecha; y esto no nos parece una buena señal a nadie. Les prometen 
una pilona para la calle Magdalenas y ayer mismo la colocan en la calle Comtal. Eso 
sí, el armario eléctrico que suministra a la pilona de la calle Comtal se lo colocan a la 
calle Magdalenas, y eso tampoco nos parece una buena señal a nadie. 
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Hablemos del verano. Ustedes no tienen ningún plan para paliar los efectos negativos 
del verano de Ciutat Vella, ni lo tienen ni lo buscan. Ciutat Vella es lo que es. Que a 
ustedes no les guste es una cosa muy diferente. Es lo que es para lo bueno y es lo 
que es para lo malo. La obligación del Gobierno de la ciudad es organizar los servicios 
públicos y los recursos públicos para maximizar los beneficios que sin duda nos trae el 
verano y minimizar los inconvenientes y las molestias que sin duda también nos trae. 
No cumplen ustedes ninguna de esas obligaciones. 

Desde el Partido Popular les hemos dado un guion que ustedes han despreciado. Les 
dijimos que hicieran un plan de verano que empezase en Semana Santa y acabase a 
finales de octubre, que lo abriesen al debate antes, durante y después del plan para 
aprender de la experiencia y hacer planes de verano mejores cada año. Hoy desde el 
Partido Popular volvemos a pedirles ese plan imprescindible para los barrios de Ciutat 
Vella. Ojalá se hayan dejado hoy en casa la necedad y pongan en valor la necesidad 
de aceptar nuestro ruego y cumplirlo. 

En cuanto a seguridad, en las mesas de seguridad hemos escuchando cómo las cifras 
de inseguridad crecen en nuestros barrios de forma alarmante. Y no es culpa de 
nuestros efectivos policiales, sino de quién los dirige: la alcaldesa Colau. Exigimos de 
una vez por todas que nos hagan llegar, a la oposición, las cifras que se facilitan en las 
mesas de seguridad. Si las dicen en las mesas, es que son públicas. Dejen de 
marearnos y adelántennos por escrito a los grupos de la oposición trimestralmente la 
evolución de la seguridad o inseguridad de nuestros barrios. 

Un detalle importante, quería comentarles la inmensa tristeza que da el hecho de ver, 
por ejemplo, a la Barceloneta rodeada de top manta y que en el informe de hechos 
delictivos de la Barceloneta no se diga ni una sola palabra sobre el tema. Es como si 
yo les estuviese hablando con un elefante en la cabeza y nadie hablase del elefante. 
Más que tristeza es vergüenza. 

Sobre las cannábicas. Esa es otra crisis creciente, especialmente en el Gótico, aunque 
también en el Casco Antiguo. Están por todas partes. Las legales incumplen, las 
ilegales proliferan. Los captadores campan a sus anchas. Esta actividad causa 
molestias importantes a los vecinos: gritos, peleas con navajas, fomentan el tráfico de 
drogas, proliferación del turismo del cannabis, por no hablar de lo que facilita a un 
menor entrar en el sórdido y desolador mundo de las drogas. 

Hablemos de vivienda. El Partido Popular ya les pedimos en este Pleno que nos 
pasasen la lista de propiedades públicas vacías, porque hemos de empezar por ahí, 
por poner los recursos públicos para frenar la subida del precio del alquiler. Nos 
denegaron ustedes ese ruego. Eso demuestra su escaso interés en solucionar de 
verdad el problema de la vivienda en Barcelona. 

Su política de vivienda es: poca oferta pública y echarle la culpa a todos los demás. En 
el Raval su propia dejadez les ha obligado a empezar a hacer un listado de pisos 
vacíos, eso sí, privados, porque de los públicos no dicen ustedes ni mu. Oiga, se han 
puesto a trabajar y resulta que, de 161 propietarios con los que han tomado contacto, 
68 los van a poner en alquiler, 25 asegurarán la entrada para no ser ocupados, 25 los 
cederán a la bolsa municipal, 10 ya los han cedido y 21 están en trámite. Han hablado 
ustedes con 161 pisos y la mayoría, 150, les han respondido favorablemente. Está 
claro: lo que hacía falta es que ustedes se pusiesen a trabajar. 
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Vamos por barrios. La Barceloneta: el verano, por supuesto; el top manta se ha 
cronificado, forman un muro, una barrera de mantas, que hace imposible que las 
personas puedan pasar desde el puerto al paseo Juan de Borbón, causando 
irreparables pérdidas al comercio; rampas y semáforos, por favor, los vecinos están 
cansados de pedírselos, vuelvan a hacer menos empinadas las rampas de las calles 
Mediterránea, Carbonell y Pizarro con Doctor Aiguader, y pongan ustedes ya un 
semáforo en la salida de Ginebra a paseo Juan de Borbón. Los peatones no paran de 
pasar, no paran, y los coches tienen problemas para salir. El problema es muy grave. 
Hasta que no se les ocurra algo imaginativo, por favor, pongan un semáforo, aunque 
sea provisional. Obras en Juan de Borbón, pero ¿cómo se les ocurre hacer obras en 
Juan de Borbón en los meses de mayo y de junio, por Dios? Háganlas ustedes a partir 
de finales de octubre. Cae de cajón. Esto es de puro sentido común. Por favor, 
rectifiquen. La heroína. Los vecinos denuncian, y los efectivos policiales así lo han 
confirmado, la aparición de heroína en el barrio, el consumo en la calle y un aumento 
de venta de jeringuillas en las farmacias. Empiecen ya a tomar medidas. 

El Raval. Narcopisos. Mire, Albiol en Badalona tapió con planchas de acero más de 
cincuenta pisos vacíos para evitar ocupaciones ilegales. Y luego negoció con los 
bancos alquileres sociales de entre 140 y 220 euros al mes. No les cuesta nada echar 
un vistazo a lo que ha funcionado en otros lugares. Pisos públicos vacíos, ocupados 
ilegalmente, convertidos en narcopisos o meublés: actúen ya. Por ejemplo, Robador, 
43. Lo compra el Ayuntamiento por 600.000 euros el año 2014, en enero. Lleva cuatro 
años muerto de risa, y encima okupado –con k– con el beneplácito del Ayuntamiento. 
Por eso el Partido Popular pidió en el último Pleno del mes de julio establecer un plazo 
máximo entre la compra de un inmueble por parte del Ayuntamiento y la adjudicación a 
un inquilino legal. Nos dijeron ustedes que no. 

Ante casos como el de Robador, 43, cuatro años vacío y sometido a ocupaciones 
ilegales, es una gran idea que haya un compromiso de tiempo máximo para adjudicar 
un piso a una familia que lo necesita. Por eso las zonas de tanteo y retracto tan 
amplias no nos parecen al Partido Popular tan buenas como les parecen a todos los 
grupos políticos de este Consell Plenari. 

Esas zonas resulta que si el Ayuntamiento se pone a comprar edificios, empieza a 
comprar…, ¿y si luego resulta que el Ayuntamiento no tiene dinero y se pasa lustros 
sin poder hacer nada con esos edificios? Lo único que conseguiremos es denigrar más 
aún los barrios. 

La comida de nuestros mayores. Enric Mena lleva dos años denunciando que a 
nuestros mayores, al menos en el Raval, se les está dando bazofia en las residencias 
públicas de comer. No me contesten hablándome ni de concursos ni de empresas. No 
me importa, me da igual. Resuélvanlo ya. Esas personas no pueden estar siendo 
castigadas injustamente cada día por el Ayuntamiento y de forma tan cruel. 

Hablemos del Casco Antiguo. Por favor, el comercio –ya lo han dicho por aquí 
también–, tiendan ustedes una mano amiga al comercio, replantéense su relación con 
ellos, porque no es buena para nadie. 

En cuanto al Gótico, en la plaza Isidre Nonell esta mañana estaban colocando ustedes 
tierra viva para tapar unos socavones. No es la solución. Rescaten ustedes el proyecto 
de urbanización de la plaza, que lleva años allí esperando a que alguien lo haga. Es 
un proyecto consensuado además. 
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Vigilancia. En la plaza Ocho de marzo, nos han comentado también que hay un 
armario metálico que hace seis meses lo abren los delincuentes y guardan ahí objetos 
privados. Un poco más de vigilancia, por favor. 

¡Hay tantas cosas para contar! Estaban comentando también el tema de los 
narcopisos en el Gótico Sur. Pues era lo más lógico del mundo, del Raval pasar al 
Gótico Sur y del Gótico Sur probablemente a otros barrios. Al Ensanche ya han 
llegado también. 

La plaza Real. Nosotros también dijimos que, por favor, vigilasen ustedes el top manta 
ilegal que se monta los domingos allí. Está en peligro una de las ferias centenarias del 
distrito, la filatélica y numismática. Por favor, actúen y hagan cosas como lo que tienen 
que hacer. 

Gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. Primero, dar la bienvenida a todos los vecinos y decirles que hoy 
es un Pleno mucho más participativo, porque estáis todos vosotros, que últimamente 
venía muy poca gente a los plenos. 

Luego dar las gracias a todos los votantes de Ciudadanos en estas últimas elecciones, 
que nos han capacitado a ser primera fuerza en Ciutat Vella, cosa que agradecemos, y 
damos las gracias a todas estas personas. 

Y ya centrándonos un poco más en el informe de la regidora, intentaré no repetir los 
diferentes temas de que han hablado mis compañeros, porque son de suficiente 
calado como para que estemos repitiendo y hablando constantemente, y en ocho 
minutos no nos da tiempo a hablar de todas las desgracias que hay en este distrito. 

Primero, decir que a día de hoy aún sigo esperando el informe de la regidora. Debe 
ser que se les ha olvidado o que no me lo han enviado. Espero que sea un error y que 
no sea a propósito, pero ya de ustedes me espero cualquier cosa. 

Menos mal que en mi idea de buscar el informe lo colgaron en la web y a partir de 
entonces he podido leerme estas páginas –treinta y tantas páginas– donde solo dicen 
cosas buenas de su gestión, pero no hacen ninguna autocrítica, en ningún punto, en 
ningún tema. 

Como todos los informes, ya hemos dicho que se habla de muchos detalles. Yo 
intentaré centrarme en algunos para tampoco estar hablando de los mismos temas 
que mis compañeros. Pero intentaremos hablar de aquello que nos interesa o que 
creemos que es importante, porque a lo largo del Pleno hablaremos de diferentes 
temas, como es vivienda, como es el plan de verano y todos estos temas que 
interesan a la ciudadanía, que por eso llevamos estas propuestas aquí en el Pleno. 

De los temas que hoy nos han explicado, creo que es importante hacer una breve 
explicación sobre la situación de la narcoocupación o de la ocupación con fines 
delictivos, concretamente en el Raval. Pero el problema es que ya no es en el Raval, 
es en el Gótico Sur, es en algún sitio de la Barceloneta, en Pueblo Seco, e incluso en 
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Sant Antoni, y en Sant Martí, y creo que es un tema que no han sabido atajar con 
suficiente valor y valentía para acabar con ellos. 

Desde el mes de julio del 2017 nos despertamos día tras día con artículos, portadas, 
telediarios con temas de narcopisos. De hecho, todos los grupos que estamos aquí, 
excepto la CUP, han presentado propuestas, ruegos, preguntas acerca de estos 
narcopisos, y no para desgastar al Gobierno, sino para dar soluciones a estos vecinos. 
Por ello, se ha convocado a diferentes reuniones –de drogas, de seguimiento–, pero 
en todas ellas han acabado con más dudas que con respuestas a preguntas que son 
importantes no solo para los vecinos, sino para dar una buena respuesta a aquellos 
problemas que realmente preocupan y que están llegando a niveles escandalosos. 

También agradecer el trabajo que hacen los diferentes colectivos y entidades, que hoy 
hay algunos que están aquí representando a sus entidades. Sabemos que trabajáis 
mucho, y gracias a vosotros que ponéis luz todos los días en el tema de narcopisos, 
desde vuestras perspectivas, con soluciones muy diferentes, pero creemos que todas 
ellas merecen el respeto y la importancia y el apoyo que deberíais tener y que 
últimamente no lo estáis teniendo. 

También darles las gracias a Guardia Urbana y a Mossos d’Esquadra porque trabajan 
día a día en sus investigaciones para acabar con estas actividades delictivas. 

También, enlazando con los diferentes datos de seguridad, y tal como les ha pedido mi 
compañera del Partido Popular, es que nos hagan llegar todos aquellos datos que les 
llegan de los cuerpos policiales de seguridad de todas las competencias, porque 
creemos que es así como podremos valorar si hay más o menos hechos delictivos, 
pero, por todo lo que apuntan, ha aumentado ese nivel delictivo en el distrito. 

También, respecto a la promoción económica del distrito, vemos que se hacen muchos 
estudios, muchas investigaciones, muchas notas de prensa, pero en realidad hay 
calles donde no hay negocios, o hay calles que los negocios duran seis meses, y 
ustedes no han hecho ninguna propuesta real para darles respuesta a estos pequeños 
comerciantes. Tienen un montón de entidades, de asociaciones, de ejes comerciales, 
y no tienen respuesta. Cada vez que hablamos con ellos es: «Me han prometido esto, 
pero no lo están cumpliendo», «Me han prometido aquello, no lo están cumpliendo». 

También, a raíz de todos estos problemas en comercio, creemos que una buena 
medida es arreglar esas calles, mejorar la situación del asfalto, de las calzadas, para 
que la entrada a las tiendas sea más agradable y ellos puedan tener un mayor negocio 
y actividades. ¿Dónde quedan aquellas obras de la plaza del Duque de Medinaceli o la 
calle Magdalenas, y otras tantas calles que tienen proyectos que no se han hecho ni 
los procesos participativos ni se ha hablado con las personas que tienen un comercio 
o viven en esas plazas? 

Díganme propuestas reales concretas para fortalecer el comercio en nuestro distrito. 
El Plan de usos no cuenta, es una herramienta urbanística. Quiero saber qué 
propuestas y qué mejoras les van a ofrecer a los comerciantes. 

¿Qué va a pasar con las obras de Juan de Borbón? El miércoles los restauradores 
estaban que echaban humo porque les iban a quitar sus terrazas dos meses en plena 
temporada alta. ¿Ustedes consideran normal que tengan que empezar las obras el 15 
de septiembre? 
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De verdad, cada vez que hablamos con comerciantes nos cuentan que los planes no 
funcionan, que no se les atiende, que no se les da respuesta. Y ustedes definen en su 
programa que defienden al pequeño comerciante. ¿Dónde quedan esas propuestas y 
esas grandes promesas? 

La teoría está muy bien, nos explican muchas cosas a nivel teórico, pero ¿dónde están 
las respuestas reales para solucionar todos aquellos problemas, ya no solo de 
comercio, sino de vivienda, de seguridad, de todas aquellas obras que son necesarias 
y prioritarias en este distrito? ¿Qué pasa con la calle Argenteria?, que tiene las obras 
del metro y que no son capaces los comerciantes de poder pasar por allí, que están 
pasando una de las mayores crisis y ustedes no dan respuesta. 

Ya, para intentar acabar y no alargarme más, porque el cabreo va llegando a límites 
que nunca pensé que llegarían, y la verdad es que no solo cabrean a los partidos de la 
oposición, sino es que los vecinos están en pie de guerra, y los responsables son 
ustedes, por no dar respuestas, por las preguntas que se les hacen…, no tienen 
ninguna respuesta ni reunión con ustedes. 

La verdad es que es triste ver cómo en el despacho d’ofici nos presentan un esquema 
de todas las propuestas…, «se está haciendo», «se ha aceptado», «puede finalizar», 
«se está batallando», «se están haciendo…», muchas cosas, pero no hay respuesta. 

Les preguntaban sobre las pendientes de las calles que dan a Doctor Aiguader. 
Nosotros le hicimos un ruego, y aún seguimos esperando la explicación de por qué no 
se ha hecho. Preguntas, propuestas, ruegos, no solo de vecinos, sino de la oposición, 
que no tienen respuesta ninguna. Preguntas que les hacemos por escrito: ninguna 
respuesta. Ustedes están dando más problemas que respuestas. 

Y les pido, como ya última petición, y es que en este último año de legislatura 
aparquen las reivindicaciones y se centren en gobernar un distrito y una ciudad, 
porque, de momento, suspenden con una nota bastante cercana al cero en gestión del 
distrito. 

Gracias. 

La presidenta dona la paraula de nou a la regidora. 

La regidora 

Com en alguns casos s’han fet poques preguntes concretes, intento anar a les 
qüestions específiques. 

Començar amb el PDeCAT. Sí que dir-li que el fet que s’hagi aturat la llicència de 
l’hotel de Drassanes no és per culpa de la regidora Janet Sanz, és perquè vostès van 
fer un pla d’usos que té dues sentències que l’anul·len de ple dret, i que, per tant, 
s’havia de suspendre la tramitació de la llicència perquè vostès van fer un pla d’usos 
que no és que el Govern d’ara digui que no era un bon pla d’usos, és que hi ha dos 
jutges amb una sentència que l’anul·len de ple dret. I, en tot cas, no culpabilitzi la 
senyora Janet Sanz, sinó que això és una decisió del Govern –de tot el Govern–, 
sobretot d’aplicar la legalitat del Pla d’usos que vostès van deixar, i que té aquestes 
dues sentències que l’anul·len. 
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Només una altra puntualització. L’alcaldessa no va venir al Raval dos dies abans del 
Ple per primera vegada. Hem passejat moltes vegades amb l’alcaldessa pel Raval. 

I del projecte «Raval Cultural» es continuen fent algunes de les accions i d’altres no, 
perquè considerem que un projecte que el que fa sobretot és negar que la identitat del 
Raval està basada en la interculturalitat..., ens sembla que aquestes accions no s’han 
de continuar duent a terme. D’altres, que ens semblava que eren bones intervencions, 
s’han continuat portant a terme. 

A María José, la consellera del PSC, tres coses. Una és: les cadires de la plaça Sant 
Agustí –que a més el Paco també ho va comentar– es trauran i, de fet, hi ha aquest 
compromís de treure-les. 

Jo sí que li demanaria que no critiqui el projecte del Teatre Arnau, que és un edifici que 
havia sigut municipal. El Govern del PSC se’l va vendre a una església xinesa, el va 
tornar a comprar i el van tenir buit tant l’últim Govern del PSC com el Govern de 
Convergència. I nosaltres el que hem fet és, en dos anys, no només tenir un projecte 
arquitectònic, sinó també un projecte cultural per al Teatre Arnau. 

I com que tots han comentat el tema de les obres de Jaume I, dir-los que les obres de 
Jaume I les executa la Generalitat i, per tant, a qui se li ha d’exigir que posi una lona o 
que faci el que sigui és a la Generalitat. 

I, efectivament, estem preocupats pel fracàs escolar, per això hem fet aquest informe 
qualitatiu de com havia anat el Pla d’educació del Districte. I això també és una de les 
coses que he de dir que em crida l’atenció, perquè vostès s’han centrat –i ho trobo 
normal– en la problemàtica de venda de drogues i en d’altres problemàtiques que 
tenen a veure amb l’espai públic, però, malgrat fem un esforç jo crec important en cada 
informe de regidora d’explicar quines accions s’han dut a terme en l’àmbit de 
l’educació i en l’àmbit de la salut, que són drets socials bàsics als quals jo crec que fins 
ara no se’ls havia prestat tanta atenció, vostès mai no comenten res de la salut i de 
l’educació, la qual cosa em fa pensar que potser no els interessa. 

Al conseller d’Esquerra Republicana, vaig parlar amb la consellera María José, vaig 
demanar-li com estava, i estem intentant accelerar la millora del carrer Argenteria. 

Només dir-li que, en relació amb la protecció patrimonial de Ciutat Vella, efectivament 
és una cosa que vam pactar conjuntament i que ens hi posarem a treballar. Per això 
també aquesta defensa del patrimoni ve de la mà del Pla de protecció de les cases 
fàbrica. Només recordar que vostès també van estar durant molt de temps al Govern 
de l’Ajuntament i no van impulsar un pla de protecció de cases fàbrica o d’altres 
elements patrimonials que tenim al districte i que hem de poder protegir. 

Vostè m’ha demanat que tornem a convocar la Junta Local de Seguretat. Jo sí que els 
demanaria, els pot agradar més o menys l’informe, no els demano que els agradi, però 
com a mínim que se’l llegeixin, perquè a l’informe el que expliquem és que la Junta 
Local de Seguretat, l’última a Ciutat Vella, es va celebrar el 16 de gener i, com ja es va 
explicar en la comissió, la Junta Local de Ciutat es va celebrar el 7 de febrer. 

La Guàrdia Urbana té un dispositiu específic, senyora Jiménez, per al mercat de la 
plaça Reial. 

Joan, tu has comentat diferents coses que no sé ben bé per on entrar. Però respondria 
a tres coses bàsicament. Una és: a Lancaster no es va deixar absolutament cap nen al 
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carrer, absolutament cap nen. De fet, vam assolir un compromís que no havia assolit 
absolutament cap altre Govern, que és gent que no tenia títol legal, però que estava en 
situació de vulnerabilitat, reubicar-la, i a qui no vam reubicar, efectivament, és la gent 
que no estava en una situació de vulnerabilitat. Però no hi va haver ningú que es 
quedés al carrer. I, de fet, ens va costar un any poder reallotjar-los, perquè és un 
mecanisme al qual no està acostumat l’Ajuntament. 

I a mi em sap molt greu. Et pot agradar més o menys el Pla d’usos, segur que es pot 
millorar, tot es pot millorar en aquesta vida. Però al final els plans d’usos són de les 
eines més potents que tenim els ajuntaments per poder regular l’activitat econòmica. I 
si un vol fer municipalisme, doncs, entén quines són les eines que té al seu abast. I si 
el que volem és acabar amb el capitalisme, que tant de bo ho poguéssim fer de 
manera tal..., no ho sé, fem la revolució mundial, però no ho farem des d’un 
ajuntament. 

A la senyora del PP, miri, sí que li demanaria que deixi de dir-nos que no tenim un pla 
d’estiu..., porque, además, es que no se puede entender. Usted ha estado un año 
dándonos la matraca diciéndonos que hiciéramos un plan de verano –un pla d’estiu–, 
que no interviniera solo en los meses de junio, julio y agosto. Y por primera vez le 
hemos hecho caso, y no solo porque nos lo haya pedido usted, sino porque Ciutat 
Vella es un distrito muy complejo, y lo que hemos hecho es un plan de intervención 
durante todo el año, que tiene diferentes intensidades y que en verano focaliza más en 
unas acciones y en invierno focaliza más en otras. Entonces, no es que no tengamos 
un plan de verano, es que tenemos un plan de intervención en todo el año, para 
intervenir en las problemáticas de espacio público, en las problemáticas que generan 
ruido, que afectan al descanso vecinal, de incumplimientos… Por lo tanto, usted 
misma, que nos hizo este ruego creo que en el primero o el segundo plenario, 
continuamente está como desdiciéndose pidiéndonos que hagamos lo que al principio 
del mandato nos pedía que no hiciéramos. Aclárese un poco. 

Con las cannábicas, cuarenta y una cannábicas ilegales había cuando entramos en el 
Gobierno de la ciudad. Ahora mismo hay doce, y son cannábicas ilegales que se han 
ido cerrando gracias a la actuación de inspección, de la Guardia Urbana y demás. Sí 
que espero que, como mínimo, se haya leído el informe del Plan de inspección que 
presentamos ahora después. 

Respecto a las obras de Joan de Borbó, que tanto usted como otros han comentado. 
Justamente el martes o el lunes en la sesión informativa con los vecinos lo que 
explicamos es que esas obras no se iniciarían antes de verano, porque la idea era 
comenzarlas en febrero. No se pudo empezar en febrero. Entonces no se harán antes 
de verano, sino que se pospondrán a después de verano. 

Y Robador, 43, señora Jiménez, está en obras. O sea, de hecho, nos comprometimos 
aquí, en la Audiencia Pública, con los vecinos a que ese edificio estaría vacío para que 
se pudieran empezar las obras según el calendario previsto, y así ha sido. 

I a la senyora Barea, demanar-li disculpes, perquè és cert que no li havia arribat 
l’informe, però per sort sap buscar a la web. 

Efectivament s’han fet propostes en tema de drogues, i aquelles que pensàvem que 
ajudaven a millorar i a treballar la problemàtica les hem acceptades. Sí que li diria que 
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no li podem donar totes les dades de seguretat de tots els òrgans que tenen 
competència en matèria de seguretat, perquè li ho hauria de demanar a l’Estat i a la 
Generalitat. Nosaltres donem les que estan al nostre abast. 

I només faig una petita enumeració. Propostes que tenen a veure amb negocis: 
750.000 euros en subvencions per a projectes que tenen arrelament territorial i 
promouen la dinamització econòmica. Assessorament individualitzat, dinamització de 
comerços d’origen divers, baixos de protecció oficial, transmissió empresarial, el banc 
de recursos, la mancomunació d’esforços: 250.000 euros anuals envers 90.000 euros 
que hi havia al mandat anterior. 

La presidenta obre el segon torn de paraula dels grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Primer de tot, respecte a l’hotel Drassanes, li haig de dir que no menteixi, perquè el Pla 
d’usos de 2013, sí, fou objecte d’una sentència que el tombava el juny del 2017, i 
aquesta sentència està en recurs de cassació i, per tant, mentre no es resolgui, no 
està tombat de ple dret, aquest Pla d’usos. I els promotors de l’hotel varen demanar la 
llicència molt abans d’aquesta sentència. Per tant, aquí qui menteix és vostè, i qui 
menteix és la senyora Janet Sanz. I el que les mou és l’obsessió de paralitzar-ho tot. I 
la senyora Janet Sanz té els informes tècnics favorables sobre la taula des de fa molt 
de temps, i ella no ha mogut fitxa. Bé, veurem com es resol aquest tema, però temo 
molt dir-li que acabarem tenint nosaltres la raó. 

Després, vostè em diu que l’alcaldessa s’ha passejat molts cops pel Raval. Bé, on hem 
vist això? Jo almenys no l’he vist enlloc. No sé si vostès ho han vist, això. Tornem a 
parlar del missatge: vostè sap la força que hagués tingut el missatge de l’alcaldessa de 
Barcelona fent un missatge des del mateix barri del Raval dient que en aquesta ciutat i 
en aquest districte i en aquest barri no està tot permès i que hi haurà tolerància zero 
en tot el que hi passa? No ho sé. O és que simplement s’ha amagat de les càmeres? I, 
m’estranya, perquè a ella li agraden molt les càmeres, a l’alcaldessa. Però m’estranya 
que s’hagi amagat de les càmeres i que hagin vingut a veure el Raval d’amagat. 

I, sí, la visita que va fer dos dies abans del plenari va ser totalment a rebuf perquè 
aquell dia hi havia tres proposicions..., va ser un plenari pràcticament monogràfic a 
Casa Gran sobre el Raval. Però, bé, escolti, vostès –el que dèiem, no?– segueixin 
sense fer autocrítica i sense adonar-se de les coses que estan fent malament. Perquè, 
ja li ho deia, se segueix contagiant això cap al Gòtic Sud, com deia la consellera 
Arteaga cap a Sant Antoni, diuen també que cap a Poble-sec. I, per tant, s’està 
expandint. I vostè sap com se senten els veïns, els comerciants, que fan les coses bé, 
que paguen tots els impostos que toca perquè els els retornin amb uns serveis públics, 
amb uns serveis municipals de qualitat; vostè sap com se senten? I, en canvi, es 
veuen dedicant hores del seu temps lliure a lluitar perquè el seu barri o el seu carrer 
siguin dignes i perquè no hi hagi detallets tan insignificants com que no hi hagi 
xeringues al terra o s’hagin de dedicar a tapiar pisos perquè l’Ajuntament no ho fa. 
Vostè sap com se senten aquests veïns i aquests comerciants? Home, per favor! 

Bé, es dediquen a tapar aquesta inoperància, amb el seu postureo habitual d’«escolta, 
mira, traiem l’estàtua d’Antonio López i fem una festa.» Doncs, segueixin tapant-ho 
amb postureo. I amb els comerciants igual, és que se senten ignorats. Mostra d’això és 
que no convoquen ni el Consell de Comerç. I a tot això, segueixen sense atendre les 
seves demandes de més neteja, els carrers no es reguen... L’altre dia m’ho deia un 
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comerciant: «En el mandat passat, cada dia que obria la botiga sentia el carrer mullat. I 
ara el reguen un cop al mes, el meu carrer.» 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Bé, primer donar les gràcies al Districte per treure els bancs properament del carrer 
Hospital, que ja sabem que és una zona prou conflictiva pels bancs que tenim al carrer 
Jerusalem, que la gent gran ja té bastanta por de passar per allà perquè últimament 
els roben. I sabem la situació que tenim allà. 

I el que més ens preocupa a nosaltres és que els veïns i comerciants de Ciutat Vella ja 
no aguanten més, sobretot el comerç. El comerç és una part molt important d’aquest 
districte, perquè pensem que d’aquest comerç viuen moltes famílies, i és un moment 
prou dur, per dir que en aquest moment les vendes han baixat un 40%. Jo crec que és 
per fer-s’ho mirar. I també que ens digui que ningú es preocupa de passar i de veure 
com estan i en quina situació es troben, crec que és prou preocupant per als autònoms 
en aquest moment. 

Gràcies. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Primer de tot, la veig molt empàtica amb el treball dels consellers de l’oposició, a tenor 
de la mala gestió del seu Govern, aposto que li servirà a partir del 9 de juliol del 2019. 

Respecte a les obres de Joan de Borbó, com que Esquerra va presentar la iniciativa a 
comissions, van córrer a «subsanar» la pífia el dia abans. I tant! 

Sobre convocar urgentment la Junta Local de Seguretat i el Consell Ciutadà de 
Seguretat, li deia, bàsicament, que nosaltres vam fer una proposta a Casa Gran en 
què vam demanar un protocol d’intervenció en els habitatges ocupats il·legalment i 
activar mesures urgents per garantir la seguretat i la convivència veïnal. Per tant, el 
que diem és que nosaltres fem les proposicions perquè vosaltres no les feu. 

La presidenta agraeix les intervencions i dona la paraula a la regidora. 

La regidora 

Ràpidament. Senyor Rodés, evidentment ens preocupa molt la problemàtica de venda 
de drogues. De fet, som l’Administració que més hi estem fent, i amb això no ens 
acontentem i estem invertint-hi encara més recursos. Estem parlant que hem fet tretze 
entrades en dos mesos i mig, gairebé una cada cinc/sis dies. Però els agrairia molt 
que vostès deixessin cert partidisme amb Esquerra Republicana, formessin Govern a 
la Generalitat i poguéssim seure amb el nou conseller d’Interior per mancomunar 
esforços de cara a abordar la problemàtica. 

I l’última cosa. Quan un planejament urbanístic es declara nul de ple dret, el que està 
dient el jutge és que s’ha fet tan malament que hem de fer veure que no ha existit, que 
aquest ordenament urbanístic no ha existit. I per això no es pot donar la llicència de 
l’hotel de Drassanes. 
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4. Informe del Pla d’inspeccions 

La presidenta dona la paraula al Govern. Tot seguit, recorda els temps d’intervenció: 
set minuts per al Govern i quatre minuts per als altres grups.  

La regidora 

Hem parlat moltes vegades de la necessitat de fer inspeccions, de tenir una tasca de 
control. Hem fet moltes accions de promoció i també de regulació de l’activitat 
econòmica. Tenim el Pla de desenvolupament econòmic, el Pla d’usos –del que hem 
parlat ara mateix–, els baixos de protecció oficial, i això ha d’anar també acompanyat 
d’una tasca de control. 

El 2016 van començar un pla d’inspeccions –és la primera vegada que es va fer un pla 
d’inspeccions a nivell global de Districte– que té diverses premisses: una cultura de 
l’avís previ per fer pedagogia, perquè la voluntat no és sancionar, sinó que hi hagi un 
bon ús i bones pràctiques; una cultura de la corresponsabilitat, perquè tothom sigui 
part de la solució, i la voluntat de treballar transversalment i de manera 
multidisciplinària sobretot per ser eficients en els recursos i aprofitar les inspeccions. 
Amb això volíem un canvi de paradigma, passar d’un model reactiu a un model 
preventiu i proactiu, i respondre a diferents principis: l’anticipació i la prevenció –per 
això hem fet campanyes, també, de sensibilització–, l’equitat i la imparcialitat, i la 
transparència. I amb això el que volem assolir són els objectius de garantir la qualitat 
de la vida veïnal, tractar tothom per igual, perquè no actuar de manera preventiva en la 
inspecció vol dir també castigar aquells que tenen bones pràctiques, i ser eficients com 
a Administració pública. 

Com saben, una inspecció pot ser a instància de part, perquè algú denuncia alguna 
actuació, o d’ofici. Poden ser extraordinàries o poden ser també planificades. Fins ara 
només s’havien planificat el Pla d’inspeccions de la Rambla i d’apartaments turístics. 
No obstant això, hem iniciat aquest pla el 2016 i ara sí que el que hem volgut és 
estructurar aquest pla en diferents temàtiques i dotar-lo també de recursos humans. 
Vull recordar que amb la Llei òmnibus el Govern d’Artur Mas el que va fer és facilitar 
els tràmits perquè hi hagués menys control, però menys control vol dir també donar 
peu al pirateo. Per tant, el que haurien d’haver fet és dotar de més recursos les 
administracions públiques per fer aquesta tasca de control i per facilitar l’atorgament 
de llicències. Nosaltres hem augmentat els recursos humans: de 2012 que teníem vint 
persones destinades a tasques de control acabarem el 2018 amb gairebé trenta-nou 
persones dedicades a les tasques de control.  

Hem volgut focalitzar en diferents temàtiques: en el soroll, en l’espai públic, aquelles 
activitats que no s’ajusten a la seva llicència, que no compleixen l’horari, en l’àmbit de 
l’habitatge també, o aquells incompliments en l’àmbit de paisatge urbà i de patrimoni, i 
fomentar també la multiinspecció. 

Dono tres dades concretes sobre alguna de les problemàtiques en concret. En el cas 
de soroll, aquí podem veure també com augmenta el número d’altes d’expedients que 
s’han obert des que tenim el Pla d’inspeccions en marxa. Sorolls en locals 
comercials... 

L’ocupació de la via pública. Aquesta sí que es una dada que volíem destacar, que és 
anterior al 2016 tenim moltes menys intervencions de les iniciades en 2017, tenim 
compliment. Insisteixo que quan parlem de sancionar les males pràctiques o de 
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prevenir les males pràctiques estem parlant també de beneficiar aquells que tenen 
bones pràctiques. 

Vehicles de mobilitat personal. 

I ens quedem aquí. Després ja anem a altres dades, si volen. Són aquestes quaranta-
una que tenen a l’informe, amb les quals vam començar. Ara en tenim dotze, on hi ha 
una part que estan tancades, d’altres que estan precintades, d’altres que estan en 
vies. 

Les botigues de conveniència, els lockers o els porxos de la Boqueria, que també són 
espais on abans no s’havia fet una inspecció de manera tan intensa. 

Gràcies. 

La presidenta obre el torn de paraula dels grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Gràcies, presidenta. Molts cops en aquest districte hi ha la sensació que la gent que fa 
les coses bé sempre rep per tots cantons i els que no fan les coses ajustades a la llei 
sempre se n’escapoleixen. Ja em sembla bé que facin un pla d’inspeccions per 
sancionar qui no compleix la normativa i les ordenances municipals, només faltaria. 
Però jo sempre els parlo de la sensació al carrer, i la sensació al carrer és que l’espai 
públic de Ciutat Vella està més descontrolat que mai i que això és un campi qui pugui. 

L’incompliment d’ordenances a Ciutat Vella és flagrant. La més flagrant és 
l’incompliment de l’Ordenança de civisme. Amb aquesta mateixa ordenança el mandat 
passat es va aconseguir posar fre al top manta, per exemple, i aquest mandat, en 
canvi, s’ha desbocat per falta de voluntat política d’aturar-lo. Això és així. O també amb 
els llauners o amb els grups que ballen o toquen música sense permís al carrer. 

Com també les ordenances de paisatge urbà, que se segueixen incomplint si no hi ha 
una pressió constant al carrer per part dels inspectors. Ens alegrem de veure coses 
com la que ha explicat ara o el que van explicar a la Taula de Seguretat de reforçar les 
inspeccions d’ofici. 

Destacar l’activitat inspectora pel que fa a les cannàbiques. Abans de 2016 se’n van 
tancar trenta-una i posteriorment a 2016 se n’han tancat només dues. Els demanem 
més actuacions en aquest sentit. 

També els captadors de les cannàbiques que proliferen per la Rambla i entorns 
segueixen sent un problema. Tot i l’augment de sancions econòmiques, el repartiment 
de flyers a la via pública respecte al 2016..., no pots caminar per la Rambla sense que 
se t’aturi algun captador i et doni un flyer i t’ofereixi a l’orella tot tipus de substàncies. 
El que els deia abans de la sensació al carrer. 

Ja els ho dic: ens trobaran sempre per parlar de tot el que signifiqui més recursos per 
augmentar el nombre d’inspectors i serveis jurídics. De fet, una de les condicions amb 
què vam negociar el Pla d’usos va ser reorganitzar l’equip d’inspectors per poder-ne 
treure més al carrer. 
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Ara bé, no s’oblidin que al nostre districte tenim molts autònoms i petits empresaris 
que se senten estúpids quan ells fan tots els esforços per passar tot tipus 
d’inspeccions i pagar els impostos que els toquen cada any, però a la porta del seu 
negoci veuen com s’hi posa venda ambulant il·legal amb total impunitat, els llauners 
segueixen fent l’agost cada nit, la inseguretat augmenta i han d’estar pendents que no 
els entri ningú a la botiga a robar.  

En definitiva, que està molt bé fer inspeccions, però també hi ha unes coses bàsiques 
que s’han de complir, i que vostès han deixat descontrolar per deixadesa i inacció. 

Merci. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, presidenta. Pel que fa a les dades de llicències i inspeccions, agraïm la 
informació que ens dona el Govern i demanem –si no és avui, amb posterioritat– una 
sèrie de dades. Ens agradaria comptar amb una comparativa de llicències d’activitat i 
d’obres en períodes anteriors, per mesos, per anys i per barris. 

Sobre les inspeccions d’habitatges d’ús turístic, també ens agradaria disposar de 
dades d’evolució i comparatives. Ens facilitaria l’anàlisi i no haver de cercar-les en 
altres informes. 

Sobre els expedientes incoats, els 391 que l’informe diu que s’han incoat entre 2017 i 
2018, ens agradaria comptar amb la informació detallada sobre raons d’incoació. Tots 
són per no tenir llicència? No ho sabem. I situació en què estan, si es precinten 12 
cada trimestre i si s’obren 391, estaria bé saber quines actuacions es fan en altres 
casos. 

Gràcies. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Considerem que amb el pla es presenta un canvi de model respecte de l’operativa, 
una operativa que no corresponia al volum i la importància de la ciutat de Barcelona. 
És per això que cal aplaudir la mesura, més tenint en compte que variar una manera 
de fer amb un històric com el que ens ocupa mai és fàcil. 

Cal destacar-ne la multiinspecció, amb la qual es racionalitza i s’optimitza la tasca 
inspectora, i la qual requereix d’una coordinació entre administracions que sovint no és 
la idònia. Per tant, aprofitem per reclamar una major col·laboració entre les diferents 
administracions. 

Per finalitzar, constatem que, perquè el nou pla sigui possible, és condició sine qua 
non l’augment de plantilla, tant dels efectius destinats a la inspecció com dels serveis 
jurídics, administratius, etcètera. L’augment del cos d’inspectors i dels efectius 
requerits en aquest augment escalat és una constant quasi obsessiva del meu grup. 
En tot pla demanem sempre inspectors, inspectors. És per això que aprofito 
l’avinentesa per dir-los que la incorporació al pla de les temàtiques que encara hi 
manquen per inspeccionar sols serà possible amb un augment continuat dels efectius. 

No obstant els elogis al pla que he fet, i que es mereix, cal que el canvi teòric de model 
sigui apreciable també a peu de carrer, perquè la veritat és que la sensació és que 
estem força lluny encara dels estàndards que mereixia una ciutat com la nostra. 
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El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Sí. Bé, valorar positivament l’augment de plantilla i aquestes coses. 

També està parlant tothom aquí de manters i de venda ambulant. S’ha mort en 
aquesta curta estona un manter al barri de Lavapiés, a Madrid, en una persecució 
policial d’un atac de cor, mentre aquí ens dediquem a fer escarni de la gent que té 
dificultats. 

Vull aprofitar que ha arribat el company de l’Observatori contra l’Homofòbia per dir que 
hi ha un individu, un grup organitzat, que està arrencant constantment la placa de la 
transsexual Sònia, al parc de la Ciutadella. Que es miri de fiscalitzar tot això. 

I després no sé si és el tema ara, però em diu –sí, Gala– la Nicoleta que es va quedar 
fora, que se li van oferir dues nits de pensió i que no li va semblar una solució. No sé si 
frivolitzem amb la revolució mundial o re. Portàvem mesures que no eren de la 
revolució mundial. Però sembla que sí, que hi va haver menors que es van acollir a la 
solució pròpia. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Gracias. La conclusión de este Plan de inspecciones sería: ¡Ah!, pero ¿están llevando 
a cabo ustedes un plan de inspecciones? 

Punto número uno: Ciutat Vella necesita urgentemente un plan de inspecciones de 
verdad, no de juguete. Dos: no han aumentado ustedes la plantilla de inspectores. Han 
aumentado en un millón de euros la plantilla del Distrito y no han dedicado ni un solo 
euro a contratar ni a medio inspector más. Y tres: por los resultados, el sectarismo es 
protagonista de este plan y la eficiencia brilla por su ausencia. Y la verdad es que lo 
lamento mucho. 

¿Qué han inspeccionado ustedes? Terrazas. Más que un plan de inspecciones, lo que 
ha habido en Ciutat Vella ha sido una persecución en toda regla sin tener en cuenta si 
provocaban o no provocaban molestias. En los porches de la Boqueria y en la plaza 
Real tienen a todos los vecinos a favor de las terrazas, y eso no les ha impedido 
acosarlas, expropiarlas y estigmatizarlas. 

Vehículos de movilidad personal. Dicen ustedes que han efectuado más de 100.000 
avisos. ¿Más de 200 avisos al día? ¿Qué entienden ustedes por un aviso? De paso, 
cuéntenos también cuántas multas de esas más de 3.000 que han puesto se han 
cobrado, porque, si las multas no se cobran, lo que hacen es animar al infractor a 
seguir infringiendo. 

En cuanto a las cannábicas, estaría bien que se aclarasen ustedes sobre cuántas 
cannábicas hay en el distrito. Lo digo porque –legales– no son capaces ustedes de dar 
la misma respuesta cuando se les pregunta. Si no se aclaran ni en la cifra, no veo muy 
claro el tema de tenerlas controladas con inspecciones. Pásennos el listado que 
manejan y podremos comprobarlo con los vecinos. Por otro lado, me quedaría más 
tranquila si hubiesen incluido en la inspección a las ilegales, que también saben 
ustedes donde están y esas fijo que incumplen. 
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En cuanto a los súper, yo creo que esto merece un capítulo aparte. No salgo de mi 
asombro. Por sus datos resulta ser una de las actividades más incumplidoras en el 
distrito, cosa que ya venimos avisando desde el Partido Popular desde hace muchos 
años. Además, se dejan ustedes los comercios con licencia de especialistas. Estos 
comercios con licencia de panadería, frutería…, cuando vas a mirarlos resulta que en 
verdad muchos son súper que venden de todo, incluso alcohol. Para inspeccionar una 
actividad tan incumplidora y abundante en nuestro distrito resulta que no dedican 
ustedes ni a un solo inspector en la lista de recursos. Y, para colmo, no piensan 
inspeccionar en todo el mandato ni el Gótico, ni el Casco Antiguo, y el Raval tampoco. 

Aquí a unos se les machaca a multas y expropiaciones y a otros se les da palmaditas 
en la espalda hagan lo que hagan. De todas formas, de los cuarenta y dos súper que 
dicen ustedes que incumplen –cuarenta y dos–, en la Barceloneta, y de los seis 
pendientes, o sea, más o menos unos cincuenta, nos gustaría conocer los 
expedientes, las medidas y las sanciones. 

En cuanto a los porches de la Boqueria –otro tema para quedarse asombrado–, le 
dedican ustedes un capítulo exclusivo a los porches de la Boqueria, un espacio 
superpequeño y además que se cierra por las noches. Y allí dedican ustedes Guardia 
Urbana, técnicos y MPU –que todavía no he podido ver qué es–, inspectores de la 
Dirección de Servicios de Inspección y un técnico de Distrito, todo a los porches de la 
Boqueria. Es impresionante. Y eso que el primero que no cumple con ellos es el propio 
Distrito. Llevamos año y medio esperando que cumplan ustedes su compromiso 
adquirido con el Partido Popular en este Pleno para presentar una ordenanza de 
terrazas consensuada con ellos. Llevan año y medio de incumplimiento. ¿Dije 
sectarios? Me quedé corta. 

Locutorios, venta de móviles. Se ponen ustedes a echar un ojo a un 10% de este tipo 
de negocios, y resulta que se encuentran con que el 90% incumple. Hombre, ¿cuántas 
multas han puesto ustedes? ¿Cuántas se han pagado? Viendo el patio, 90% de 
incumplidores, ¿por qué no han seguido inspeccionando? Podrían dedicar todo el 
ejército que tienen en los porches de la Boqueria a estos grandes incumplidores. Sería 
una buena idea, ¿no? 

Lockers, los armarios que ustedes dicen que son en los que meten las maletas los 
turistas. Curiosamente, este tipo de locales les sale que más de un 70% cumplen con 
todo, y a ustedes ahí no les duelen prendas en invertir a un técnico de Distrito y a un 
inspector polivalente. Oiga, si tienen a los súper y a los locutorios que incumplen 
flagrantemente y no les han puesto ni medio inspector a cada actividad, y no será 
porque la inmensa mayoría de los súper de Ciutat Vella, que lo sabemos todos, no 
estén dedicados al turismo, sobre todo al de borrachera. Sectarismo y más sectarismo. 

En cuanto a la vivienda, permítame, por favor, incluir una nueva tipología, que son los 
pisos patera.  

Entornos del Palau Güell, Ramblas, multiinspección... Me encantaría preguntarles 
mucho más sobre este plan. 

Gracias.  

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Primer, agrair la presentació d’aquesta mesura, mesura que 
trobem molt adient, ja que s’ha aprovat el Pla d’usos del Districte. 
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Des de Ciutadans creiem que aquesta funció inspectora és molt important per al 
districte. Tots sabem que en aquest districte hi han moltes activitats que es duen a 
terme i no totes compleixen les normes i les diferents ordenances. 

Trobem necessari que es faci un pla a curt, mitjà i llarg termini, perquè no podem 
esperar fins l’últim moment per fer les inspeccions. S’han de fer tant planificades com 
d’ofici. 

El Pla d’inspecció l’han tingut tots els governs, no és res nou. Tots els districtes i tots 
els governs han tingut un pla d’inspecció per poder millorar i controlar les activitats que 
es fan al districte. 

Des de Ciutadans també compartim una idea clau amb el Govern actual pel que fa al 
pla, que és la importància de ser àgils, transparents i també actuar en totes les 
activitats irregulars. Ara bé, vostès no fan aquesta tasca al cent per cent quan es tracta 
de top manta, llauners, captaires i un munt d’activitats irregulars que es fan en el 
districte, cosa que vostès no hi posen solucions ni inspeccions de cap mena, activitats 
que sabem que Guàrdia Urbana i Mossos hi actuen, però vostès no els donen les 
eines necessàries per poder acabar amb totes aquestes activitats irregulars. 

Sabem que són temes que no són de fàcil solució, però això no vol dir que no s’actuï. 
Hi ha temes com llauners i top manta en què vostès no han actuat en cap moment. 

Per acabar, unes quantes preguntes. Quants diners s’han recaptat amb totes aquestes 
sancions que s’han fet a partir de les inspeccions? Quantes d’aquestes s’han pagat? 
Quantes no? Quins són els motius? Quin és el pressupost que destina el Districte per 
fer totes aquestes inspeccions? Quina és la part que s’ha executat? 

Creiem que totes aquelles llicències que estiguin actualment en desús, ja sigui perquè 
el local està buit o perquè es fan altres activitats, s’han de donar de baixa 
immediatament, ja que amb el Pla d’usos que tenim actualment serà molt important la 
part de la llicència, i trobem que és necessari que totes aquelles activitats o totes 
aquelles llicències de què no es faci ús es donin de baixa de manera immediata. 

Compartim la idea una mica del que han dit els altres partits polítics, i és que a aquells 
que compleixen les normes se’ls pressiona. En canvi, aquells als quals no els les fan 
complir tenen màniga llarga en aquest districte. 

Passejant pel districte veus molts locals que tenen un precinte de Guàrdia Urbana o de 
Districte i la persiana segueix oberta. S’han de fer inspeccions i quan es sanciona fer 
seguiment d’aquestes sancions. No pot ser que hi hagi locals precintats i segueixin 
oberts. 

Les dades que ens han fet arribar estan molt bé, però encara falta molt més, perquè hi 
ha moltes activitats irregulars en aquest districte que no compleixen cap norma i els 
estan donant màniga ampla per poder dur a terme aquestes activitats. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula a la regidora. 
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La regidora 

Bé, ràpidament. Sí que ressaltar, efectivament, que és la primera vegada que es fa un 
pla d’inspeccions, senyora Barea. Fins ara els governs tenien tasques inspectores, 
però no havien fet cap pla d’inspecció que englobés tot el districte. És un pla 
d’inspeccions que respon a poder garantir una bona qualitat de la vida veïnal, a poder 
caminar tranquil·lament pel districte, a poder garantir el dret al descans, a fomentar la 
vida quotidiana, també a intervenir en l’àmbit de l’habitatge. De fet, aquí crec que cal 
remarcar que quan s’inspecciona..., i aquest Pla d’inspecció no té com a objectiu la 
sanció, sinó fomentar les bones pràctiques. Si podem arribar a no haver de sancionar 
perquè tothom ho fa bé, això ja voldria dir que ho estem fent bé. 

Senyora Jiménez, segurament hem llegit un pla diferent, perquè no és que destinem 
un tècnic a porxos, sinó és quin tipus de recursos es destinen a cada tipus d’actuació. 
He vist que vostè també sap més del pla del que sé jo sobre el que farem el 2018, i, 
per tant, sí que li demanaria que m’ho expliqués. 

I només li dic una cosa. A nivell de recursos, hem augmentat recursos. De fet, hem 
duplicat gairebé recursos des del 2012, però no tingui vostè la jeta de dir-nos que no 
augmentem recursos quan el seu partit està al Govern de l’Estat, té una llei Montoro i 
és la que ens retalla i ens impedeix que augmentem plantilla a nivell municipal. Em 
sembla gairebé hipòcrita. 

Llavors, sí que volia ressaltar que part de la presentació de l’informe respon a l’acord 
assolit amb el PSC per a l’aprovació del Pla d’usos. 

I només matisar el que ha comentat el conseller del PDeCAT. Quan vam arribar hi 
havia quaranta-una cannàbiques il·legals. Aquestes s’han tancades totes i han cessat 
l’activitat. N’han aparegut dotze noves: dues estan tancades, quatre precintades i sis 
estan pendents. No ens digui que no hem fet res en relació amb les cannàbiques. 

I és veritat que la gent se sent estúpida, si, com es feia en algunes accions al mandat 
anterior, només es fa inspecció quan hi ha una demanda, i no es feien inspeccions 
d’ofici o inspeccions planificades per no molestar segons qui. Hi estem d’acord, i no 
volem que la gent se senti estúpida, i tampoc volem que la gent que fa bones 
pràctiques sigui la que sorprendrem quan no fem inspeccions de manera planificada. 

La presidenta obre el segon torn de paraula dels grups municipals. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Només dir que no m’ha contestat cap de les preguntes que li he fet. Espero que me les 
faci arribar. Esperem que no sigui dintre d’un any, que sigui al més aviat possible. 

I els recordo que només els queda un any. I aquestes propostes que fan a llarg termini 
estan molt bé, però les accions han de ser concretes i en el temps indicat. 

Gràcies. 

La presidenta dona de nou la paraula a la regidora. 
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La regidora 

Dues qüestions. Senyora Barea, no entenc com ens demana propostes concretes 
quan el que portem és un informe que explica coses concretes que hem fet. De fet, 
explica el que s’ha fet. 

I només, Joan, abans no he respost, la Nicoleta tenia pis adjudicat. Per tant, no s’ha 
pogut quedar al carrer. Si hi ha algun desajust a la informació, en parlem després. 

5. Mesures de govern: 

- Consell Escolar Municipal de Ciutat Vella, Consell Educatiu del Districte 

La presidenta informa dels temps d’intervenció en aquest punt: deu minuts per al 
Govern i sis per als altres grups. A continuació, dona la paraula al Govern. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Bona nit a tots i totes. Avui presentem la mesura de govern del Consell Escolar 
Municipal de Barcelona, Consell Educatiu del Districte. 

Amb aquesta mesura volem superar el marc escolar per incloure-hi una perspectiva 
més àmplia de l’educació i la comunitat educativa per fomentar-ne la participació. 
Pensem que l’educació és un dret i una eina fonamental per a la reducció de 
desigualtats en tant que proporciona oportunitats i fomenta la cohesió social. 

Actualment Ciutat Vella és un districte amb una situació educativa complexa, pel que 
fa principalment a la situació socioeconòmica de gran part de les famílies que hi viuen i 
la mobilitat de l’alumnat i del professorat. Però alhora també és un dels districtes més 
ric tant en diversitat cultural dels seus veïns i veïnes com en la gran oferta d’activitats 
en l’àmbit educatiu i l’atenció de la infància, l’adolescència i les famílies. Aquesta 
situació ens situa reptes per tal d’atendre aquestes necessitats específiques en tots els 
contextos educatius, des de la relació entre les famílies i els centres, les entitats i 
altres actors de l’àmbit educatiu i també fins a l’abordatge de noves metodologies 
educatives i pedagògiques que donin resposta a aquestes necessitats tan diverses. 

Per aquestes raons, l’àmbit d’educació és i ha sigut des de fa ja molts anys un àmbit 
prioritari de l’acció de govern de Ciutat Vella. Per dotar d’un major impuls a l’educació i 
incorporar-hi tota la societat, és imprescindible ampliar i reforçar la participació en 
aquest àmbit facilitant al màxim la implicació dels diferents actors. 

La mesura que presentem pretén treballar en aquest sentit i deriva d’una mesura de 
govern d’àmbit de ciutat d’impuls al projecte educatiu. Aquesta mesura ens emplaçava 
a enfortir els consells escolars municipals com a organismes fonamentals de la 
participació de la comunitat educativa a la ciutat. I, per fer-ho, cal reforçar el seu 
caràcter deliberatiu i incorporar-hi nous agents més enllà de l’esfera escolar. 

Aquesta mesura ha sigut treballada en coordinació amb el Consell Escolar de 
Barcelona, amb tots els consells escolars dels districtes de la ciutat, i alhora també ha 
sigut participada per tots els membres del Consell Escolar Municipal de l’actualitat. 



34 

 

Finalment, vam poder presentar la mesura el novembre de 2017 en l’àmbit del Consell 
Escolar del Districte. 

Intentaré fer una ràpida explicació de la mesura, ja que aquesta ja ha sigut també 
presentada dins de la comunitat educativa. 

Podeu veure que els objectius principals de la mesura és, com dèiem, el foment de la 
participació de la comunitat educativa del districte, prioritzant o posant èmfasi en una 
sèrie d’àmbits prioritaris: flexibilitzar i activar les comissions de treball per tractar 
temàtiques que siguin d’interès dins de la comunitat educativa de Ciutat Vella; 
reestructurar la composició del Consell Escolar de Districte recollint la diversitat de la 
comunitat educativa en sentit ampli del districte; situar la responsabilitat del disseny i el 
seguiment dels plans educatius en el Consell Escolar i articular els objectius i agendes 
entre el Consell de Districte i el Consell de Ciutat per evitar duplicitats i crear sinèrgies. 

Dins de l’àmbit del foment de la participació, com us deia, aquesta mesura ja ha sigut 
participada dins de la comunitat educativa del Consell Escolar per recollir aquestes 
necessitats i incloure les seves propostes, i entre elles s’ha consensuat que un dels 
sectors prioritaris a reforçar siguin les AMPA i AFA, associacions de famílies en 
general, associacions d’estudiants, professorat, entitats i associacions d’educació en el 
lleure de base comunitària; visibilitzar també la tasca del Consell Escolar de Districte i 
fer visibles també els representants dels diferents sectors dins del Consell Escolar; 
establir canals de comunicació i coordinació entre sectors, i generar un protocol de 
benvinguda que faci més fàcil el treball d’aquests representants dintre de l’àmbit del 
Consell. 

Dins del bloc de la reformulació de la composició del Consell Escolar, la proposta de 
nova composició recull la participació de tots els nivells en educació no formal, no 
obligatòria, com per exemple ara les bressols formaran part, com a membre de ple 
dret, del Consell Escolar –fins ara no hi constaven–, la formació professional i la no 
formal. 

S’incorporen també a la participació del Consell els representants de la comunitat 
universitària que tinguin presència al districte, també intentant que es vinculin també i 
generin o ajudin a generar itineraris educatius per als joves del districte. I també es té 
en compte la participació de les entitats. A més, la voluntat és de fer més obert el 
Consell de cara a tota la comunitat educativa, tot i que no tingui dret a vot. 

A nivell d’objectius i funcions, aquí faig un resum dels nous objectius. Tot i així, 
recuperem també els antics objectius dels quals ja s’encarregava el Consell, com el 
seguiment de l’escolarització, el debat sobre propostes de l’Administració educativa i 
canvis legislatius, però centrem molt el focus en la participació i el seguiment dels 
plans educatius de districte, de l’educació en el lleure, dels ensenyaments no 
obligatoris, i tot des d’una perspectiva que fomenti l’equitat, la justícia social, la igualtat 
d’oportunitats i la inclusió i la lluita contra la segregació, que és un dels objectius 
prioritaris del Districte. Pel que fa a l’organització, més enllà del Ple, incloem també la 
figura de les comissions de treball per aprofundir, tractar i solucionar, o intentar arribar 
a solucions de temàtiques concretes de l’interès de la comunitat educativa del districte. 

I, finalment, reforcem el punt de la coordinació entre el Consell Escolar de Districte i el 
de ciutat, alineant línies de treball a través de la Comissió de Treball Territorial; 
garantint la presència del Consell de Districte al Consell de Ciutat a través de la 
presència dels secretaris; articular les agendes i els objectius per evitar les duplicitats i 
afavorir sinèrgies, i establir coordinació entre les comissions de treball dels mateixos 
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àmbits temàtics a nivell de ciutat i de districte per intentar alinear els treballs en 
aquests dos àmbits de participació ciutadana de la ciutat. 

Fins aquí. 

La presidenta agraeix l’exposició i obre el torn de paraula dels grups municipals. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Moltes gràcies, senyora presidenta. Per al Partit Demòcrata, el Consell Escolar és una 
eina fonamental per al bon funcionament de la comunitat educativa del districte. És 
l’espai de trobada, debat, de construcció conjunta. 

La nostra valoració sobre el Consell Escolar Municipal de Districte és que estem 
contents amb la qualitat de la participació, però no podem dir el mateix de la 
representativitat. L’estructura actual és: tenim un Consell Escolar Municipal, on hi són 
representats els consells escolars de districte, i als de districte hi són representats els 
consells escolars dels centres. 

L’estructura organitzativa desenvolupada en forma piramidal des del CEM és ideal, 
però entre tots hauríem de buscar la fórmula perfecta perquè la informació dels 
consells escolars arribi a tots els centres educatius en el mateix temps, siguin públics o 
concertats, ensenyaments reglats o no, estiguin o no representats en el consell de 
districte. Amb això vull dir que, perquè sigui un èxit poder fer una bona bastida en 
aquest CEM de districte, cal millorar la participació i la transmissió d’informació. La 
comunicació és molt important, a parer nostre, tant o inclús més que els processos 
participatius, perquè no ens serveix de res fer una dinàmica participativa que no arribi 
a tots els actors als quals hem d’arribar. 

Quan dieu que l’educació és un dret i una eina fonamental per a la reducció de 
desigualtats, quan dieu que un 45% de l’alumnat és de nacionalitat estrangera i que 
això fa que en aquest districte justament ens situem en reptes per tal d’abastar 
aquesta diversitat, us heu fet la reflexió que els centres educatius concertats a Ciutat 
Vella també tenen aquest repte a abordar i que estan poc representats a les 
institucions o a les administracions? 

Hi han escoles concertades al districte que tenen el mateix índex d’alumnat estranger 
que les públiques, però no tenen els mateixos recursos. Nosaltres defensem el 
sistema català d’educació, amb places públiques i concertades, amb escoles 
inclusives que treballen per l’equitat, per la coeducació, per compensar les 
desigualtats. I, per tant, en aquest districte ja no va de públiques o concertades, que 
tenen una mateixa realitat diferenciada, en alguns casos per territori, més que si el 
centre és d’una titularitat o d’una altra. 

Trobem que a l’escola concertada a Ciutat Vella no se li dona la importància que 
hauria de tenir, que és la mateixa que la pública. Crec que és de rebut agrair la 
representació política als consells escolars municipals de districte i entenem la 
necessitat de revisar i adequar les noves realitats als consells escolars municipals i als 
consells escolars municipals de districte. Però aquesta revisió hauria de servir per ser 
autocrítics, valorar el que no funciona i posar-hi remei, incloure-hi més actors, cal fer 
un engranatge exhaustiu. 
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Volem que quedi palès que ens sembla fantàstic que tota la comunitat educativa i 
entitats relacionades amb l’educació participin en el Consell de Districte, però també 
exigim una cura màxima en l’organització, execució i resolució. 

Per últim, m’agradaria saber si els inspectors d’Educació deixaran de ser membres del 
Consell Escolar Municipal de Districte. I aquesta pregunta ens la fem per la 
interpretació restrictiva de l’article 18, que només diu «representants de l’Administració 
educativa nomenats pel Consorci d’Educació». Per tant, es desprèn del text que 
l’article 18 és voluntat política, igual que el fet que (... #01:44:42) inspectors d’Educació 
i no pas convidats. Per deixar-ho molt clar, ho resumeixo en una sola frase: el 
PDeCAT volem els inspectors d’Educació membres amb ple dret del Consell Municipal 
de Districte i no pas convidats. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Bona tarda. Nosaltres entenem que aquesta mesura és necessària per al Consell 
Municipal. El que no entenem són aquestes presses d’aprovar aquest reglament quan 
a Casa Gran encara no s’ha aprovat. Hi ha propostes de les al·legacions, per exemple, 
del Consell de Joventut de Barcelona que no estan adherides a aquesta proposta. 

I nosaltres volíem comentar també, quan estàvem a Govern vam fer les beques 
menjador, com a proposta també de la millora de la qualitat de les famílies amb una 
dació econòmica. Vam també proposar pujar subvencions a les AMPA. I quan vam 
estar a l’oposició vam fer la creació de la renda infantil zero a disset anys amb el 
Govern de Convergència. I ara que heu entrat vosaltres a Govern s’ha reduït nou 
mesos. Llavors, voldríem una explicació. 

Votarem a favor, perquè entenem que és una eina necessària per a la comunicació 
entre AMPA i el Consell Escolar. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Moltes gràcies, presidenta. Nosaltres valorem positivament la reforma presentada, la 
qual té un clar caire mínimament sectorial, per la persecució d’intentar dotar el Consell 
Escolar de més pes i atribucions, objectiu que des del Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana trobem del tot pertinent. 

Per tant, valorem favorablement l’ampliació també de funcions de control, la inclusió, 
per exemple, de les bressol o de l’ensenyament no formal, l’obertura d’espectre que es 
persegueix amb la incorporació de les entitats del sector, i un llarg etcètera. 

També valorem que ha estat un procés participatiu on tot el món educatiu s’hi ha 
involucrat, i aquest cop s’ha fet bé. I, per tant, això sempre cal posar-ho en valor. 

Gràcies. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Ho valorem positivament també, esperant que no sigui una eina més, un aparador més 
per fer creure a la classe treballadora que és una part decisòria o vinculant i 
transcendent del model educatiu on escolaritza els seus fills. 
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Li demanaria, si us plau, que em respongui si s’ha pres alguna mesura o s’ha informat 
la fiscalia de la persona trànsfoba o del grup transfòbic organitzat que està actuant al 
parc de la Ciutadella. 

Gràcies. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Muchas gracias. Yo recuerdo haber empezado hace unos meses la exposición de una 
propuesta mía diciendo que educar educamos todos: la familia, la escuela, los medios 
de comunicación, los amigos, el entorno. Me parece muy interesante la idea de 
implicar a cuantos más mejor en la educación de nuestros hijos, siempre que sea 
estableciendo unos criterios de calidad totalmente alejados del adoctrinamiento político 
o ideológico, pensando exclusivamente en hacer de nuestros niños unos adultos libres 
y responsables que quieran ser mejores para mejorar el mundo. 

Dos apuntes sobre la medida que nos presentan. Para ser de verdad inclusivo, 
imagino que –el Consell– cuentan ustedes con toda la oferta educativa: pública, 
concertada y privada y también con la educación especial. En cuanto a entidades, ya 
puestos a enriquecer al Consejo aumentando la participación, creemos que sería muy 
interesante que las entidades representativas de los sectores económicos del distrito 
pudiesen estar presentes para aportar la conexión de formación y empleo. Después de 
todo, una de las partes más relevantes de nuestra formación es podernos valer como 
adultos en el mundo laboral para llevar a cabo con autonomía nuestro proyecto de 
vida. 

También queremos agradecer el esfuerzo del Consell Escolar de Ciutat Vella, todo el 
esfuerzo que realiza continuamente para mejorar la educación en el distrito, y 
esperamos que esta medida del gobierno se vea reflejada en una mayor eficiencia 
para solventar las necesidades educativas que están pendientes en nuestro distrito, 
que se atiendan las deficiencias reclamadas por escuelas y guarderías, que se 
reclamen con más fuerza los recursos imprescindibles para atender las necesidades 
específicas de nuestras escuelas –ratios, educadores de refuerzo, acceso a 
extraescolares, plazas de guarderías suficientes, etcétera– y que ayude a avanzar en 
el objetivo común de educar mejor para tener un mundo mejor. 

Gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. Bueno, primero agradecer el trabajo que hacen todos los 
miembros del Consejo Escolar, un trabajo que es muy importante y a veces un poco 
complicado cuando no se tienen respuestas ni se hace autocrítica. 

Desde Ciudadanos creemos que es muy importante y necesario que los diferentes 
distritos de nuestra ciudad tengan un consell escolar propio, donde puedan debatir, 
proponer, hablar de diferentes preocupaciones y quejas, incluso hacer autocrítica de 
las propuestas que se están llevando a cabo. 

AMPA, AFA, profesores, alumnos pueden intervenir, deben intervenir. Ellos forman 
parte de ese consejo y son los protagonistas de que se hagan medidas concretas y 
reales para ellos. Pero no solo tiene que intervenir la comunidad educativa en sí, sino 
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también las entidades educativas, sociales, deportivas, culturales y también las 
diferentes entidades empresariales, porque ellos son los que van a dar un futuro 
trabajo a nuestros alumnos. Y creemos que por eso es importante que participen en 
estos consejos escolares. 

Ahora bien, lo que nos sorprende es que presenten esta medida cuando aún en Casa 
Gran no se ha aprobado el Reglamento del Consell Escolar ni de Barcelona ni de los 
distritos. Nos parece sorprendente que nos presenten hoy esta medida y aún no se 
haya votado ni a favor ni en contra del futuro consejo o de lo que debería ser el futuro 
Consejo Escolar. 

En su momento, cuando fue el primer trámite del Reglamento del consejo, nos 
abstuvimos por varios motivos: el primero es porque en el preámbulo hablan más de la 
historia pasada de la educación que no del futuro ni presente de la educación. 
También hablan de las diferentes administraciones competentes. Desde nuestro punto 
de vista, creemos que es importante que esas competencias estén explicadas y 
sintetizadas en ese documento para saber quién es el responsable de cada una de las 
competencias. 

Después de las diez alegaciones que hicimos, solo nos aceptaron cuatro, negando 
que las empresas, los gremios y las acciones empresariales puedan formar parte de 
estos consejos, cosa que nos sorprende, porque al final serán ellos los que coordinen 
con el mundo educativo el futuro trabajo y el futuro empleo que tengan nuestros 
alumnos. 

Queremos también que en todos estos espacios se haga autocrítica, se expliquen 
cosas, pero que sean los niños también los protagonistas, que muchas veces nos 
olvidamos de ellos. Hablamos solo de profesores, de AMPA, pero ellos también tienen 
que tener sus ideas y proponer sus propuestas para hacer mejor la educación. 

Gracias. 

La presidenta obre la segona ronda d’intervencions: primer, el Govern i, a continuació, 
els grups municipals que encara disposin de temps.  

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Agrair, en general, el posicionament bastant favorable de tots els grups, excepte del 
PSC, que realment jo no sé si s’ha confós, perquè això no és un reglament, això és 
una mesura de govern. És cert que el reglament de composició –i això també aprofito 
per dir-li-ho a la consellera Barea– està pendent d’aprovar-se en Ple municipal, però 
això no és excloent. Ja es va aprovar pràcticament fa un any la mesura de govern a 
nivell de ciutat del Consell Escolar, i això no es va posar en dubte. El reglament de 
constitució es porta a aprovació al proper plenari. Per tant, jo no sé exactament on han 
trobat aquest problema. 

A nivell de representativitat d’escoles públiques i concertades, jo no sé si no han entès 
la proposta, però està recollit, queda recollit, que poden ser membres de ple dret tant 
públiques com concertades. I com entenc que la majoria dels consellers i conselleres 
saben, actualment tenim representants de la direcció de concertades i de públiques al 
Consell Escolar de Districte. Per tant, no sé si és que hi ha hagut alguna confusió, i 
d’això en podem seguir parlant quan vulguin. 
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A nivell dels inspectors d’Educació que comentava també la consellera del PDeCAT, 
actualment –bé, això és una anomalia– els inspectors depenen del departament. 
L’Administració educativa a Barcelona és el Consorci d’Educació, i hi ha un acord amb 
el Consorci d’Educació i la inspecció per tal que la representativitat de l’Administració 
educativa als Consells Escolars efectivament sigui per part del Consorci d’Educació. 

També li agrairia que hagués pogut fer aquesta proposta en el procés de participació 
que es va obrir en el marc del Consell Escolar, on no la va fer, i això ho lamento. 

I enllaçant una mica amb la intervenció de la consellera del PP, jo crec que estem molt 
d’acord. Vostè parlava d’escoles bressols i nosaltres construirem una escola bressol al 
Raval aquest any. Efectivament, una de les deu que construirem en aquest mandat, i 
hem prioritzat que sigui en el barri del Raval per la urgència i la necessitat d’aquest 
barri. 

Vostè parlava de diversificar i impulsar els perfils de professionals i fer un reforç al 
professorat de les escoles. Nosaltres tenim un pla de barris que dota més de 500.000 
euros per a educadors socials i tècnics d’integració, que, si estigués en contacte amb 
les entitats que hi treballen, tenen una valoració superpositiva de la incorporació amb 
només, pràcticament, quatre o cinc mesos de treball que porten fent. 

Però, més enllà d’això, nosaltres estem anant al màxim en totes les competències que 
tenim a nivell municipal i més enllà. Hem impulsat la reconstrucció de la façana de 
l’Institut Milà i Fontanals, que era una reclamació històrica per part de l’institut i era una 
competència del Departament d’Ensenyament. Estem destinant dotacions 
excepcionals durant els últims cursos des de l’Ajuntament, gestionat a través del 
Consorci, per a escoles de màxima complexitat, com són totes les del districte. I entre 
els dos últims cursos hem destinat, a través d’aquests plans, més de 470.000 euros 
per a totes les escoles i centres públics del districte. 

Estem impulsant programes de coordinació entre entitats i centres educatius en l’àmbit 
de reforç escolar. Estem fent jornades entre famílies per informar-se entre iguals de 
cara als períodes de preinscripció. Nosaltres estem al costat de tota la comunitat 
educativa per tal que puguin triar la millor opció dins de l’itinerari educatiu dels seus 
fills i filles, i estem impulsant per reforçar l’escola pública i l’accés igualitari i equitatiu 
de tot l’alumnat de Ciutat Vella, dintre de totes les nostres possibilitats i competències. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Consellera Natàlia, només perquè quedi aquí davant de tothom, no pateixi, que tornaré 
a ser molt més activa i molt més participativa en els consells escolars. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Muchas gracias, consellera, le agradezco muchísimo que saque usted aquí a colación 
la guardería de la calle Aurora, imagino que se refiere a esta. Esa guardería que el 
Partido Popular pidió hace dos años y medio, que pedimos un cronograma, que 
ustedes se negaron a hacerla, pero salió aprobada porque el resto de los partidos 
tuvieron esa responsabilidad de comprometerse. Y, bueno, desde entonces, dos años 
y medio, sigo sin tener el cronograma. En Comisión Consultiva pregunté el otro día y 
me dijeron que estaría lista para este curso 2018-2019. De hecho, hay poca 
construcción hecha. Me gustaría que nos presentase los planos para tener confianza 
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en que realmente estará hecha. Y nos alegramos muchísimo de que al final las 
propuestas que tienen coherencia salgan adelante. 

Muchas gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

No es excluyente que no se haya aprobado el reglamento, pero sí que influye, y es 
necesario tener las reglas para poder distribuir o para poder hacer el de distrito; 
dependemos del de Casa Gran. 

Lo que a mí me sorprende es que usted haya hablado de las construcciones de las 
nuevas guarderías, y me sorprende que hace dos años presentaron esta medida de 
gobierno como si fuera la mejor medida de gobierno, y en Ciutat Vella solo se 
construía una escuela bressol. ¿La Barceloneta no necesita otra? ¿El Gótico no 
necesita otra? ¿Casc Antic no necesita otra? ¿Su gran objetivo es construir una en 
cuatro años? Es un poco triste, ¿eh? No sé si se alegra de solo construir una, o esto. 

Pero creo que es importante que, si formamos parte del Distrito, que ese reglamento o 
esa medida de gobierno va a depender de Casa Gran, se apruebe primero el de Casa 
Gran para luego hacer el de aquí. Si no, no tiene ningún sentido. 

C) Part decisòria 

1. Aprovació inicial de la modificació de la tercera modificació puntual del Pla 
especial de la nova bocana del port de Barcelona 

La presidenta informa que el Govern disposa de set minuts i la resta de grups de 
quatre minuts. A continuació, dona la paraula a la regidora. 

La regidora 

No esgotaré els set minuts. 

El port de Barcelona és una peça central en la nostra ciutat..., para lo bueno y para lo 
malo. És una administració autònoma. 

Com sabem, el port comercial inicialment, fa molts anys, era integrat a la ciutat. Quan 
el port comercial marxa de la ciutat, aquests terrenys portuaris que llavors estaven 
integrats a la ciutat, en lloc de passar a ser gestió municipal, queden en mans de les 
autoritats portuàries, que fan una gestió autònoma d’aquests terrenys i que, d’alguna 
manera, jo crec que generen un desequilibri entre el que és la ciutat i el port ciutat, un 
desequilibri que jo crec que ens costarà dècades tornar a reendreçar. Per això, malgrat 
que potser aquest no és el gran acord o l’acord d’allò que voldríem que hagués sigut la 
nova bocana, creiem que aquest és un molt bon acord, perquè amb el Port de 
Barcelona és molt complicat negociar, i perquè el Port de Barcelona a més té la 
capacitat i la inèrcia i el costum de gestionar el seu territori sense cap tipus 
d’interlocució amb les necessitats de la ciutat. 

Per tant, avui el que presentem és l’acord fruit d’aquestes negociacions amb el Port, 
que ens han de permetre desencallar el Pla especial de nova bocana. El Pla especial 
de la nova bocana és el que portem a aprovació, un pla especial que el que contempla 
és guany d’espai públic, sobretot en la rambla que acompanya la Marina Vela, al 
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costat de l’Hotel Vela, una disminució de la superfície construïble que es pot destinar a 
comerç o a hostaleria, la incorporació de l’ús docent a les diferents peces que hi ha per 
desenvolupar a la zona de la nova bocana, i la incorporació també de l’ús cultural allà 
on hi havia ús comercial. 

Aquesta aprovació del pla especial forma part d’un acord amb el Port, que inclou 
també la reordenació dels creuers de manera que estiguin més lluny que els creuers 
de la ciutat, que es puguin reallunyar; que el nombre de terminals passi de vuit a set 
finalment. I és aquest acord el que ens porta a dur avui a terme aquí, a presentar avui 
aquí, aquesta proposta d’aprovació del Pla especial de nova bocana. 

La presidenta agraeix l’exposició i obre el torn de paraula dels grups municipals. 

El Sr. César Martínez i López 

Gràcies, presidenta. Quan el passat mes de gener es va presentar l’acord entre 
l’Ajuntament de Barcelona i el Port per a l’ordenació de la zona portuària no ens 
podíem creure el que vèiem: Ada Colau acceptant el creixement del port, allò que 
sempre tant havien criticant, posant dins l’«eje del mal» els creuers, els turistes, el 
port; resulta que ara s’han adonat que potser té algunes coses positives. 

I és que vostès només l’encerten quan rectifiquen. I ens n’alegrem, perquè creiem que 
és una bona notícia que s’accepti que és possible el creixement sostenible de l’activitat 
creuerista incloent-hi mecanismes de major control de la qualitat ambiental, així com 
que es deixi la porta oberta al museu de l’Ermitage, permetent els usos culturals a la 
nova bocana. 

A més, és un acord que comporta una transformació important de tota la zona 
portuària, i que esperem que faci més permeable i accessible el front litoral des de la 
ciutat. Acabar de relligar el port amb els barris és una assignatura que encara tenim 
pendent com a ciutat. 

Regidora Gala Pin, no la reconeixem. Llegint la modificació del Pla especial de la nova 
bocana veiem que hi haurà un 20% de sostre dedicat als usos comercials i un 15% 
dedicat a usos de restauració. Qui ens havia de dir que la regidora Gala Pin acceptaria 
fer nous restaurants i zones comercials al costat del mar? Què hauria dit si això ho 
haguéssim fet uns altres? 

Pel que fa a l’edifici central, lloc on hi haurà d’anar l’Ermitage, es diu que, si el Port el 
destina a un projecte cultural, caldrà que aquest gaudeixi del vistiplau municipal i que 
aquesta acceptació quedi palesa en un conveni específic entre l’Ajuntament i el Port. 
La meva pregunta és molt directa: si demà el Port ve a presentar a l’Ajuntament el 
projecte de l’Ermitage per instal·lar-lo en aquest edifici, què farà l’Ajuntament? 
Regidora Gala Pin, acceptarà l’Ermitage a la nova bocana? 

Esperem que escolti tots els veïns de la Barceloneta, no només uns quants. 

Aquest museu desplaçaria aquell tipus de turisme que no volem i atrauria un turisme 
de més qualitat, interessat per l’oferta cultural, que generaria activitat per als comerços 
i negocis del barri. A més, és una oportunitat per millorar la imatge del barri. 
Darrerament se sent parlar de la Barceloneta més per referir-se a actes d’incivisme o 
top manta que no per altres coses. 
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Si aquest projecte es fa bé, relligant el museu amb el barri, solucionant la mobilitat de 
l’entorn, col·laborant amb les entitats i les escoles, és una oportunitat que la 
Barceloneta no pot deixar escapar. Però sense la voluntat de l’Ajuntament i del 
Districte de tirar-ho endavant, poca cosa es podrà fer. 

A més, amb la rehabilitació i adequació dels «tinglados» del moll de Llevant, destinar-
los a un ús docent relacionat amb la nàutica, juntament amb l’edifici del Far permetrà 
també atraure un altre tipus de públic que ajudarà a dinamitzar l’entorn. 

Confiem que la nova bocana deixi de ser un projecte i esdevingui una realitat com més 
aviat millor. 

Moltes gràcies. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Bona tarda. Nosaltres entenem que les negociacions amb el Port són complicades, 
que és un espai que realment afecta molt el barri de la Barceloneta. Nosaltres estem 
molt preocupats amb quina situació tindrà el tema de l’Ermitage o quin posicionament 
tindrà l’Ajuntament de Barcelona amb la creació de nous locals d’oci nocturn. 

Llavors, ens abstindrem, i valorarem ben bé tot el projecte quan estigui a Casa Gran. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Gràcies, presidenta. La tercera modificació del Pla especial de la nova bocana es 
presenta en societat amb l’objectiu d’incrementar l’espai públic d’aquest àmbit en 
14.000 metres quadrats addicionals, fet que suposa que el cent per cent dels espais 
exteriors de la Marina Vela siguin d’ús públic, un increment notable respecte al 
plantejament vigent, que contempla el 68% dels espais exteriors de caire públic. 

No obstant, la presentació ha necessitat un munt de mesos de tensa espera degut que 
la regidoria de Ciutat Vella ha posat tots els impediments possibles perquè la 
modificació veiés la llum. Per tant, veure el Govern votant-hi a favor és la constatació 
d’un nou fracàs del seu projecte, i explica la literatura amb la qual van presentar, 
adjuntant-li un acord global en què es parlava de la reducció de creueristes, quan tots 
sabem que això no és ben bé cert, sinó que el que es fa és reordenar un espai que 
havia crescut a cop d’ampliació desordenada. 

D’aquest acord que esmento és del tot encertat l’alliberament de la part gregal del moll 
de Barcelona, pel fet que permet una sortida franca de la dàrsena nacional i habilita 
interessants possibilitats al port ciutat. 

Tornant a la tercera modificació, que es presenta avui, aquesta «solventa» per fi el vell 
deute que tenia el Port amb la Facultat de Nàutica, amb la construcció de l’edifici i en 
part serà base de pràctiques marítimes dels estudiants. A part, edifica un port «port-a-
port» que, més enllà del seu disseny –que podríem parlar-hi–, acompleix la funció de 
serveis i restauració de la marina. 

El que no queda clar, perquè a hores d’ara ningú ho té clar, és què s’hi farà a l’edifici 
d’equipament municipal i especialment als «tinglados». I això, al meu entendre, és 
preocupant, molt preocupant, perquè denota la falta de model respecte al front litoral. 
Si hi ha d’anar la Facultat de Nàutica, quina relació ha d’establir-se amb un institut 
nàutic que romandrà a l’edifici Far, però que usa un espai enorme a la mateixa bocana 
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cedit per la Fundació Navegació Oceànica Barcelona (FNOB)? I quin és el 
capteniment del Govern respecte a la FNOB i a les possibilitats que ofereixin els 
«tinglados»? 

El que sí que està més clar és el futur de l’edifici central. S’amplien els usos de l’edifici 
per incorporar l’activitat cultural i docent, és a dir, per encabir-hi l’Ermitage. Això 
explica com el Govern ha intentat dilatar el temps perquè el cost d’oportunitat d’aixecar 
una inversió milionària com aquesta pugés tant que l’inversor se’n retirés, a costa que 
la ciutat perdés un museu que vostès mateixos han dit per activa i per passiva que 
aporta molt valor a la ciutat, però que no el volien en aquesta ubicació. 

I sols això explica aquest afegitó presentat com a estudi de mobilitat amb el vaporetto 
que ha d’acabar abastint el museu de visitants. Evidentment, no cal dir que el 
problema de mobilitat que actualment ja té la Barceloneta no se «solventarà» amb un 
bus nàutic. Per això caldria començar a fer alguna cosa més que dilatar el temps. 

I finalitzo reivindicant que en un altre punt de la mateixa Barceloneta, a les discoteques 
del port, cal parlar amb els operadors per mirar d’arribar a acords per treure l’oci 
nocturn del front marítim, i alhora parlar amb l’Estat per recuperar la titularitat del sòl. 
Passen els mesos i no veiem que s’estigui fent prou per a una urgència com la que 
tenim a sobre. El 2019, com bé sap, perquè n’hem parlat, acaba la concessió, i tenim 
por de quedar hipotecats durant trenta anys més amb un model que trenta anys ençà 
ja era caduc i obsolet. 

A la tercera modificació de la nova bocana nosaltres, com vostès, hi votarem 
favorablement, però ens entristeix constatar la manca de model que té el Govern 
respecte a una zona tan estratègica. Amb les idees clares, Barcelona podria aprofitar 
les oportunitats que té al seu abast. 

Moltes gràcies. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

La Barceloneta és un cul-de-sac amb una pressió demogràfica que no pot aguantar 
més. No ho sé, allò és una zona importantíssima que hauria pogut aportar un espai 
alternatiu a la indústria turística, una economia no virtual, no imprevisible, i, en lloc 
d’això, serà un espai excloent més. 

No podem avalar la perpetuació de la marca Barcelona. Us convidem a retirar aquesta 
proposició i a tornar-la a presentar en termes de complicitat amb el veïnat i no de 
submissió al mercat.  

Un vot negatiu. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Muchas gracias, presidenta. Desde el Partido Popular vemos bien, en principio, la 
modificación del Plan especial de la nueva bocana. Nos gusta todo, como digo, en 
principio. En especial, nos alegramos de la inclusión de los usos culturales y docentes 
en el edificio central, ya que eso permitiría el proyecto del museo del Hermitage, tan 
reclamado y valorado por el barrio de la Barceloneta. 
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Nos preocupa, de todas formas, como ya ha comentado también el Grupo del 
PDeCAT, el hecho de que con esta modificación este proyecto museístico en realidad 
queda en el aire. Según el plan, tendría que contar con la aceptación expresa del 
Ayuntamiento mediante un convenio especial entre Ayuntamiento y Puerto. 

En ese sentido, el Partido Popular nos abstenemos, y además el expediente se 
encuentra aún en período de exposición y preferimos revisarlo antes de 
pronunciarnos. 

Aprovechamos la ocasión para preguntarle, igual que ha hecho el señor Martínez, la 
opinión de este Gobierno sobre el proyecto del Hermitage: qué harían ustedes en caso 
de que se les presentase. 

Gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. La veritat és que ens sorprèn una mica el posicionament del 
Govern respecte a aquest projecte. Estem atònits, ja que m’alegro que hagin canviat 
d’opinió, el que passa, que ens sorprèn que hagi sigut tan ràpid i en tan poc temps. 

Ens abstindrem en aquest punt, tot i que trobem molt necessària aquesta modificació 
per tal de millorar la zona de la Barceloneta, que fa tant de temps que necessita 
aquesta transformació. Però ens desperten dubtes, dubtes degut al seu posicionament 
de govern i altres espais que encara no veiem gaire clar si tindran aquest ús o no 
tindran aquest ús. Però trobem que aquest pla no se’ns ha presentat amb temps 
suficient per poder parlar oberta i tranquil·lament els diferents grups de l’oposició amb 
el Govern, per tal de presentar les al·legacions conjuntament en aquest pla. 

Demà acaba el termini d’exposició pública per presentar les diferents al·legacions, i 
serà llavors quan el nostre partit es posicioni. Ara bé, creiem que abans que 
l’Ajuntament arribés a un acord amb el Port, que ja hi ha arribat, podrien haver tingut la 
delicadesa i el fair play per parlar amb els diferents grups. Però no, no és així, ens 
tenen molt ben acostumats. 

Una miqueta com totes les intervencions, li preguntem per l’Ermitage. Quines 
condicions seran necessàries per construir aquest Ermitage? I esperem que en els 
pròxims consells de barri, comissions de seguiment, s’expliquin les coses reals, ja que 
a la passada comissió de seguiment els veïns els demostraven que el seu conseller no 
els deia tota la veritat. I tant! 

Gràcies. 

La presidenta li demana el sentit del seu vot. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Abstenció. 

La presidenta dona la paraula a la regidora. 

La regidora 

Bé, com comentava abans, malauradament amb l’Autoritat Portuària de Barcelona és 
bastant complicat negociar i és bastant complicat que les seves propostes responguin 
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a les necessitats que té la ciutat, també perquè en les últimes dècades els diferents 
governs han anat cedint-los l’espai. 

Només perquè ens posem en situació, nosaltres la proposta inicial que li vam fer al 
Port per no haver d’arribar a aquest pla especial era que l’edifici central pogués ubicar i 
pogués acollir la Facultat de Nàutica; que els «tinglados» poguessin acollir tot l’Institut 
de Nàutica, de manera que tingués també accés a una dàrsena al mar; que poguessin 
fer allà un hub educatiu que ens permetés també incorporar empreses de l’àmbit 
tecnològic orientades a la nàutica i, per tant, fer un hub educatiu i empresarial on 
també l’edifici del Far acollís el nou centre –que finalment s’ubicarà al Poblenou, 
perquè el Port no ha volgut donar-li sortida a la Barceloneta– de Barcelona Activa 
dedicat a l’economia social i cooperativa. De manera que podíem tenir un port educatiu 
amb educació superior, amb formació professional, amb economia convencional, per 
dir-ho d’alguna manera, i amb economia social i cooperativa, i anar orientant aquest 
tros de ciutat que ens quedava per determinar cap als oficis nàutics i cap a la feina i 
cap a la nàutica i la generació de feina dins de l’àmbit portuari. 

Això el Port no ho va voler acceptar. Per tant, jo, senyor César, crec que, per 
responsabilitat, la nostra obligació era negociar amb el Port: aquí és on hem arribat. Jo 
no li diré que a aquest Govern li sembla bé el turisme de creueristes. Justament és un 
turisme que fa de plaga de «langostes», que ve, consumeix la ciutat i marxa. El retorn 
que té al nostre comerç, el retorn que té als nostres barris, no és allò que volem. 
Volem que Barcelona sigui una ciutat visitada, ho és, és una ciutat turística. Però no és 
el turisme de creuers el que pensem que s’ha de promoure, ni per sostenibilitat ni pel 
model turístic ni perquè sigui realment el que estigui beneficiant els nostres barris. 
Però com a Govern tenim la responsabilitat de negociar, i no podem encallar un pla 
especial, menys quan tenim l’oportunitat de fer que el Port cedeixi algunes coses que 
fins ara no havia cedit ningú, segurament perquè cap altre Govern s’hi havia posat. 

Llavors, sobre l’Ermitage, ho hem dit moltes vegades, potser com a proposta 
museística ens sembla bé. Ciutat Vella té 83 equipaments culturals, l’emplaçament del 
Port no ens sembla el més adient. El que ens ha de demostrar l’Ermitage és que sigui 
un museu viable, perquè ara mateix és d’iniciativa privada. Però, per exemple, la 
franquícia que hi ha a l’Ermitage d’Amsterdam finalment ha hagut de ser absorbida per 
la xarxa municipal de museus, i ha sigut el municipi, la ciutat, la que ha hagut de 
pagar-li a l’Ermitage la seva continuïtat i la seva viabilitat. Per tant, tenim una xarxa de 
museus públics que ja requereix prou inversió, que hem de poder cuidar, i si l’Ermitage 
és capaç de mostrar la seva viabilitat i també està disposat a estudiar altres 
emplaçaments, doncs, podem parlar-ne. 

La presidenta obre el segon torn d’intervenció dels grups municipals. 

El Sr. César Martínez i López 

Només afegir-hi que, regidora, té el que té, i és vostè la que té el que té i és vostè la 
que ho permet. 

En tot cas, el nostre vot és favorable. 
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El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Molt ràpid. Això del turisme de qualitat, això què vol dir? Que si tens diners, tens 
qualitat? Això del turisme de qualitat és molt classista, no? Només aquesta reflexió. 
Per tenir diners no ets turisme de qualitat o no, per poder pagar els disset euros que 
val l’Ermitage d’Amsterdam, per exemple, o que val l’Aerobús o el que sigui. 

Gràcies. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Señora regidora, no me ha quedado claro la última frase que ha dicho usted. Ha dicho 
que si el proyecto del Hermitage es viable económicamente… Luego también ha dicho 
si se avienen a hablar de otros emplazamientos. ¿Eso significa que usted no lo quiere 
ahí? 

La presidenta dona de nou la paraula a la regidora. 

La regidora 

Crec, senyora Jiménez, que és públic i notori que aquesta regidora en concret no vol 
l’Ermitage a la nova bocana, i no crec que tingui molt de sentit que ara faci veure una 
cosa diferent a la que he fet veure fins ara. Evidentment, això no és una decisió que 
prendré jo sola, sinó que prendrem en el si del Govern, i el Govern el que li exigeix al 
museu de l’Ermitage és que mostri la seva viabilitat, igual que se li han ofert altres 
emplaçaments, que fins ara ha rebutjat. 

Només una cosa que m’he oblidat abans: és cert que contempla l’ús comercial i l’ús de 
restauració, però s’ha disminuït molt el percentatge respecte del que hi havia 
inicialment, i entenem que això té a veure amb la capacitat de negociar. 

Hi insisteixo, potser no és el pla especial que haguéssim desitjat i que pensem que 
necessita la ciutat i també la cultura marítima i portuària de la nostra ciutat, però és allò 
a què hem pogut arribar i assolir amb el Port de Barcelona fins que canviï la seva 
percepció i capacitat d’explotar l’espai públic de manera continuada per fer-lo rendible 
en lloc que respongui a les necessitats de la ciutat. 

La presidenta informa que s’aprova aquest punt amb els vots favorables del Govern, 
del Partit Demòcrata i d’Esquerra Republicana, el vot en contra de la CUP i les 
abstencions de Ciutadans, el Partit Popular i el Partit Socialista. 
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D) Part d’impuls i control 

a) Proposicions 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata 
perquè el Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella acordi convocar els 
veïns de la Barceloneta i els grups municipals del Districte a una reunió 
monogràfica sobre les mesures específiques que s’activaran de cara a la 
temporada d’estiu, durant el mes d’abril. En aquesta mateixa reunió, retre 
comptes del funcionament del Programa de veïnatge en el seu primer any de 
funcionament 

La presidenta anuncia que comencen la part d’impuls i control, amb les proposicions 
dels diferents grups. Recorda que el grup proposant disposa de cinc minuts 
d’intervenció, repartits en tres torns, i la resta de grups de tres minuts, repartits en dos 
torns. A continuació, dona la paraula al Grup Demòcrata. 

El Sr. César Martínez i López 

Gràcies, presidenta. Demà farà un any que el Programa per al foment de les relacions 
de proximitat i veïnatge a les escales de veïns i a l’espai públic de Ciutat Vella va 
passar com a mesura de govern pel plenari. Aquest programa es va presentar a 
l’opinió pública el febrer, un mes abans de la seva aprovació. I la nota de premsa de 
l’Ajuntament titulava sobre l’impuls d’aquest pla, però el primer subtítol deia –atenció–: 
«El pla d’estiu passa a ser un programa que durarà tot l’any i s’adaptarà, mes a mes, a 
les necessitats d’un districte que té un ús intensiu de l’espai públic no estacional.» 

Un pot creure que ampliar un pla d’estiu a tots els mesos de l’any modulant la 
intensitat de les mesures podia ser una bona notícia, i ens vàrem imaginar, sobretot 
els que vivim a la Barceloneta, un salt endavant pel que fa a les inspeccions 
d’apartaments turístics per detectar els que són il·legals, al compliment de la normativa 
i ordenances a l’espai públic, a la persecució d’activitats irregulars il·legals, a l’augment 
de dotacions i reforç d’agents cívics i Guàrdia Urbana, inclús els més optimistes podien 
creure en una nova mirada a la gestió de les problemàtiques que l’estiu els aporta. 

Però en mirar el programa –anomenat pla– vèiem que és una altra cosa. Sense 
desmerèixer els seus objectius, el programa pretén abordar el que el seu nom indica: 
les relacions de veïnatge a les comunitats de veïns i a l’espai públic. Segons el 
programa, ens hem dotat com a Districte d’un equip multidisciplinari que pot ajudar 
molts veïns i veïnes a millorar les seves relacions de veïnatge. 

Suposem i esperem que així ens ho confirmin, si s’aprova la proposició, que aquest 
equip està dedicat quasi en exclusivitat al Raval, on la degradació de les relacions 
veïnals en alguns edificis ha estat denunciada pels mateixos veïns en aquesta sala i 
en mapes d’Internet. 

Però quan parlem d’una colla de brètols turistes de borratxera fent escàndol entre 
setmana pels carrers de la Barceloneta, la mirada intercultural que té el programa hi té 
poc a fer. 

Cal, doncs, especificar les mesures que aborden les problemàtiques de l’estiu, 
aquelles que fan córrer rius de tinta i vídeos virals, les problemàtiques que tothom mira 
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per la seva espectacularitat i morbo, però que només els veïns patim, les mateixes 
problemàtiques que la Barceloneta continua patint, malgrat que vostès estiguin 
encarant ja el seu quart estiu al capdavant d’aquest Ajuntament i d’aquest Districte. 

Per això demanem parlar de les mesures específiques d’estiu, sense que estiguin 
dissoltes en el pla de veïnatge. Segur que els veïns i les veïnes de la Barceloneta i els 
grups municipals podrem fer propostes que potser no s’han contemplat mai. Així 
mateix, conèixer els resultats del primer any del programa de veïnatge ens ajudarà a 
entendre com el nou enfocament de les problemàtiques comunitàries del districte ens 
encamina a una convivència millor. 

La presidenta agraeix la intervenció i obre el torn dels altres grups municipals. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Com tots ja sabeu, la Barceloneta pateix sempre la pressió turística, l’augment de 
pisos turístics, l’incivisme al carrer. I aquest pla de veïnatge és una eina molt important 
per solucionar tot aquest tipus d’anomalies que passen al barri. Entenem que és 
important que l’opinió dels veïns hi estigui i que es pugui millorar tot aquest pla perquè 
sigui molt més eficaç perquè aquest estiu no tinguem els mateixos problemes que hem 
tingut estiu rere estiu. 

Volem la coordinació amb neteja, Guàrdia Urbana i els diferents agents que estiguin 
implicats en aquest pla. 

Estem molt contents sobretot per la feina i la lluita que han fet els veïns, perquè el 
PDeCAT s’ha adonat de la importància d’aquest pla, ja que quan estava governant li 
va explotar tot aquest tema a la cara. 

Votarem a favor d’aquesta proposta. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Moltes gràcies. Com bé us diria la Maria José, la Barceloneta és un dels barris que 
pateix més el turisme de borratxera que assota la ciutat, un turisme que infravalora el 
territori que visita, un tipus de turisme que no mereixem en absolut. I quan arriba la 
temporada d’estiu –la qual no comença el juliol, com ja va aprendre el Govern a 
principi de mandat presentant un pla d’estiu a meitat d’aquest–, els veïns del barri 
comencen a tremolar. No saben si podran tornar a dormir una nit sencera en mesos 
per culpa del soroll i els mals usos continuats, innumerables i per tots ben sabuts. Que 
la immensitat de pisos turístics il·legals que expulsen del barri, literalment, a famílies 
senceres, i que no han revertit en el que portem de mandat..., i ajuden a mantenir. 

I ara que albirem l’arribada del bon temps, tothom té un ull mirant cap a la Barceloneta 
i es pregunta què passarà aquest any. El Govern prendrà les mesures necessàries 
perquè no torni a passar allò que passa cada any? I bona part d’això passa per saber 
com valora el funcionament del programa de veïnatge en aquest primer any. En altres 
paraules, treball continu i progressiu, com el pla preveia ser, és a dir, retre comptes als 
veïns. 

Per això creiem que aquesta proposició és ben necessària, i aprofitem per proposar 
que, donat que la Barceloneta, dissortadament, no és l’únic barri que pateix les 
conseqüències de la degradació de les condicions de vida dels seus habitants durant 
l’estiu, aquesta iniciativa es faci extensiva als altres barris del Districte de Ciutat Vella. 
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Hi votarem a favor. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Bé, no sé si és un turisme de borratxera o el turisme com l’entenem aquí, que si es 
volen guanyar diners, tothom et respecta en aquesta ciutat. 

També hi votem a favor. Votem a favor de la socialització del coneixement. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Gracias. Mire, ya en octubre de 2015, y ante el verano que tuvo que sufrir la 
Barceloneta, como recordaba el conseller del PSC, de forma especial y en el distrito 
en general, el Partido Popular presentamos un ruego en este Pleno pidiendo un 
informe exhaustivo sobre las incidencias registradas en la Barceloneta, que fueron 
muchísimas, las actuaciones que realizó el Distrito para solucionarlas y las medidas 
que iba a tomar para que el verano de 2016 fuese más tranquilo. 

Todos recuerdan que fue el verano en que la Barceloneta explotó y salió a la calle a 
decir basta. Por desgracia, viendo el informe que nos entregó el Gobierno, que no fue 
capaz de entregar en el propio Pleno de octubre, sino que tuvimos que esperar a 
diciembre, ya intuimos que el verano de 2016 iba a ser también un desastre. Por eso, 
en marzo de 2016 aprovechamos para pedir un horario de veinticuatro horas de la 
comisaría de Guardia Urbana y Mossos de la Barceloneta. Nosotros queríamos ese 
equipamiento para que fuese una auténtica comisaría para la Barceloneta, con policía 
de proximidad, que conociese los problemas del barrio y se implicase en ellos, policías 
que fuesen fijos para ser parte de la propia historia del barrio, que es la mejor forma de 
conocerlo y ayudarlo. Por eso también pedimos en 2017, en marzo, una propuesta 
para estabilizar la plantilla de la comisaría. 

Siguieron pasando los meses y desde el Partido Popular veíamos con mucha 
preocupación que a mes de junio –junio, ¿eh?– de 2016 el Gobierno del Distrito no 
tenía absolutamente nada preparado para el verano, así que, por responsabilidad 
política, en el Pleno de julio de 2016 pedimos al Distrito un plan de verano que fuese 
de Semana Santa a finales de octubre y que abarcase todos los aspectos que hay que 
reforzar en Ciutat Vella en la temporada de verano sí o sí. 

También pedimos la participación vecinal y comercial, con un seguimiento exhaustivo 
y participativo, para que fuese adaptándose a lo que fuese surgiendo. Se nos aceptó 
ese ruego, pero no se hizo nada. De hecho, señora Pin, se burlaron de todos 
presentando un plan anual de vecindario –lo acorto porque es imposible de repetir– 
que nada tiene que ver con lo específico del verano. Así nos luce el pelo. 

Desde ese momento hemos seguido pidiendo que se cumpliese tanto el horario de la 
comisaría como que ustedes presentasen un plan específico de verano, pero para 
todo el distrito. Hoy el Partido Popular volvemos a pedir al Gobierno que nos diga las 
medidas que se van a tomar desde marzo a octubre para paliar los efectos del verano 
en nuestros barrios. 

Y dado que la proposición que presenta el PDeCAT va en la línea del objetivo del 
Partido Popular de apaciguar los veranos en Ciutat Vella, vamos a votar a favor. 
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Solo un pequeño apunte. Esta proposición que ustedes presentan es una proposición 
transaccionada. De hecho, al principio pedían que estas medidas específicas se 
activasen antes de Semana Santa, que es lo que se ha aprobado en este Pleno, que 
es el verano de Ciutat Vella, antes de Semana Santa. El Gobierno vuelve a decir que 
no tiene nada preparado y que le importa un bledo lo que se aprueba aquí, porque 
ustedes han dicho que esta reunión se tenía que hacer en abril, pero sin ser ni a 
principios ni a finales. Vuelven ustedes a cargarse lo que se aprueba aquí. El verano 
en Ciutat Vella se ha aprobado en este Consell Plenari que empiece en Semana Santa 
y acabe a finales de octubre. Otro verano que nos espera terrible. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Després d’un any de funcionament d’aquest pla de veïnatge, 
encara no han passat comptes de les diferents actuacions que volien dur a terme i que 
s’emmarcaven dins d’aquest pla. Ens han passat un informe, com ha explicat la 
consellera del PP, que els va costar fer, però que, bé, ens el van presentar, amb uns 
quants indicadors, que no hi eren tots, però almenys és alguna cosa. 

Quan ens van presentar aquest pla els vam criticar tots els grups de l’oposició, la 
importància que tenia aquest pla, i que ens hauria agradat poder parlar d’ell abans que 
ens el presentessin, però a això, com els he dit abans, ens tenen molt acostumats. 

Per fer un breu resum del que pensa Ciutadans sobre aquest pla, creiem que era una 
bona mesura i que tenia molt bones intencions, però que faltava dotar-lo de recursos 
humans i materials per millorar la convivència en el districte. Però en aquest pla el 
problema que hi havia era que interferia en la vida dels espais privats, i això no pot ser. 

Però vostès tenen a les seves mans resoldre aquests problemes de convivència. 
Tenen diferents normes, diferents normatives i diferents ordenances, però no les fan 
servir, no actuen per tal d’evitar aquests problemes de convivència. Ara bé, els faig 
unes preguntes sobre aquest pla i sobre les diferents accions que es voldran dur a 
terme: quin és el resum del pla? Funciona, no funciona, s’ha de millorar? S’han de 
crear noves actuacions? És necessari aquest pla o hem de tornar al pla exclusivament 
d’estiu? Ha servit per millorar la vida dels veïns? 

Els recordo que la temporada alta al districte no comença el juny ni el juliol, comença a 
Setmana Santa, i no acaba el setembre, acaba l’octubre i, si fa bon temps, el 
novembre. I crec que això hauria d’estar implementat dintre del pla que volen dur a 
terme. 

Gràcies. 

A favor. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Nosaltres ens abstindrem en aquesta proposta del PDeCAT, i ens abstindrem perquè 
ningú ha parlat exactament de la proposta que ens fan. La proposta que ens fan és 
que fem una reunió monogràfica per veure com planegem o com ens estem plantejant 
enfrontar l’estiu a la Barceloneta. 

El 7 de febrer d’aquest any hi va haver la Comissió de Seguiment del Consell de Barri 
de la Barceloneta, en què es va decidir exactament parlar de l’estiu a la Barceloneta, 
que és el que farem el dia 11 d’abril. Per tant, aquesta sessió monogràfica la tenim ja 
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datada, la tenim ja agendada i l’estem preparant. L’11 d’abril es farà això. Aquesta és 
una voluntat senzillament de desgastar el Govern provocant una altra reunió per parlar 
exactament el mateix que ja hem decidit amb els veïns que parlarem l’11 d’abril. 
Creiem que és absolutament innecessari desgastar Govern i veïns amb reunions per 
parlar del mateix quan d’aquí a tres setmanes ho farem. 

D’altra banda –important–, el pla de veïnatge –amb aquest títol tan llarg, que quan el 
vam presentar l’únic que feien alguns dels grups era fotre’s del nom i no entrar en el 
contingut– el que vol és que de manera sostinguda i durant tot l’any diversos equips 
que estan treballant a l’espai públic, i també en certs espais privats, es coordinin, com 
no ho havien fet fins ara, durant tot l’any per fer una feina més eficient per a allò que fa 
referència a l’espai públic i a les escales de veïns. Per tant, durant tot aquest any, des 
que el vam presentar, hi ha equips que estan treballant al carrer i que s’estan 
coordinant, i que nosaltres anem modulant quina és la seva incidència o aquells espais 
en què considerem que han d’anar treballant també en base a consells de barri, en 
base a les reunions amb veïns i comerciants i en base a les pròpies dades que surten 
de l’anàlisi de la feina de camp que estan fent tots aquests equips. 

Per a la Barceloneta, efectivament, tenim preparades per a aquest estiu, com per als 
altres barris, actuacions diferenciades respecte a la resta de l’any. I només recordar 
això, el dia 11 d’abril parlarem exactament del mateix. El 2017 va ser un any en què 
evidentment vam veure com hi havia coses que s’havien de millorar, es van prendre 
moltes mesures a la Barceloneta, i no només a la Barceloneta, i intentarem en la 
mesura del possible avançar-nos, però és veritat que ja portem també un any de feina i 
que, per tant, doncs, haurem de veure com acabem de modular el que no va funcionar 
el 2017 per al 2018. 

Hi insistim, la nostra abstenció no és perquè no vulguem ser transparents i perquè no 
volem explicar el què, perquè ho hem explicat a consells de barri, i als consells de barri 
de la Barceloneta hem explicat què és el que hem fet, i en el Consell de Barri de maig, 
per exemple, es va explicar el que es faria a l’estiu i al Consell de Barri posterior també 
s’hauria d’haver fet. 

La presidenta dona de nou la paraula al grup proposant. 

El Sr. César Martínez i López 

Jo voldria matisar això del Consell de Barri proper. Jo també hi era a la comissió de 
seguiment, i clarament algun veí o veïna va demanar que es parlés d’aquest tema 
monogràficament, perquè al Consell de Barri de l’11 també va el Pla de mobilitat. I 
també és important parlar del Pla de mobilitat, però a la Barceloneta, sobretot, li 
interessa parlar del pla d’estiu. 

Per tant, és per això que demanem el monogràfic, perquè no volem deixar de parlar ni 
de mobilitat ni volem deixar de parlar de l’estiu, o almenys no ho volem concentrar tot 
en un consell de barri que ja es preveu llarg, si hi anem afegint temes. 

En tot cas, gràcies als grups pel vot a favor. 

La presidenta dona la paraula als grups que vulguin fer el segon torn d’intervenció. 
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La Sra. Julia Barea Sánchez 

Seré molt ràpida. A mi el que em sorprèn és que aquesta petició que ha fet el Grup 
Demòcrata l’han fet els veïns. No ha sigut una imaginació ni una «tonteria» del Grup 
Demòcrata, és que ho han demanat els veïns. Els veïns els han demanat que abans 
de tenir les accions parlin amb ells, ells saben com solucionar les coses. Si ho fan 
després, no tindrà cap sentit fer el monogràfic sobre el pla d’estiu. 

És que, clar, no podem oblidar que la Setmana Santa comença en quinze dies, i la 
reunió l’han convocada per a l’11 d’abril, ja haurem passat una part de la temporada. 

La presidenta informa que aquesta proposició ha estat aprovada amb els vots 
favorables de tots els grups i el vot en contra del Govern. 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè el 
Consell Plenari de Ciutat Vella, donats els darrers esdeveniments ocorreguts 
en diversos edificis de Ciutat Vella, acordi lliurar als grups polítics, en el 
termini de dos mesos, un informe sobre la situació dels expedients, 
campanyes i tramitacions d’ajuts a la rehabilitació al districte de Ciutat Vella, 
per barris 

La presidenta dona la paraula al Partit Socialista perquè exposi la seva proposició. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, presidenta. Donats els darrers esdeveniments ocorreguts a diversos edificis 
de Ciutat Vella, demanem lliurar als grups polítics en el termini de dos mesos un 
informe sobre la situació dels expedients, campanyes i tramitacions d’ajuts a la 
rehabilitació al mateix districte per barris. 

A Ciutat Vella l’acció de desenvolupament urbà s’ha de centrar en la millora de les 
xarxes de serveis i en la rehabilitació d’habitatges necessaris per millorar el nivell de 
qualitat de vida tenint en compte de manera especial els sectors més desfavorits. A 
l’informe de la regidora tenim dades d’inspecció, dades del pla «Dintres», però no 
tenim dades sobre els ajuts a la rehabilitació del districte i sobre com des de 
l’Ajuntament es potencia aquesta rehabilitació, es dona suport i s’acompanya. 

Per millorar Ciutat Vella, cal millorar el manteniment i la rehabilitació dels habitatges, 
que és la raó per la qual fem la proposta d’acord d’urgència..., interiors i estructurals. 
No podem viure episodis com el de l’edifici d’Arc del Teatre, que només n’és un 
exemple. Cal impulsar la rehabilitació i conservació de finques i actuar en els immobles 
deteriorats, per evitar la degradació de l’entorn, i cal ajudar les comunitats. 

Si aquesta feina no es fa contínuament i s’aposta només per la rehabilitació interior, 
els edificis es degradaran i Ciutat Vella, també. Per això demanem en la situació actual 
un debat sobre la política de rehabilitació. Per això demanem lliurar als grups polítics 
en el termini de dos mesos un informe sobre la situació dels expedients, campanyes i 
tramitacions d’ajuts a la rehabilitació del districte, per barris. 

Cal millorar el manteniment i la rehabilitació. Cal impulsar la rehabilitació i la 
conservació de finques i actuar amb els immobles deteriorats per evitar la degradació 
de l’entorn, i cal ajudar les comunitats per fer front a les inspeccions tècniques dels 
edificis i el seu manteniment i garantir les condicions d’habitabilitat dels edificis i els 
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usos dels habitatges. De la mateixa manera, creiem que la construcció i la captació 
d’habitatge..., per formar part del sistema d’habitatge públic. 

La transformació de Ciutat Vella i la qualitat de vida dels seus veïns ha passat sempre 
per polítiques d’habitatge prioritàries i treballades coordinadament. Som l’exemple de 
la bona feina de l’àrea de rehabilitació integrada, l’ARI, de Ciutat Vella, o la política 
d’habitatge públic realitzada al districte els anys noranta i dos mil. 

Per poder fer-nos una idea de la importància d’aquestes polítiques a Ciutat Vella, 
només unes xifres. Del 1988 al 2005 amb l’ARI i amb l’impuls de Foment de Ciutat 
Vella es van invertir a Ciutat Vella més de 230.000 euros en polítiques d’habitatge; es 
van fer més de 3.200 nous habitatges públics al districte i se’n van rehabilitar 4.400, 
amb una repercussió sobre 54.000 habitatges. 

La construcció d’habitatge públic és també un dels temes estratègics, i en aquest 
camp el PSC també està d’acord que s’ha de treballar conjuntament i tenir informació 
del Govern. A l’informe de la regidora hem vist dades sobre actuacions de mobilització 
de pisos buits, però no informació sobre construcció d’habitatge públic. Hem pogut 
veure com al document del Pla de barris del Raval i del Gòtic es parla de reserves per 
a la construcció d’habitatge públic. Es farà? És la nostra pregunta. 

Preguntem en aquest mateix Ple per què el Districte no ha volgut impulsar l’habitatge 
públic de Rec Comtal, i sobre el projecte APROP (allotjaments de proximitat 
provisionals). Per això estem d’acord amb la taula de treball per abordar els diferents 
temes relacionats amb l’habitatge, on participin els diferents veïns, entitats, 
departaments de l’Ajuntament, Institut Municipal d’Habitatge i els diferents partits de 
l’oposició. 

Gràcies. 

La presidenta obre el torn de la resta de grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Gràcies. Votarem a favor d’aquesta proposició, perquè volem saber quina feina s’està 
fent en matèria de rehabilitació d’edificis a Ciutat Vella i també en pro de la 
transparència. 

Fa quinze dies coneixíem el desallotjament per perill d’esfondrament del bloc de 
Lancaster, 24. En aquest edifici, com abans hem comentat, hi vivien famílies en risc 
d’exclusió social que estaven pendents de ser reallotjades per l’Ajuntament en pisos 
municipals. 

És per això que volem saber amb detall com s’està desenvolupant el pla «Dintres» en 
aquest mandat. El pla «Dintres», creat el mandat passat, té com a motivació més 
bàsica fer front a les finques que es troben en un estat de conservació més deficient. 
En definitiva, es fonamenta en el dret de tota persona a viure en un habitatge digne. 
Durant l’actual mandat, a quantes finques s’ha aplicat el pla «Dintres»? Quantes 
sancions i multes han interposat a propietaris que no compleixen? Quants ajuts a la 
rehabilitació s’han donat a propietaris amb pocs recursos? 
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El mandat passat va acabar amb 121 finques on s’havia aplicat el pla «Dintres», i a 
l’últim informe de la regidora ens deia que s’havia aplicat a 182 finques en els darrers 
quatre anys. Per tant, en el seu mandat, només s’ha limitat a 61, o com va això? En 
cap lloc hem pogut trobar les xifres d’aquest mandat d’aplicació del pla «Dintres», 
perquè a tot arreu parlen dels últims quatre anys. 

És per això que lliuri’ns aquest informe que els demana el PSC i veurem quina feina 
han fet en aquest mandat. 

Merci. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Moltes gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició d’urgència 
d’una emergència que, paradoxalment, porta anys donant-se. És a dir, el que és 
urgent és «solventar» la problemàtica, però aquesta no ha empitjorat significativament 
aquesta setmana per justificar la retirada de la proposició que el PSC presentava 
d’inici, que, per cert, és la més sorprenent que he llegit mai. Això no treu que no fos 
certa, eh? 

Era una proposició que demanava constatar el fracàs del Govern en el barri del Raval, 
fet totalment cert, però que obviava i oblidava que el PSC ha estat governant fins fa 
res aquest fracàs, i, per tant, és copartícip d’haver convertit Ciutat Vella en el districte 
dels problemes. I la seva mala gestió els veïns no l’oblidaran per molt que s’hi posin de 
perfil. 

Però, tornant a la proposició d’urgència que la bescanvia, dir que el Pla d’habitatge, i 
especialment el Pla d’usos, duu inherent la idea que es tenen detectades un seguit de 
zones especialment vulnerables, que s’ha fet un estudi previ, informació que 
evidentment el Govern en té coneixement. Per tant, amb un simple creuament de 
dades entre la zonificació de les ajudes demanades per rehabilitació obtindrien un 
«mapeig» prou interessant per millorar les erràtiques polítiques d’habitatge d’aquest 
Govern. 

Hi votarem a favor, i vull constatar que aquesta proposició és propositiva i força 
interessant. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Gràcies. El pla «Dintres» s’hauria d’utilitzar per muntar els narcobancs, s’hauria 
d’utilitzar per muntar... 

Votem a favor de la socialització del coneixement també. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Muchas gracias. Pues yo también voy a ir por esos derroteros, señor Borràs. El PSC 
ha retirado la proposición que inicialmente presentaba y la ha cambiado por otra. Para 
el Partido Popular han perdido una grandísima ocasión para reconciliarse con el barrio 
del Raval, después de haberlos abandonado en un momento tan duro para convertirse 
en socio de un gobierno que, con su dejadez y políticas equivocadas, ha sumido al 
Raval en un completo caos. Y no lo digo yo, la opinión es de tantos y tantos vecinos, 
como todos saben. Una pena, de verdad. 
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No sé si recordarán que a principios del mandato, en el Pleno de diciembre de 2015, 
viendo venir el problema de lejos que tenemos ahora, el Partido Popular planteó el 
problema de forma abierta en este consejo. Pedimos entonces, hace dos años, un 
aumento de Guardia Urbana en la zona; cámaras de vigilancia para ayudar a pacificar; 
una coordinación efectiva entre Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra y Policía 
Nacional para actuar contra las mafias que obviamente ya estaban instaladas; 
inspección de los locales comerciales para detectar irregularidades; cumplimiento 
exhaustivo de la Ordenanza de civismo y aumento del alumbrado público como 
medidas de expulsión de la prostitución en la calle. Y también pedimos que sobre los 
pisos de propiedad municipal vacíos en aquel momento, ocupados de forma ilegal, se 
hiciese oferta pública de forma inmediata a las familias que reuniesen los requisitos. 

Pero dista mucho de la proposición que el Partido Socialista ha retirado. En aquel 
Pleno el Partido Socialista se abstuvo, y hoy retira una propuesta leal y valiente con el 
Raval. Nos hubiese gustado mucho votarles a favor de esa propuesta. De todas 
formas, también les votamos a favor de que el Gobierno nos diga lo que han hecho en 
cuanto a ayudas a las rehabilitaciones. Evitar que los barrios se degraden también es 
una forma de conseguir que los barrios surjan. 

Gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. Votaremos a favor de esta propuesta del Partido Socialista. 
Creemos que es necesario tener respuestas a la situación de los diferentes 
expedientes que tenemos actualmente en tramitación, o algunos que se están 
acabando, para mejorar y rehabilitar todos aquellos edificios que están en condiciones 
infrahumanas. 

Durante estos meses hemos ido conociendo diferentes casos donde los edificios se 
derrumbaban, como el de la calle Arc del Teatre, u otras calles que, por desgracia, ni 
los inquilinos ni los propietarios tenían el dinero suficiente para poder hacer esas 
rehabilitaciones, proyectos que actualmente están derrumbando edificios sin tener en 
cuenta los edificios colindantes, que, debido a ese edificio, hay inquilinos que 
empiezan a aparecerles grietas en sus edificios, en sus casas, que lo único que les 
han ofrecido es trasladarles a una pensión. Creo que es triste ver cómo situaciones 
como estas…, sin hablar con los vecinos, no se pueden llevar a cabo. 

Esta propuesta va encaminada a lo que pedimos un poco en nuestra propuesta, ¿no?, 
ser transparentes, claros y conocer la realidad de cada caso. Es por ello que 
votaremos a favor. 

Gracias. 

La regidora 

Nosaltres també votarem a favor. Només fer dos apunts. 

Un és que hem passat de 4 milions a 25 milions de pressupost executat en 
rehabilitació. Crec que això és important, perquè, des que va començar la crisi i fins i 
tot abans, els moviments urbans que estaven demanant i que estaven lluitant pel dret 
a l’habitatge havien posat molt en valor la necessitat d’impulsar polítiques de 
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rehabilitació dels habitatges, que era una demanda que havia estat desoïda per 
diferents governs de diferents colors, perquè el que s’havia fet és impulsar l’habitatge 
de compra. De fet, senyora Arteaga, és cert que s’ha fet habitatge públic al districte de 
Ciutat Vella a les últimes dècades, bàsicament habitatge públic en règim de venda, en 
règim de propietat, que al cap d’uns anys perd la seva qualificació d’habitatge protegit, 
i molt d’ell destinat als afectats urbanístics pels plans especials que es van 
desenvolupar. No entrarem a valorar-los, per a algunes coses millor i per a altres pitjor. 

Sí que volia destacar també dues coses. No només hem incorporat una demanda que 
venia en pro de la sostenibilitat, també de mantenir el parc públic d’habitatge que 
tenen les ciutats, i en aquest cas sobretot Ciutat Vella, que té un parc públic 
d’habitatge molt degradat, sinó que el que hem fet és aquest estudi a què es referia el 
senyor Borràs, i que es podria haver fet també abans, que «mapeja» quins són els 
edificis en una situació de vulnerabilitat que hi ha a la ciutat. Aquests edificis que estan 
en situació de vulnerabilitat s’han incorporat també al programa de finques de 
rehabilitació d’alta complexitat que té el Pla de barris. 

I jo crec que cal destacar que això es coordina i es suma a una novetat per mi crucial, 
que és que no només passem del «Barcelona posa’t guapa», que és veritat que està 
molt bé tenir bones façanes, sinó que també és important la rehabilitació dels elements 
comuns, com ja es feia fins ara, sinó que ara el que s’ha incorporat també és la 
possibilitat d’ajudes a la rehabilitació per a l’interior de l’habitatge, perquè, com sabem 
crec –espero– que tots, tenim veïns que estan vivint en condicions absolutament 
infrahumanes, i fins ara l’Ajuntament no entrava a l’interior de l’habitatge. 

I no només això, sinó que el que s’ha fet són programes d’acompanyament per arribar 
a aquella gent amb menys recursos, que és la que ara també pot accedir a aquests 
ajuts, cosa que fins ara no passava. 

Nosaltres votarem favorablement. 

La presidenta dona de nou la paraula al grup proposant. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Només donar les gràcies a tots els grups per la votació positiva. I recordar-li a la 
senyora consellera del PP..., que crec que la memòria històrica li falla, bastant, perquè 
recordo que va haver-hi una època, quan governàvem nosaltres, que havíem lluitat 
precisament per acabar amb la droga a Ciutat Vella. Quan hem estat al Govern, hem 
continuat lluitant, o sigui que memòria històrica crec que li falta bastant. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula als grups que hi vulguin intervenir. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Mire, señora Arteaga, fíjese lo que le voy a decir, ¿eh?: ojalá volviese aquel PSC. 

La regidora 

Jo ho sento, senyora Jiménez, ja li ho he dit altres vegades, però cada cop que la 
sento parlar d’habitatge em sembla del més hipòcrita. Vostè està en un partit que 
governa, que té la capacitat de canviar la Llei d’arrendaments urbans, que té la 
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capacitat de fer una llei que limiti l’especulació, que té la capacitat de deixar d’insuflar 
el mercat privat i que té la capacitat també de protegir aquella gent que està en una 
situació més vulnerable per garantir el dret a l’habitatge. I en lloc d’això el que han fet 
és rescatar la banca amb diners públics de tothom i propiciar legislacions que generen 
desnonaments i que generen també una devaluació del parc d’habitatge públic i privat. 
Que tingui una mica de decoro, si us plau, quan parla d’habitatge. Una mica de decoro. 

La presidenta informa que aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat. 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè el 
Consell de Districte de Ciutat Vella acordi revisar l’ordenació de les parades 
de taxis habilitades per encotxar i desencotxar passatgers i les reordeni o 
ampliï, si es considera oportú, així com establir protocols de relació entre els 
diferents actors per evitar situacions reiterades que, actualment, acaben 
formalitzant-se en multes interposades pels agents de la Guàrdia Urbana 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana.  

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Moltes gràcies, presidenta. Avui els presentem una iniciativa que és fruit del seguit de 
reunions que hem anat tenint amb les diferents associacions del taxi. I és que per al 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana el sector del taxi és de gran importància, 
especialment perquè ben aviat canviarà el paradigma de la mobilitat a la regió 
metropolitana i cal que el sector hi estigui integrat. 

En aquest sentit, hem proposat diverses iniciatives a Casa Gran per a la promoció del 
sector, com ara el desenvolupament d’una app amb sistema de reserves, pagament 
online i valoració del servei; també hem proposat l’impuls d’una cooperativa per a la 
prestació de tot tipus de serveis relacionats amb el sector, així com la promoció 
personal i professional dels taxistes. 

I és que entenem que l’Administració ha de vetllar perquè el servei del taxi estigui 
actualitzat i enfortit enfront de l’amenaça dels negocis il·legals. I perquè el sector 
estigui enfortit i presti un bon servei a Ciutat Vella, entre d’altres millores, cal que es 
revisi l’ordenació de les parades de taxi habilitades per encotxar i desencotxar 
passatgers i que es reordenin i ampliïn. I també és del tot necessari establir protocols 
de relació amb els diferents actors per evitar situacions reiterades que actualment 
acaben formalitzant-se en multes interposades per agents de la Guàrdia Urbana. 

Finalment, volem agrair a les associacions PakTaxi i Anget Taxi la bona feina que 
desenvolupen i la dedicació que tenen per fer cada dia millor la seva feina. És per això 
que els senyors Shahzad Ahmed i Mohammed Loudini avui han tingut la gentilesa 
d’acompanyar-nos per relatar-nos la seva experiència. 

Moltes gràcies. 

La presidenta comunica que els veïns que han demanat la paraula intervindran 
després del primer torn dels grups. Tot seguit, obre el torn dels altres grups municipals. 
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El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Avui votarem a favor d’aquesta proposició que porta Esquerra per reordenar i ampliar 
les places de parada de taxis a la zona de plaça Catalunya i la Rambla. A tot el que 
sigui posar-hi ordre nosaltres hi votarem a favor, ja que molts cops en aquella parada 
es poden veure taxis en doble i triple fila. De fet, al mandat passat ja es va arribar a un 
acord perquè els taxis es posessin en una sola filera i no saturar-la, i, a canvi, es va 
ampliar la parada de taxis de la plaça Catalunya i se’n van crear de noves. Per tant, 
estem a favor que es revisi i es faci el que sigui necessari per posar ordre a la zona. 

És evident que a Barcelona en general i a un lloc tan cèntric com a Ciutat Vella es 
necessiten més parades de taxis per endreçar els encotxaments i desencotxaments i 
facilitar-ne el trànsit. No obstant, estem esperant encara veure que es materialitzi 
alguna cosa de l’anunci que va fer a bombo i plateret la regidora Mercedes Vidal sobre 
crear una xarxa de microparades de taxi a tota la ciutat. Tres anys després no han fet 
absolutament res; una altra de tantes promeses que ha quedat volant a l’espai. 

Merci. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta, ja que entenem que tot el que sigui 
l’ordenació de l’espai públic, i més per fomentar el taxi com a servei de qualitat i 
regulat per evitar el funcionament també dels cotxes privats... Creiem que és una bona 
proposta, i per això votarem a favor. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Hi votarem a favor també per entendre que és una mesura que pretén afavorir el 
control públic del mercat i de l’espai. 

Gràcies. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Muchas gracias. El sector del taxi es muy importante para Barcelona, y pacificar su 
trabajo en una zona tan concurrida como plaza Catalunya y Rambla nos parece 
absolutamente imprescindible. 

Lo que pasa es que esta noche estamos en el tema de las propuestas 
transaccionadas. Usted presentaba inicialmente reordenar las paradas de taxi. El 
Gobierno le dice que transaccionen y lo cambia usted, en vez de reordenar, que es 
una acción, va usted y «reordena» lo cambia por «revisar la ordenación», que voy a 
ver y, según lo que me parezca, reordeno o no reordeno. 

La segunda es que pide usted ampliar las paradas de taxi, cosa que a mí me parece 
de maravilla. Y el Gobierno le dice «transaccione usted» y lo cambia por «reordenar o 
ampliar, si se considera oportuno». Eso no es ampliar. No las van a ampliar. Así que 
me parece que le han dejado un poquito la propuesta en casi nada, señor Borràs. 

De todas formas, nosotros, en defensa del sector del taxi, votamos a favor, por 
supuesto. 
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La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Benvinguts els representants. Crec que és important que els 
veïns participeu en aquestes propostes. 

Votarem a favor d’aquesta proposta i també entenem que s’haurà de treballar dins del 
Pla de mobilitat del Districte per posar ordre a la situació actual. 

Dins d’aquest pla, s’han d’analitzar moltes coses i millorar moltes d’altres, com les 
zones de càrrega i descàrrega de mercaderies, com millorar els carrers i les voreres, 
com han de ser les parades d’autobús, i altres necessitats que hem de tenir en 
compte, però no només dins del transport públic o del que ofereix un servei públic, sinó 
també del vehicle privat, ja sigui motos o cotxes, i com s’han de millorar aquests 
aparcaments i mobilitat de les persones. Esperem que en aquest cas el Pla de 
mobilitat se’ns presenti abans de portar-lo aquí, al Ple. 

Gràcies. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Abans que res, agrair la presència dels representants de PakTaxi i d’Anget Taxi al 
plenari de Ciutat Vella i també agrair la transacció que ens ha acceptat Esquerra 
Republicana. 

Evidentment, votarem a favor d’aquesta proposició. Des del Govern municipal hem dut 
a terme una política evident de defensa i promoció del sector del taxi, enfront d’altres 
fórmules que precaritzen les condicions laborals, que no estan regulades i que 
representen una competència deslleial, com Uber, i d’aquí també l’ofensiva que està 
llançant aquesta plataforma contra aquest Govern i contra la protecció del servei públic 
i de qualitat. 

Com sabeu, de totes maneres, existeix la Taula del Taxi a nivell de ciutat, que es va 
reunir precisament ahir. I, per tant, el que farem serà traslladar a la Taula del Taxi, on 
hi ha representants sindicals, aquesta proposició de revisió, reordenació i el que calgui 
fer amb aquestes parades de taxi. 

A priori, nosaltres consideraríem que les parades de taxi sembla que estan ben 
dimensionades a l’entorn de plaça Catalunya i de la Rambla, però, evidentment, s’ha 
de revisar. Ara mateix hi ha deu parades de taxis, amb un total de seixanta-vuit places, 
i sens dubte la col·laboració per veure quina revisió s’ha de fer d’aquestes parades de 
taxi sempre en l’entorn de la Taula del Taxi, que és allà on s’acaben plantejant aquests 
problemes i decidint què és el que es pot fer de mutu acord Administració i 
professionals. 

La presidenta dona la paraula als veïns per un temps de dos minuts cada intervenció. 

El Sr. XX (en nom de Taxi Companys) 

Sóc d’ATC, de Taxi Companys. PakTaxi ens han donat la paraula; estan agregats a la 
nostra associació. Són els que han impulsat la llicència urbana, que ha aprovat Ada 
Colau, li ho agraïm molt. I PakTaxi vol agrair-li també, aprofitant aquest Ple, el seu 
suport, que han tingut amb ells, perquè ells són taxistes, com nosaltres, són 
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companys, i a tots els grups polítics que han recolzat, excepte Ciutadans i PP, que es 
van abstenir, que, bé, ho tenim en compte. 

La polèmica que ens ha portat aquí, als companys, és que els taxistes tenim una feina 
bastant complicada, encara que sembli que no ho és des de fora. El problema principal 
és la Rambla. Els taxistes que treballen a la Rambla normalment viuen a Ciutat Vella. 
Els taxistes tenim aquesta idiosincràsia: on treballem és on vivim, encara que després 
anem a tot arreu. I el col·lectiu de PakTaxi treballa aquí, a Ciutat Vella, perquè també 
viu aquí, a Ciutat Vella. Ells tenen un problema. Se senten assetjats. Per què? Per les 
multes. Nosaltres, per això dic que és una feina bastant complicada –jo haig de córrer 
molt per aquests dos minuts–, miri, quan agafem un client a la Rambla tenim molts 
problemes grossos. Sap per què? Perquè no volem aturar el trànsit, i les maletes, 
moltes maletes, sembla que portin a dins morts, i, de veritat, ho tenim molt malament. I 
corrent perquè no..., i, clar, de veritat. Ara estem obligats a un altre TPV, això vol dir 
que hem de tenir una mica de..., bé, és clar, per passar la tarja i que vingui la 
cobertura del cel i tot això. I això és temps. 

Nosaltres estem pensant que darrere tenim cotxes, però això sembla que la Guàrdia 
Urbana com que no està empatitzant, sobretot vull posar l’accent en PakTaxi, perquè 
són ells majoritàriament que treballen a aquesta zona. No és perquè vulguin..., no ho 
sé, coses rares, sinó perquè viuen aquí. Com ja li he explicat, els taxistes els que 
estan a Santa Coloma treballen a Santa Coloma, estem a tot arreu, però cadascú 
després es reubica al seu lloc. D’acord? 

Bé, agrair també aquesta iniciativa que ha tingut ERC de donar-los la paraula, estan 
molt agraïts. I avisar que, per favor, quan multin, quan un està catorze hores al carrer, 
com estem nosaltres..., jo porto des de les quatre del dematí. El plenari aquest me l’he 
tragat tot, sense..., perquè, clar, per arribar a aquest punt. I encara queda, no? Jo sé 
que estan cansats també. Ahir vam estirar quatre hores, com Manuel Valdés, també. 
Jo sóc de Mobilitat, i m’he tirat quatre hores ahir, i avui no sé quantes porto aquí. Això 
els asseguro que jo... 

No són sindicats, no sé qui ha dit que són sindicats. Són associacions. No tenim 
aquesta història que cobrem. No cobrem. Tot el que perdem és... El que fem aquí és 
perquè volem el nostre col·lectiu i volem lluitar. Però és que ens costa els calés, 
perquè jo no cobro, ni ells. I no sé qui ha dit d’un sindicat. No som sindicats, som 
associacions. 

Avisin quan multin, per favor, perquè arribar a casa i trobar-te a la bústia una multa 
perquè t’han agafat la “calca”, després d’haver patit catorze hores de feina, de veritat, 
costa molt. Voldria que... 

La presidenta li comunica que s’ha acabat el temps i comenta que li ha donat quatre 
minuts perquè ha entès que parlava en nom dels dos. 

El Sr. XX 

I li ho agraeixo molt. No, és que ell volia dir... Són dos paraules, si us plau. Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al representant de PakTaxi, senyor Shahzad Ahmed. 
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El Sr. Shahzad Ahmed (en nom de PakTaxi) 

Buenas noches a todos. Mi nombre es Shahzad Ahmed y yo soy el fundador de la 
asociación de PakTaxi. Y, antes que nada, me gustaría agradecer a Esquerra 
Republicana su apoyo al sector del taxi y haber presentado esta iniciativa para mejorar 
el trabajo diario de los taxistas en Ciutat Vella. 

A menudo trabajar en la zona de la Rambla y de la plaza Catalunya no es tarea fácil, 
porque vemos como se nos multa constantemente por el hecho de hacer nuestro 
trabajo más elemental, como por ejemplo recoger o dejar a un pasajero. 

Desde 2017 tenemos la obligación de tener TPV para cobrar a los clientes, pero pagar 
con tarjeta de crédito siempre conlleva un tiempo y, cuando esto sucede, en las alturas 
de un solo carril de las Ramblas, sabemos que seguro que significa una multa. 

Lo mismo sucede con los turistas que llevan maletas y que quieren ir al aeropuerto o 
puerto. Si los recogemos en la Rambla, recibiremos una multa en casa. En plaza 
Catalunya tenemos casi diez paradas, y siempre las paradas llenas. Y eso impide que 
podamos dejar a los pasajeros en ellas: otra multa asegurada. 

Para finalizar, decir también que nos faltan paradas y plazas en la altura de Liceo y en 
la Boqueria. 

Muchas gracias por escucharme. Espero que se pueda regular la situación actual y 
podamos trabajar en mejores condiciones. 

La presidenta agraeix les intervencions i dona de nou la paraula al conseller 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

No ha parlat el representant d’Anget Taxi. Jo ho constato. 

La presidenta pregunta qui ha parlat en primer lloc. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Jo no el conec. No ho sé. 

La presidenta constata que el primer intervinent ha dit que li havien cedit la paraula i 
que parlava en nom de tots, però que, de fet, no és així perquè tots volen parlar. Tot i 
així, dona la paraula al representant d’Anget Taxi i li demana que sigui breu. 

El Sr. Mohammed Loudini (en nom d’Anget Taxi) 

Buenas noches a todos y a todas. Yo soy el presidente de Taxistas Marroquís. Bueno, 
últimamente estamos sufriendo bastantes multas con la guardia urbana por los 
motivos de desencochar o encochar. Nosotros tenemos dos minutos para dejar 
clientes y llevar clientes. 

Nosotros, los taxistas de Barcelona, somos la primera imagen en el aeropuerto, en 
puerto, estación Sants, estación Norte. Los turistas, cuando cogen el taxi, nos 
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preguntan el hotel. Nosotros tenemos que dejarlos en el hotel. O sea, bajando la 
Rambla, por ejemplo, yo no puedo dejar al cliente arriba, en Canaletas, le tengo que 
dejar en la puerta del hotel. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchos robos. 
Nosotros también hemos sufrido muchos robos por la zona de aquí, de Raval, de 
Cataluña y por Colón y tal. 

También pedimos comprensión por parte de la Guardia Urbana, por ejemplo, cuando 
bajamos por calle Pelayo, muchas veces no podemos acceder a la parada de plaza 
Catalunya, la que llamamos nosotros parada Café Hard Rock. ¿Por qué? Porque han 
puesto una línea continua y los taxistas evitan la multa, antes de ir a la parada a coger 
clientes. Porque la guardia urbana está ahí, solamente que pisas la línea, ya te multan. 
Y habiendo gente ahí esperando taxis. No podemos dejar a la gente ahí: mamás con 
un carro de bebé, o turistas con el shopping, con tantas bolsas, porque no podemos. 
Tenemos el miedo de acceder a esta parada porque hay una línea continua y hay un 
guardia urbano. 

Yo tengo una multa de un compañero hace dos semanas, y le han puesto una multa 
porque el coche sobresale de la parada un palmo, y no es culpa del taxista, es culpa 
de la parada. 

Muchas gracias. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al conseller Borràs. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Donar les gràcies als grups que han donat suport a la iniciativa. Donar les gràcies al 
sector del taxi, a les associacions Anget Taxi i PakTaxi. 

Pel seu testimoni, evidentment, queda palès que les situacions no són les adients per 
treballar, que sí que necessitem una reordenació de les parades, que sí que 
necessitem tornar-les a dimensionar, és a dir, ampliar-les i reubicar-les a llocs on els 
professionals, que són els que treballen catorze hores i que treballen dotze hores o en 
treballen deu, els indicaran on han de ser, més que des d’un despatx, que tot es veu 
molt menys. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Dir que el compromís amb treballar aquestes situacions que ens heu explicat..., 
nosaltres també hem consultat pel tema de les multes que s’han interposat a taxis, i hi 
ha una regulació que el que indica és que allò que s’ha de fer és vetllar perquè no hi 
hagi problemes de seguretat o perquè no hi hagi afectació a altres usuaris de cotxes o 
a altres usuaris vianants. 

En aquest sentit, doncs, segons ens consta en els informes de la Guàrdia Urbana, a la 
plaça Catalunya, des de l’1 de gener fins al 14 de març –fins ahir–, s’han posat a taxis 
un total de set multes, entre altres per estacionar en passos de vianants o cruïlles on 
no es podia girar, i a la Rambla sis. Tot i així, evidentment, tenint en compte les 
consideracions que heu fet, ho tenim ben present. Contactem amb vosaltres, també 
pel pla de la Rambla que estem treballant, i perquè a la Taula del Taxi es plantegin 
aquestes problemàtiques i arribem a acords entre tots. 

La presidenta informa que aquesta proposició ha estat aprovada per unanimitat. 
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4. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-
Capgirem per al disseny i implementació d’un sistema de repartiment 
d’objectes de servei de mercaderies, amb dues plataformes operatives de 
càrrega i descàrrega –una a Pla de Palau i una que substituirà l’actual 
monument de Colom–, que permetés, amb un horari i recorregut estipulats, un 
sistema de transport en vehicles elèctrics i de tracció humana, per alliberar 
els carrers del pas de vehicles de gran tonatge i que els limiti a les vies de 
gran capacitat 

La presidenta dona la paraula a la CUP perquè exposi la seva proposició. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Ciutats com Salou o com Lloret han constatat, no per estudis dels ajuntaments, que no 
n’han fet, per estudis universitaris, que generen a l’estiu el doble de tones de residus 
que la resta de l’any. A qualsevol ciutat on es fa un monocultiu turístic això comporta 
unes conseqüències terribles per al veïnat, per a l’ecologia, i és el cas de Ciutat Vella i 
és el cas de la mobilitat de mercaderies. 

Hem intentat aportar una proposició racional per posar un punt de racionalitat en això 
que se’n beneficiï una minoria i se’n perjudiqui una majoria, i la nostra sorpresa és 
quan el grup de Govern o Esquerra Republicana ens han volgut transaccionar per 
conservar una cosa tan estúpida com és el monument a un imperialista com Colom. 
Estàvem tractant de posar una mica de racionalitat en tot això i se’ns ha preguntat 
senilment si podíem conservar aquell tros de ferro que hi ha allà. 

No prosperarà, suposem. 

La presidenta obre el torn de la resta de grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Gràcies. El mandat passat es van posar en marxa projectes com el de la 
microplataforma de distribució de mercaderies en tricicles elèctrics, també conegut 
com «l’última milla». Des d’una microplataforma de distribució de mercaderies situada 
al passeig Lluís Companys, al qual també arriben camions i furgonetes, descarreguen 
els paquets amb destí Ciutat Vella, i a partir d’aquest punt, mitjançant tricicles elèctrics, 
s’efectua el repartiment de mercaderies, en el recorregut que es coneix com «l’última 
milla». També es va posar ordre a les àrees de càrrega i descàrrega amb el 
desplegament de l’Àrea de Distribució Urbana de Mercaderies (AreaDUM), on a través 
del mòbil es podia gestionar el temps d’estacionament a les àrees de càrrega i 
descàrrega i millorar així en eficiència i eficàcia. 

Aquesta podria ser una bona proposició i útil, sobretot útil, però barrejar el sistema de 
distribució de mercaderies amb l’eliminació del monument a Colom ens sembla més 
aviat surrealista. I per això hi votarem en contra. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, presidenta. El PSC està d’acord amb implantar de forma continuada totes les 
mesures possibles per afavorir la mobilitat sostenible. Una d’aquestes mesures és 
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sense dubte la implantació del sistema de repartiment de mercaderies amb vehicles no 
contaminants elèctrics o bicicletes. 

En aquest sentit, cal recordar que des del pacte de mobilitat, des del grup que treballa 
la distribució de mercaderies i la càrrega i descàrrega, ja es va impulsar un projecte de 
repartiment pilot mitjançant tricicles elèctrics a tres dels barris del districte: Sant Pere, 
Santa Caterina i la Ribera, i es va construir una microplataforma situada al passeig de 
Lluís Companys, la qual crea un minimoll de càrrega i descàrrega al barri de la Ribera 
des del qual mitjançant tricicles elèctrics s’efectua el repartiment de les mercaderies, 
en el recorregut que es coneix com «l’última milla», agrupant la càrrega dels diferents 
proveïdors en un únic viatge. 

Creiem que aquest és un molt bon camí, i que cal continuar treballant-hi. Però el que 
fa la CUP amb la seva proposició és ajuntar una bona idea amb una solució concreta, 
que, en tot cas, hauria de ser una solució treballada pels tècnics, i amb un punt 
demagògic, com és treure l’estàtua de Colom. 

Per això votarem en contra. Gràcies. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot, aclarir que Esquerra Republicana en cap 
moment ha volgut transaccionar la proposta, i que hi ha un malentès, en tot cas. I que 
no cal ser Alan Turing ni desxifrar codis irresolubles de criptoanàlisi per veure un patró 
relacional entre Antonio López i Colom, perquè cada cop que el Govern presenta 
quelcom sobre la resignificació memorística del marquès de Comillas, vostès 
presenten una iniciativa on es menciona Colom. Passa a Casa Gran, passa al 
Districte. Ja hi ha un patró aquí. 

Perquè la proposició versa sobre Colom i no sobre la necessitat –que això sí que ho 
compartiríem des d’Esquerra– d’articular la distribució de mercaderies mitjançant 
plataformes de càrrega i descàrrega i vehicles elèctrics de tracció humana de 
transport. Aquesta part de la proposta és la que trobem realment significativa i 
important. 

Però la seva proposició versa sobre una damnatio memoriae sobre Colom, encara 
que, a diferència de l’expropiació de la Catedral, aquest cop la presenteu en forma 
d’oració subordinada, és a dir, com si no es notés que el que voleu demanar és que 
tirin a terra Colom. 

Per tant, no votarem favorablement. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Muchas gracias. Pues mire, señor Suqué, en el Partido Popular creemos que la carga 
y descarga de Ciutat Vella es una asignatura pendiente que algún Gobierno deberá 
abordar sin complejos. Por nuestra parte, ya conseguimos variar algunas zonas de 
carga y descarga por las molestias que causaban y trasladarlas a otras donde el 
reparto era igual de eficiente, pero quedaban despejadas zonas de paso peatonal 
importantes. 

En ese sentido, coincidimos con ustedes en la necesidad de abrir este melón, pero no 
estamos de acuerdo en la forma que proponen de hacerlo. Dos plataformas en el sur 
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del distrito nos parece poco realista con las necesidades de Ciutat Vella, si es que con 
ellas pretende abastecer a todo Ciutat Vella. 

Y en cuanto a que la ciudad pierda uno de sus iconos, la estatua de Colón, tampoco 
estamos por la labor. 

Así que votamos en contra. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, votarem en contra. Estic molt cansada que vulguin treure 
estàtues, noms de carrers i un conjunt d’històries, de fer revisionisme històric, però és 
que el problema és que el passat no el podem oblidar, perquè no el podem canviar, i 
hem d’aprendre d’aquells errors per no cometre els mateixos errors. 

Barregen conceptes de mobilitat, conceptes de cultura. Miri, si només parlés de la part 
de mobilitat, li hagués votat a favor, perquè creiem que aquesta millora de les 
necessitats de zona de càrrega i descàrrega és molt necessària, però és que barregen 
coses. Què té a veure Colom amb mobilitat? 

De fet, a part de votar-hi en contra, jo els demano que facin una proposta per eliminar 
totes les estàtues i tots els carrers i així no estarem Ple darrere Ple, aquí o a Casa 
Gran, votant aquestes coses. 

Gràcies. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Votarem en contra de la seva proposició. La veritat és que ens fa molta ràbia, perquè 
ho entenem com una oportunitat perduda, potser una altra. 

Majoritàriament estem d’acord en la seva diagnosi que fa del districte i tot l’impacte de 
la càrrega i descàrrega. És un districte de vianants, hi ha friccions, i ens genera una 
contaminació –després, al següent prec, li donaré més dades. El model de 
desenvolupament econòmic, a més a més impulsat sense ni control ni regulació, ens 
ha portat segurament a on som. Això és el que volia parar el Pla d’usos, que vostès no 
van votar a favor, sorprenentment. 

També, hi insisteixo, aquests creixements descontrolats són els que tenim ara, els 
impactes de càrrega i descàrrega actuals. No és una opinió del Govern. De les dades i 
les diagnosis fetes, les sessions participatives per al Pla de mobilitat, es deriva que la 
càrrega i descàrrega és un dels problemes principals a resoldre, com s’ha explicat. 
Tant les dades d’incompliments que hem comptat al carrer com les queixes veïnals 
d’ocupació de voreres i també la demanda dels comerciants de tenir més espais 
assignats justament per no complir la normativa ho corroboren. 

Dades sobre tones de residus després li en donaré també al següent prec. 

També estem d’acord que part de la solució passa per un canvi de sistema, i el 
sistema de trencament de càrrega creiem que és l’adient. És infinitament més 
sostenible, és tracció humana, amb la qual cosa contaminació zero. L’impacte al carrer 
i les friccions amb els vianants seran molt menors. També és molt més eficient, els 
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camions i les furgonetes estan fent transports per dins del districte moltes vegades 
buits; els “cargo bay” tendeixen a anar molt plens, per una qüestió d’aprofitament. 

En tot cas, com li he dit, en el Pla de mobilitat, que en parlarem en següents plenaris, i 
que parlarem òbviament del que estem treballant, creiem que l’increment d’aquest 
sistema és una de les mesures per avançar en la millor gestió de la càrrega i 
descàrrega. I, de fet, com s’ha explicat, s’ha començat a aplicar: fa dos anys vam obrir 
aquesta microplataforma, que està, efectivament, al costat del lloc on vostès demanen, 
al Pla de Palau. 

El que no estem d’acord, com tothom –nosaltres tenim les nostres raons– és que ens 
ho proposin al monument de Colom. Per dues raons, potser una no tan important, 
tècnicament no té sentit col·locar aquesta plataforma enmig d’una rotonda, però 
sobretot perquè no entenem aquesta drecera que plantegeu, fer servir una solució de 
mobilitat quan l’objectiu polític en realitat és una acció sobre el símbol i la 
representació a l’espai públic. 

La veritat, esteu mesclant les coses, generant soroll, per finalment aconseguir el de 
sempre, que és no transformar la realitat. Crec que ho hem parlat, i això s’ha dit moltes 
vegades: ni un bon acord per a la mobilitat més sostenible ni plantejar un bon debat 
sobre temes simbòlics, debat que creiem absolutament necessari. 

Gràcies. 

La presidenta dona de nou la paraula a la CUP. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Entenem que aquesta proposició tirarà endavant, amb tots els vots en contra. Hi ha un 
consens aquí irracional per donar un ús funcional a un lloc, i esteu tots amb un tros de 
ferro imperialista aferrats a..., és que sembleu uns bruixots del segle XIII, vull dir, 
defensant el «tio» aquest de la túnica. 

No ho sé. Quedareu com uns bocamolls si no tireu aquesta proposició endavant. 
Tothom hi heu estat completament a favor, doncs, tirem-la endavant amb tots els vots 
en contra. Encantats, ja passarem comptes amb Colom un altre dia. 

La presidenta informa que aquesta proposició no ha estat aprovada, amb els vots en 
contra de tots els grups municipals, a excepció de la CUP. 

5. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP perquè el 
Ple de Ciutat Vella aprovi en aquest plenari un compromís amb el barri de la 
Barceloneta per a garantir que qualsevol que sigui la reforma que s’escometi 
a la Via Laietana es garantiran els dos sentits, baixada i pujada, d’aquest 
carrer per a la circulació del vehicle privat 

La presidenta dona la paraula a la regidora del Partit Popular.  

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Gracias, presidenta. Desde hace muchos años se está hablando de reordenar la Vía 
Laietana. En todo este tiempo hemos oído de todo, aunque lo más preocupante que 
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hemos oído es la idea, que ha ido surgiendo de forma tímida, pero quizás 
amenazante, de suprimir algún sentido de la marcha para el vehículo privado. 

La Vía Laietana es la arteria y la vena principal de la Barceloneta. Sin ella se 
quedarían aislados. Las opciones de movilidad que les quedan no son viables ni para 
el barrio ni para la ciudad. La Barceloneta es como una isla y su puente con la ciudad 
es la Vía Laietana, para sus vecinos, para las personas que trabajan allí, para los 
proveedores, para las personas que van al barrio a consumir en sus comercios y 
locales de restauración, etcétera. 

Esta que presentamos hoy es una propuesta de consenso con los vecinos de la 
Barceloneta, y pido que hoy sea también una propuesta de consenso de todos los 
grupos políticos. Proponemos que el Pleno de Ciutat Vella apruebe un compromiso 
con el barrio de la Barceloneta para garantizar que cualquiera que sea la reforma que 
se acometa en la Vía Laietana se garantizarán los sentidos, bajada y subida, de la 
misma para la circulación del vehículo privado. 

Gracias. 

La presidenta agraeix la intervenció i obre el torn de la resta de grups municipals. 

El Sr. César Martínez i López 

Gràcies, presidenta. Molts cops, quan es parla sobre la reforma integral de la Via 
Laietana, parlem de la necessitat de millorar la connexió entre el barri Gòtic i el Casc 
Antic, de fer més fàcil i agradable creuar la via. No obstant, molts cops ens oblidem 
que la reforma de la Via Laietana també és important per un altre dels barris del 
districte, com és el de la Barceloneta. La Via Laietana és l’artèria que connecta la 
Barceloneta de forma més directa amb la ciutat. 

Nosaltres sempre ens hem mostrat a favor que la futura Via Laietana tingui els dos 
sentits de circulació per al vehicle privat per evitar que la Barceloneta quedi en certa 
manera aïllada. En cas que només quedés un sentit de circulació, els veïns i veïnes de 
la Barceloneta haurien d’anar a buscar el passeig Lluís Companys o fins i tot el 
Paral·lel per arribar fins a l’Eixample, amb tota la volta que això suposaria. 

Sabem de la guerra que el Govern Colau ha començat contra el vehicle privat. 
Esperem que els veïns de la Barceloneta no n’hagin de patir les conseqüències. 
Sempre parlem de com promoure la vida quotidiana als barris del nostre districte, de 
com evitar que els veïns hagin de marxar. Doncs bé, això també passa per garantir 
que aquells veïns que volen tenir el vehicle privat el puguin tenir, ja sigui perquè el 
necessiten per anar a treballar o per a la família. I també passa perquè aquests veïns 
puguin arribar al seu barri de la forma més ràpida i eficient possible. 

Com sempre hem dit, valdria més que aquests dos milions d’euros que ara es 
gastaran en obres de millora puntuals els destinessin a començar el projecte de 
reforma integral de la Via Laietana o en actuacions que tinguin caràcter permanent. 

Votarem a favor. 
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El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Bona tarda. Nosaltres entenem que el projecte de Via Laietana és un projecte que ha 
de ser immediat, que ja hi ha un projecte realitzat, un projecte que quan vam estar a 
Govern ja vam fer, on consten dos carrils de baixada i dos de pujada, que això ja es 
suma una mica a la proposta que està fent la consellera del PP, però entenem que el 
projecte de la Via Laietana ha de ser un projecte ampli, molt més ampli, amb el 
consens dels veïns i dels comerciants. 

I entenem que no ha de ser una merma per als veïns de la Barceloneta el tema de la 
seva mobilitat, però en aquests moments ens abstindrem en la proposta. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Primer de tot, constatar que hi ha un malentès. Nosaltres no hem transaccionat la 
proposta del PP, perquè s’ha dit, i per tant, que quedi clar. Vam intentar transaccionar-
la amb una..., jo voldria fer-ho in voce, a veure si s’accepta, que es garanteixi l’accés 
dels veïns del barri de la Barceloneta. En aquesta no hi sortiria quants números de 
carrils han d’haver-hi per sentit ni l’especificació tècnica, que creiem que no cal 
especificar-ho aquí. 

Trobem que a la proposició presentada com a transacció, «que cualquiera que sea la 
reforma que se acometa en la Vía Laietana se garantizarán los dos sentidos, bajada y 
subida, de la misma para la circulación de vehículo privado», li manca concretar que, 
en tot cas, seria per als veïns de la Barceloneta, igual que altres veïns del Gòtic o del 
Casc Antic. Si fos així, si queda clar que és per als veïns residents, tot i que preferim el 
nostre redactat, votaríem a favor, evidentment. 

Perquè ja aprofitaré l’avinentesa per reivindicar la bona feina que des del casal 
d’Esquerra Barcelona Vella s’ha anat fent tractant la reforma de la Via Laietana, amb 
una fórmula ben simple, que és reunir tots els veïns, o sigui, parlar amb ells –tots els 
veïns–, de tots els territoris afectats, escoltar-los i prendre la determinació de la 
necessitat de reformar per pacificar sempre, sense aïllar cap barri. 

Per tant, si és així, nosaltres votarem a favor. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Vam transaccionar amb el Partit Popular de Ciutat Vella que quan condemnés el 
franquisme votaríem les seves proposicions. No ens consta que hagi sigut així. Ara, a 
l’espai de proposició, la companya pot condemnar el franquisme i li votarem el que 
vulgui. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, a l’espera de si s’accepta o no l’esmena in voce. 

El proyecto de Vía Laietana ha tenido sus altibajos. A finales del mandato anterior 
estaba todo preparado para empezar el proceso participativo, pero el Gobierno actual 
fue aplazándolo, aplazándolo, y en el Pleno de mayo del 2017 nos presentaron una 
medida de gobierno donde se explicaban las diferentes actuaciones que se iban a 
desarrollar, sin definir el proyecto de la futura Vía Laietana. 
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¿Cuál fue nuestra sorpresa? Y es que estas medidas que habían explicado también en 
una medida no habían tenido en cuenta ni a la Asociación de Vecinos y Comerciantes 
de Vía Laietana ni a los vecinos ni comerciantes de alrededor de Vía Laietana. El 
señor González, presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes de Vía 
Laietana, mostraba su descontento en este Pleno, ya que se invertirían dos millones 
de euros para hacer parches y no hacer el proyecto global de toda la calle. 

De hecho, hace un año se lo pedimos y se lo volvemos a pedir: hagan un plan de 
reforma completa de toda Vía Laietana, consensuado con vecinos, con comerciantes, 
de Vía Laietana por supuesto, pero también con otros vecinos y otros comerciantes de 
alrededor, como la Barceloneta, como Casc Antic, como el Gótico o incluso los barrios 
del Eixample que se verán afectados por las obras de esta vía. 

Lo que nos parece sorprendente es, después de ustedes entrar en el Gobierno, se 
hizo una charla-debate donde la asociación les explicó el manifiesto. Fuimos invitados 
todos los partidos políticos que estamos representados en el Ayuntamiento, y se 
comprometieron a llevar a cabo unas cuantas medidas. ¿Dónde están esas medidas 
relacionadas con el ecologismo, medidas para mejorar el tráfico o el andar de un barrio 
al otro? Porque no olviden que Vía Laietana es una arteria de la ciudad, y asegúrense 
de que esta vía continúe siendo una vía donde conectar el Eixample con la 
Barceloneta, pero la Barceloneta con el resto de los distritos y el resto de los barrios 
de Barcelona. 

Cabe decir que, como aún no han presentado el proyecto y solo oímos chismes y 
oímos cotilleos, y teniendo en cuenta que tienen ustedes una campaña para 
criminalizar el uso del coche, supongo que el PP se ha querido asegurar que como 
mínimo se disponga de movilidad de subida y de bajada de esta calle. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Espero a si s’ha transaccionat, perquè és la mateixa transacció que li vam proposar al 
Partit Popular, i, si ho accepta, el nostre vota anirà... 

La presidenta dona la paraula a l’Associació de Veïns de la Barceloneta.  

La Sra. XX (en nom de l’Associació de Veïns de la Barceloneta) 

Buenas noches. Vengo en representación de la asociación de vecinos. 

Y sobre el tema de la Vía Laietana, estamos muy de acuerdo en que se tiene que 
pacificar, es una arteria principal. Sabemos que se tienen que hacer un montón de 
mejoras, pero también tenéis que pensar que es la arteria principal de la Barceloneta, 
y lo que no podemos pretender es que solo sea la subida y bajada de los vecinos del 
barrio. Los vecinos del barrio no pueden estar incomunicados. En el barrio de la 
Barceloneta está el puerto, también la Vía Laietana da opción a los cruceros, los 
coches que bajan y suben utilizan toda la restauración del barrio. A ver, tenemos que 
pensar un poquito en todos. 

Si hacéis el utilizar solo para los vecinos, es como si antiguamente teníamos el tren 
que nos cerraba el barrio y nos… Sí, no pongas la cara, pero es que relativamente es 
como si nos quisierais poner en un rinconcito y solo entrará y bajará el vecino. Así los 
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comerciantes no vivirán, los trabajadores no trabajarán. No podemos tener una arteria 
tan grande que solo utilicen los vecinos. 

Estoy de acuerdo en que se tiene que ampliar la Vía Laietana, hacer las obras que se 
tengan que hacer, pero, por favor, utilizad la participación de los vecinos. Pero 
utilizadla, no hagáis participación y luego no nos hagáis caso. 

Gracias. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula de nou a la regidora del PP. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Gracias, señora presidenta. Yo creo que la presidenta de la Asociación de Vecinos de 
la Barceloneta se ha explicado perfectamente bien. La Barceloneta no puede aislarse. 
No puede ser que yo soy un vecino de la Barceloneta y mis padres viven en Sant Martí 
y no puedan venir a verme en coche; que yo tenga un comercio en la Barceloneta y no 
puedan venir a comprarme; que yo monte, siendo vecino, un restaurante en la 
Barceloneta y no puedan venir a comer en su coche tranquilamente. El barrio de la 
Barceloneta es muy grande y él mismo pide que haya salida y entrada de todo tipo de 
vehículos. 

Cuando Barcelona en Comú me pidió la transacción esta de los vecinos, yo hablé con 
la asociación, me dijeron que no lo querían, con lo cual no acepté la transacción, 
obviamente. 

Y al señor Borràs, ya se lo comento, ya lo ha escuchado usted de los propios vecinos. 

Entonces quedo a la espera de sus votos positivos. 

Gracias. 

La presidenta obre el segon torn de la resta de grups municipals. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Nosaltres sobretot volem deixar ben clar que no estem en contra que no hi hagi dos 
carrils ni tancar la Via Laietana, sinó que entenem que el projecte de Via Laietana és 
un projecte molt més ampli, però que no estem en contra del tema de la mobilitat. Que 
quedi ben clar. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Nosaltres en tant que no es garanteix que siguin els veïns els que puguin fer servir la 
Via Laietana, i tenint en compte que proposar un... Ens abstindrem. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Votarem a favor. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Per poder argumentar el nostre posicionament en la seva proposició, crec que cal una 
reflexió prèvia. 
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Miri, li explico. Fer política normalment suposa buscar l’equilibri entre interessos 
diferents i sovint enfrontats. Si explico això és perquè en aquesta proposició vostè 
s’oblida, no sé si per desconeixement o voluntàriament, que hi ha molts altres factors a 
considerar quan parlem de Via Laietana –s’han comentat alguns aquí. 

Els hi enumero. Contaminació ambiental: els mapes indiquen que, comparat amb la 
resta de la ciutat, els índexs de diòxid de nitrogen i de partícules en suspensió a l’aire 
del districte en general és menor que a la resta de la ciutat, excepte a les grans vies, 
com Colom, Joan de Borbó i Via Laietana. Això té a veure, clarament, amb l’absència 
de vehicle privat. Li recordo que en un estudi recent es va estimar que reduir els nivells 
de contaminació als nivells recomanats per l’OMS evitaria anualment 659 morts 
prematures i suposaria un increment de 47 dies en l’esperança de vida dels 
barcelonins i les barcelonines. 

Contaminació acústica: aquest sí és un impacte negatiu generalitzat al districte, però, 
segons els mapes acústics, en totes les franges horàries els nivells més alts del 
districte es donen a la Via Laietana. Això té a veure, una altra vegada, amb el vehicle 
privat i també amb la secció del carrer. 

Saturació a les voreres: els comptatges fets pel Pla de mobilitat indiquen que la Via 
Laietana és un dels carrers més incòmodes per caminar i també per creuar, degut, una 
altra vegada, a l’ocupació de l’espai públic per part del vehicle privat. Els veïns i els 
comerciants de la mateixa Via Laietana, del Gòtic i del Casc Antic, ens han demanat 
òbviament millorar i ampliar aquestes voreres. 

Crec que és important que tingui en compte això quan parli de la reforma de la Via 
Laietana: el dret a la salut i a l’ús de l’espai públic per part de veïns i veïnes.  

Però també hi ha una altra cosa que s’ha expressat aquí, hi ha un altre interès, hi ha 
unes altres necessitats, que són els veïns de la Via Laietana. Li hem proposat la 
mateixa transacció que ha demanat Esquerra, perquè està assegurat el pas dels 
veïns; i quan parlem de veïns parlem de mobilitat quotidiana, i tant que els familiars, i 
tant que la càrrega i descàrrega i tant que aquestes mobilitats que suposen treballar o 
viure al barri estan assegurades, tant de pujada com de baixada. El que vostè sembla 
que demana és molta més. De fet, el problema a Via Laietana no és el pas –les dades 
no estan dient això– cap a la Barceloneta, sinó el creuament cap a altres parts del 
districte. 

Com s’ha explicat aquí –em sembla que s’ha comentat–, farem un procés al final de 
mandat, ja ho vam dir, ho hem deixat clar, per decidir sobre Via Laietana. Per tant, 
com és una decisió que haurem de prendre en aquest moment –òbviament els veïns 
de la Barceloneta els cridarem i estaran convocats a defensar les seves necessitats, 
com tot procés participatiu–, creiem que posicionar el vot bloqueja o condiciona aquest 
procés participatiu. 

Per tant, ens abstenim. 

La presidenta dona la paraula a la regidora del Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Comentar si la CUP…, ¿el voto sirve, no sirve? ¿Existe? 
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La presidenta informa que la CUP ha votat que no. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

¿A favor o en contra? 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

No, no les votem. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

No, no, es que sé de lo que hablo. Dicen que no las votan, con lo cual es como si no 
estuviesen. No estaba presente. 

La presidenta manifesta que s’ha de votar alguna cosa. Finalment, el regidor de la 
CUP accepta votar-hi en contra.  

A continuació, informa que aquesta proposició ha estat aprovada, amb els vots a favor 
del Grup Demòcrata, del Partit Popular i de Ciutadans, el vot en contra de la CUP i 
l’abstenció de Barcelona en Comú, del Partit Socialista i d’Esquerra Republicana.  

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Un segundo. Me alegro de que los vecinos de la Barceloneta se vayan con el 
compromiso de no quedarse aislados en la Barceloneta. 

6. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs per a 
instar el Govern del Districte de Ciutat Vella a constituir un consell sectorial 
per abordar els diferents temes relacionats amb l’habitatge, on participin els 
diferents veïns, entitats, departaments de l’Ajuntament, Institut Municipal de 
l’Habitatge i els diferents partits de l’oposició, i en aquest consell analitzar 
temes relacionats amb el seguiment del Pla de l’habitatge, la situació actual 
del parc d’habitatge, els nous projectes i tipus d’allotjament que vol 
desenvolupar l’Ajuntament i les diferents mesures i solucions que ofereix 
l’Ajuntament per donar solucions a les famílies que han patit un desnonament 
o una ocupació 

La presidenta dona la paraula a la regidora de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. Bien, muchos de los datos que iba a dar ya se han dado 
anteriormente, con lo cual no me voy a extender demasiado, pero sí remarcar algunos 
que creo que son importantes sobre vivienda. 

Una de las veintidós viviendas que se construyen en toda la ciudad de Barcelona 
durante estos años son de titularidad municipal. Se tarda una media de cincuenta y 
cuatro días para entregar un piso del parque de vivienda pública a familias que han 
sido desahuciadas. La UCER (Unitat contra l’Exclusió Residencial) no puede asimilar 
toda la demanda que les llega. 

Según los datos que nos han facilitado hoy en el informe de la regidora, únicamente se 
ha podido dar una solución definitiva a treinta y tres familias, y quince de ellas se han 
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tenido que buscar una solución propia, que acostumbra a ofrecerles las ayudas un 
pariente o un amigo. 

Según datos que nos ofrece el Consorcio de Vivienda de Barcelona en Ciutat Vella, en 
el mes de febrero había cuarenta expedientes para valorar. Solo se han otorgado dos 
viviendas en todo el mes de febrero, y hay treinta y dos familias que aún están 
pendientes de adjudicar la vivienda pese a tener el informe de valoración positivo. 

Todos estos datos, aparte de escalofriantes y que a cualquiera se nos encoja el 
corazón…, porque detrás de estos números fríos hay familias, hay menores, hay 
personas dependientes, y es bastante triste escuchar, oír y ver la situación de cada 
una de estas familias que acude a diferentes oficinas, incluso acude al Partido de 
Ciudadanos en diferentes reuniones. 

También tenemos otras problemáticas debidas al uso indebido y delincuencial de 
algunas viviendas, problemas de vivienda del parque público, que se ocupa, que se 
trafica, que se desocupa y que no se tiene desconocimiento de las actividades que se 
hacen en los propios pisos del Ayuntamiento. Proyectos urbanísticos que no se 
acaban de ejecutar, o, peor, se comprometen a dar unas soluciones a los vecinos que 
no son satisfactorias. Edificios que están en un estado lamentable, edificios que se 
derrumban, edificios que se queman, edificios que se ha comprado el Ayuntamiento y 
están sin rehabilitar. 

Hoy desde Ciudadanos creemos que la vivienda es un derecho que todos debemos 
cumplir, y por eso hemos querido hacer una propuesta constructiva, una propuesta 
para que trabajemos todos juntos, de manera conjunta, donde participen entidades, 
asociaciones, los diferentes departamentos del Ayuntamiento y los diferentes grupos 
de la oposición para que se nos explique, preguntemos y entre todos solucionemos 
todos estos problemas que surgen en la vivienda del distrito. Pero no solo donde se 
traten problemas de manera aislada, como la Comisión de Seguimiento de 
Problemática de Drogas en el Raval, sino que se hable de las soluciones a ese Plan 
de vivienda que les votamos a favor, pero que vemos que no se está cumpliendo; 
hacer seguimiento de ese plan, hablar de los proyectos que quiere hacer el Gobierno, 
hablar de medidas y acciones a corto, a medio y a largo plazo; poder crear medidas 
específicas entre todos para los barrios; conocer los datos detallados por barrios; 
poder crear medidas específicas para las calles concretas, y sobre todo tener acceso a 
los datos reales de manera clara y transparente. 

Sabemos que la problemática de vivienda es un tema complicado y que hay muchas 
medidas que no son responsabilidad al cien por cien del Ayuntamiento, pero sí desde 
esta Administración, que es la más cercana a los ciudadanos, tenemos que ser 
capaces de ofrecer respuestas. 

La presidenta agraeix la intervenció i obre el torn de la resta de grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

No fa gaire teníem coneixement que a tot Barcelona l’any 2017 s’han produït 2.519 
desnonaments, entre 40 i 50 per setmana, i Ciutat Vella és el tercer districte de la 
ciutat en nombre de desnonaments. 
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En una entrevista d’ara fa un any, el portaveu de la PAH, Carlos Macías, deia que a 
Barcelona hi havia més desnonaments que mai. No sé si ara seguirà dient el mateix 
després que Ada Colau l’hagi contractat com a assessor de l’Ajuntament cobrant un 
bon sou. 

El partit que aquí representem ha governat la ciutat durant quatre anys, i aquest 
districte també, i sabem com n’és de difícil actuar contra els desnonaments sense un 
ordenament jurídic que els empari. 

Actualment vostès es troben en la mateixa situació en què es trobava el Govern 
anterior, però amb una diferència: nosaltres ni vindrem amb samarretes de colors, ni 
els farem escraches, com sí que feien vostès. 

Segur que ara són conscients que acabar amb els desnonaments no només és qüestió 
de voluntat política, com deia Ada Colau en campanya electoral. Però sí que hi ha 
coses que depenen directament de l’Ajuntament, que sí que depenen directament de 
la voluntat política, com és la gestió del parc municipal de l’habitatge. 

Ada Colau va entrar a l’Ajuntament dient que construiria 4.000 habitatges públics, i ja 
diuen que acabarà el mandat amb menys de 400 pisos construïts: un fracàs en tota 
regla. 

L’edifici de Sant Ramón, 1, que va ser adquirit per l’Ajuntament l’octubre de 2013, com 
ja s’ha dit abans, encara està a l’espera que hi entrin famílies a viure, i s’ha 
desaprofitat tot un any esperant que es donés la connexió a la xarxa elèctrica, i a 
sobre una nit ens l’acaben ocupant. Per sort, aquest cop es va ser ràpid i es va 
desallotjar al cap de poques hores. 

I el mateix amb Robador, 43, comprat al mandat anterior i encara en obres, i el mateix 
amb Robador, 25-27, comprat al mandat anterior i que a dia d’avui encara està tot 
tapiat i les obres no han ni començat, i això no depèn ni d’una llei estatal ni de la 
Generalitat, depèn de l’acció de l’Ajuntament de Barcelona. 

De la mateixa manera, la gestió dels pisos del Patronat també és del tot inoperant. Fa 
unes quantes audiències públiques escoltàvem els veïns del carrer Doctor Aiguader 
que ens explicaven els problemes que tenien amb les mancances estructurals, amb 
les humitats, etcètera. I el Patronat tampoc té un servei d’emergències de vint-i-quatre 
hores, i això no depèn ni d’una llei estatal ni de la Generalitat, depèn de l’acció de 
l’Ajuntament de Barcelona. Com permetre que nou pisos del Patronat del barri del 
Raval es converteixin en narcopisos, com la situació que viuen els veïns dels pisos del 
Patronat del carrer de l’Om, i això no depèn ni d’una llei estatal ni de la Generalitat, 
depèn de l’acció de l’Ajuntament de Barcelona. 

Posin solució a aquest desgavell i convoquin aquest consell sectorial per tractar tots 
aquests temes. 

Gràcies. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies. No ens repetirem, perquè ho hem dit tot amb la nostra «propo», i votarem a 
favor. 

Gràcies. 
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El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Jo em sumo a les paraules expressades. Considerem molt encertada la proposició del 
Grup de Ciutadans, més tenint en compte que, per exemple –és un exemple entre 
d’altres–, a la web del Patronat de l’Habitatge amb prou feines se’ns facilita cap dada 
al respecte. Entenem que l’opacitat es deu al fet que el Govern està incomplint de 
manera flagrant la seva principal promesa electoral i que molt probablement acabarà el 
mandat amb menys de mil habitatges protegits acabats. 

Entenem que el silenci també es deu que és gairebé impossible trobar un pis de 
lloguer a Barcelona per menys de mil euros, o que hi ha més desnonaments que mai, 
ja que entre el 2016 i el 2017 a tota la ciutat s’han acabat 580 habitatges protegits, 
dels quals només 186 han estat entregats. Del total d’habitatges protegits, però, 
només 207 són pisos socials, la resta són pisos per a afectats urbanístics o amb la 
categoria de dret de superfície. Si tenim en compte que s’havia promès construir 4.000 
pisos socials nous i mobilitzar-ne 4.000 més, és obvi que no arribaran ni de lluny a la 
xifra promesa. 

Per tot això i per molt més, votarem a favor. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Una mica perplexos quan vam llegir la proposició, també una mica perplexos amb les 
declaracions del Partit Demòcrata. Ciutadans i el Partit Demòcrata van votar la Llei 
d’habitatge. Va presentar el Partit Demòcrata el 2017 al Congrés una llei per facilitar el 
desnonament exprés, que van votar a favor el Partit Popular i Ciutadans. 

No podem legitimar aquesta hipocresia, hi votarem en contra. I veniu aquí a un lloc 
que no és vinculant a intentar quedar bé amb uns veïns que ho passen malament, 
mentre on sou realment vinculants esteu fent un mal que sí que és vinculant. 

No es pot votar a favor. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Gracias, presidenta. A ver, piden ustedes crear un consejo sectorial para abordar los 
diferentes problemas sobre la vivienda. Hombre, pues podrían haber aprovechado 
para pedírselo a Colau cuando les votaron a favor su Plan de vivienda, ¿no? Eso se 
estila mucho: te voto a favor, pero te pido que incluyas un elemento de seguimiento y 
control de los distintos problemas que puedan surgir en relación con lo que te estoy 
aprobando, pues como una mesa, un consejo o algo. 

El Partido Popular, en cambio, no votamos a favor del Plan de vivienda, y no lo 
hicimos porque recortaba más de 130.000 millones del anterior; porque los 
barceloneses vamos a tener que pagar más por la vivienda pública construida; porque, 
como usted pide ahora, pero su partido no pidió cuando lo aprobó, no concreta ni 
promociones ni calendario, y porque después de haber prometido Colau en campaña 
8.000 viviendas, que son 8.000 –ya lo ha sumado él, 4.000 más 4.000 son 8.000; si 
no, está aquí la noticia, la pueden ver ustedes cuando quieran–, que solo nos ofrezca 
3.000 la verdad es que nos supo a poco. 
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Si a usted y a su partido ya les parecen bien las soluciones de vivienda propuestas por 
Colau para la ciudad de Barcelona, no entendemos mucho que presenten ustedes 
esta propuesta ahora. No sé si significa que ya no les parece bien el plan que votaron 
hace un año. Al Partido Popular nos pareció que era un plan que no estaba a la altura 
de una gran ciudad como Barcelona, por eso votamos en contra. Un 1% de vivienda 
pública en nuestra ciudad es poquísimo. En otras grandes ciudades europeas tienen 
niveles del 15, del 20 y del 25%. No se lleve las manos a la cabeza, es el Partido 
Popular hablando de vivienda, sí, señora Pin. Con un porcentaje así, un 15%, un 20%, 
sí que influyes en el precio de la vivienda de alquiler en una ciudad. Con un 1% no 
influyes, señal que quieres echar balones fuera mandándole la culpa a otros partidos 
políticos. 

Por eso hacía falta un plan de vivienda ambicioso y no el miniplan que aprobaron 
ustedes junto con Convergencia. Con más de ochenta solares públicos vacíos se 
podrían hacer muchas viviendas para esas personas, familias, que necesitan en 
realidad un piso. 

Gracias a ustedes tenemos un plan de vivienda de 2017 a 2025 que no dice ni qué 
construirá ni dónde ni cuándo, y que a todas luces se queda corto. 

¿Quiere Ciudadanos un consejo sectorial para fiscalizar un plan que ustedes mismos 
votaron a favor hace tan solo un año? Nosotros les votamos a favor, porque nosotros 
seguimos pensando hoy lo mismo que hace un año. 

Gracias. 

La regidora 

Nosaltres votarem favorablement, tot i que en aquest cas estem bastant d’acord amb 
el que comentava el conseller de la CUP. Votarem favorablement a la proposició, però 
estem radicalment en contra de tractar la gent com si fos subnormal, perquè creiem 
que la gent sap en quina situació ens trobem, sap qui és responsable i sap per què 
hem arribat fins aquí. 

Només volia fer una mica de repàs. Si estem en un 1% d’habitatge públic, senyora 
Jiménez, té a veure que, per exemple, el seu Govern està proposant una retallada del 
70% en el Pla estatal d’habitatge que proposa ara mateix amb els pressupostos 
generals. Té a veure també que qui ha governat aquesta ciutat durant anys i panys, 
com és el Partit Socialista, també amb ajuda d’Esquerra Republicana, no ha generat 
prou parc d’habitatge públic. Té a veure que l’única reforma que s’ha fet a nivell de 
legislació des que ha començat la bombolla immobiliària va ser la que va promoure el 
seu partit, que canviava el contracte de lloguer de cinc anys a tres anys, que no ha 
facilitat ni ha posat en marxa ni ha mobilitzat el mercat de lloguer, sinó que el que ha 
fet és accelerar la vulneració del dret a l’habitatge. 

Nosaltres ens alegrem que Ciutadans hagi proposat aquesta proposta. El que no 
entenem és com pot estar donant suport al Govern que està plantejant la pitjor política 
pública a nivell d’Estat, que és on hi ha realment les competències en matèria 
d’habitatge. No podem entendre tampoc que el que estigui plantejant és un 
desnonament exprés en lloc de plantejar legislació que limiti l’especulació. No podem 
entendre tampoc, senyora Elisabeth, com pot tenir la desfachatez de dir que el que 
hauríem de fer és emmirallar-nos en ciutats europees on algunes estan al 25 –sí, sí– i 
Viena té el 55, però això vol dir que des dels anys vint estan fent habitatge públic, i 
vostès han fet la Llei del sòl, han canviat la Llei de lloguer –és que em sembla..., de 
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veritat–, han rebutjat la llei que va proposar la PAH, han promogut que el Tribunal 
Constitucional retalli la Llei 24/2015, que van promoure els moviments per la lluita de 
l’habitatge. I ara mateix estan debatent si accepten a tràmit la llei que proposa la PAH 
amb cinc propostes molt concretes que ens ajudarien a abordar el problema de 
l’habitatge. I tot això amb el suport de Ciutadans. 

Votarem a favor de la proposició, perquè ens sembla bé que hi hagi un debat ampli 
amb tots els agents implicats. De fet, els fem la proposta que la primera sessió es 
dediqui a debatre sobre les cinc de la PAH, sobre la proposta de llei que està 
presentant ara mateix al Congrés, perquè allà veurem, com comentava el conseller de 
la CUP, si vostès on és vinculant el tema de l’habitatge són tan favorables a anar a 
regular un mercat privat que està dessagnant aquesta ciutat. 

La presidenta dona de nou la paraula a la consellera de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. Hemos hecho esta propuesta de una manera constructiva. Ya veo 
que ustedes lo de construir no lo llevan demasiado bien. Pero era para trabajar todos 
juntos, escuchando a los diferentes partidos. 

Señora Pin, usted me habla de que hablemos de las propuestas que ha hecho la PAH. 
Encantada, cuando quiera, donde quiera, con quien quiera. Yo no tengo ningún miedo 
a hablar de ninguna propuesta que hemos hecho en el Congreso, que estamos 
haciendo en el Congreso y que estamos debatiendo en el Parlament. No tengo ningún 
miedo. 

Respecto a la señora Jiménez, sí, aprobamos el Plan de vivienda, sí, y les pedimos 
cosas, que no están llevando a cabo, porque les pedíamos que durante el primer año 
hicieran una evaluación y que nos pasaran esos informes. Debido a que esto no ha 
llegado, hemos ido pidiendo en las diferentes comisiones de Casa Gran y de Pleno 
que nos hagan este informe. Está tardando más porque se comprometieron a 
presentárnoslo en el mes de marzo y a día de hoy no lo hemos recibido. 

De hecho, doy las gracias a todos los partidos que han votado a favor. Y al final, como 
todo en esto, solo hablan de las responsabilidades que tienen los demás, o las otras 
administraciones, pero cuando ustedes se dedican a hablar de las competencias que 
tienen no son capaces de gestionar absolutamente nada. 

La presidenta obre el segon torn de la resta de grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

En aquest discurs tan abrandat que ha fet la regidora, ens trobem amb un nou cas de 
pilotes fora i tota la culpa és dels altres. Li recordo que el seu partit també ha governat 
aquesta ciutat durant trenta-dos anys, juntament amb el Partit Socialista i Esquerra 
Republicana. Escolti, jo crec que Iniciativa en el seu espai hi sobrevola. 

I, per exemple, els terrenys del litoral de Barcelona, quan es van urbanitzar, que es 
podien haver dedicat a habitatges de lloguer assequible, els governs del Partit 
Socialista i d’Iniciativa van preferir-los dedicar a promocions privades d’habitatge de 
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compra. Per tant, no faci com si no anés amb vostè, perquè el seu partit ha definit el 
model de ciutat els últims trenta-dos anys. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

També jo volia recordar el que es va fer a l’era socialista. Xifres, que ja les he 
comentat abans: es van fer més de 3.200 nous habitatges públics al districte de Ciutat 
Vella i es van rehabilitar 4.400. 

Gràcies. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Sí, que no només van estar governant aquesta ciutat, Iniciativa va estar governant 
aquesta ciutat, sinó que va ser la responsable de l’Àrea d’Habitatge, perquè la portava 
ella. 

Ja està. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Me ha gustado mucho la frase suya, señora Barea, cuando ha dicho que este 
Gobierno lo de construir no lo lleva nada bien, y vivienda menos todavía. Están 
ustedes gobernando la ciudad de Barcelona –la ciudad de Barcelona. Ochenta y cinco 
solares vacíos. Prometieron 8.000 viviendas. Ustedes lo único que construyen es 
demagogia, populismo y, cuando las cosas no les salen bien, porque lo de trabajar no 
es lo suyo, echar la culpa al Partido Popular, que así es como ustedes llegaron a 
gobernar, en contra del Partido Popular. 

La regidora 

Ja que veig que tothom està tan preocupat, els convido que vinguin amb nosaltres a 
aturar els desnonaments, que no tenim prou eines per poder aturar a peu de carrer, i 
els convido també a anar a parlar a la PAH amb els seus responsables polítics a nivell 
de Govern central per poder discutir la seva llei. 

La presidenta informa que aquesta proposició ha estat aprovada amb els vots a favor 
de tots els grups municipals a excepció de la CUP. 

A continuació, constata que, en aquest punt, hi havia una paraula demanada per part 
de l’Associació de Veïns RPR. Per tant, es disculpa i els dona la paraula. 

El Sr. Paco López (en nom de l’Associació de Veïns RPR) 

Resulta que al carrer Robador, número 14, el meublé que hi ha allà es veu que és 
intocable, aquest meublé no el pot tocar ningú. 

Però no vinc a parlar del meublé, vinc a parlar del carrer Robador, número 33, un 
edifici que hi ha allà. Aquest edifici n’hi ha vint-i-quatre «vivendes», les vint-i-quatre 
«vivendes» que hi ha no sé si són propietat de l’Ajuntament o no ho sé. Allà viuen 
ocupes, el que no és ocupes, i a part hi ha tres persones grans que viuen de tota la 
vida i hi ha un senyor que viu al setè pis que li han tallat els peus i solament baixa una 
vegada al mes, quan ha d’anar a la Caixa a cobrar i a comprar. 
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I al carrer Robador, número 17, hi ha una «vivenda» que ja està rehabilitada, fa dos 
mesos. Per què no doneu aquesta «vivenda» a una persona? Això és el que vull 
saber. Per què no la doneu? 

I després volia parlar també: hi ha permís per vendre cànnabis, botigues..., esteu 
donant botigues per vendre cànnabis? Perquè al carrer Unió, al número 24, hi ha un 
local de cànnabis que a partir de les sis de la tarda allà hi ha una cua de baralles, i els 
veïns s’estan queixant perquè puja tot a dalt i diuen que agafen el colocón més ells 
que els que estan a baix. 

I és això solament el que volia dir. 

La presidenta agraeix la intervenció. 

b)  Precs 

7.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata perquè 
s’elabori un pla d’actuació que coordini tots el serveis municipals clau 
(Guàrdia Urbana, neteja, agents cívics, etc.) per garantir la seguretat, la neteja 
i la convivència a les entrades i sortides de les escoles del districte, així com 
en els camins escolars 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal Demòcrata. Recorda que són dos 
minuts d’intervenció per al grup que fa el prec i dos minuts per al Govern. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Moltes gràcies, senyora presidenta. A causa de l’alt índex d’incivisme al voltant de 
molts centres educatius del districte, el Grup Municipal Demòcrata demana al Govern 
que elabori un pla d’actuació que coordini tots els serveis municipals per garantir la 
seguretat, neteja i convivència en els entorns escolars. 

El PDeCAT el que vol demanar amb aquest prec és que en la franja horària de set del 
matí a les nou la neteja sigui un actiu. Volem uns carrers nets, nets de llaunes, nets de 
xeringues, de trastos vells, de pixums, que l’operatiu Diana faci incís en els 
sensesostre que dormen al costat d’alguns centres escolars i que siguin atesos oferint-
los els serveis de què disposem perquè no estiguin al carrer. 

Demanem que a les dotze trenta del migdia es torni a activar el protocol de seguretat i 
més neteja fins a les cinc de la tarda, perquè és la franja horària que hem detectat que 
és quan es produeixen més accions incíviques al voltant dels centres escolars, ja que 
és l’horari on la temperatura és ideal per estar al carrer. En aquestes hores tornem a 
trobar més xeringues, pipes per fumar heroïna, i és també quan ens trobem més gent 
utilitzant les vies públiques de forma incívica, asseguts a terra o a les escales de les 
vies de sortida d’emergència dels centres escolars, fins i tot moltes vegades fumant 
cigarretes de maria. I aquí trobem un problema, quan el que delimita el centre escolar i 
la via pública és una reixa: els nostres infants passen a ser fumadors passius de 
drogues? 

Hem parlat en aquest mateix Ple en punts anteriors sobre l’educació dels nostres 
infants, i crec que és essencial també millorar l’entorn d’aquests infants i joves. 
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La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

La Sra. Eva Alfama i Guillén 

Els acceptem el prec, farem aquest pla d’intervenció. De fet, ja hi ha una intervenció al 
voltant de les escoles: la neteja va al voltant de les vuit i mitja, passen per les diferents 
escoles, tornen a passar a la tarda, també la Guàrdia Urbana va passant per les 
diferents escoles. Hi ha un protocol específic, a més a més, per quan hi ha alguna 
incidència, les direccions de les escoles es refereixen als referents de districte. I també 
els educadors de salut de carrer passen per totes les escoles del Raval i també des 
dels educadors de districte passen també per les del Gòtic, i per altres on hi ha menys 
problemàtiques de forma menys sistemàtica. 

Tenim una taula de coordinació, on estan tots aquests agents, que es reuneixen 
setmanalment o quinzenalment, depèn del moment de l’any, i hi estan el Servei 
d’Atenció i Suport a Persones Sensesostre, Guàrdia Urbana, els educadors de carrer, 
Districte, etcètera. 

En qualsevol cas, és evident que tenim un districte complicat. Ens ho tornem a mirar i 
fem les millores que calgui fer. I els agraïm la proposta. 

La presidenta dona de nou la paraula a la consellera del PDeCAT. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Em prec la llicència, en nom de tots els infants, de donar-vos les gràcies per acceptar 
aquest prec. 

Les vuit i mitja –un apunt– és insuficient, hi ha molts nens de secundària que a les vuit 
ja són dintre de l’escola. Però igualment m’ofereixo a ajudar-vos amb totes les 
incidències que he recollit als centres i posar-les en el vostre coneixement. 

La Sra. Eva Alfama i Guillén 

Gràcies. Hi seguim treballant. 

8.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè 
s’avaluïn i actualitzin les actuacions específiques per a la neteja del districte 
de Ciutat Vella per adequar els serveis, horari i recursos a les necessitats dels 
diferents barris i que es presenti un informe dins de tres mesos en Consell 
Plenari 

La presidenta dona la paraula al Partit Socialista.  

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Nosaltres avui venim a proposar un prec, que és realitzar en tres mesos un informe de 
neteja del districte, un pla de xoc. 

És un tema que hem portat com a Govern quan estàvem amb el Govern de BeC. Vam 
fer dintre del Govern un impacte important al Raval, als carrers Cardona i En Roig i 
altres. També m’agradaria saber si això encara segueix. 

I per ara ja està. 
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La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Els acceptem el prec. Com ha dit, perquè tenien aquesta responsabilitat, saben vostès 
que les actuacions de neteja al districte són les polítiques en què l’Ajuntament, en 
general, i el Districte, en particular, posa més recursos i esforços. 

Abans han demanat dades –no està el conseller de la CUP– sobre la quantitat de 
residus que es generen. Això ho hem publicat en el Pla d’usos. Recomano, si no ho 
han fet, llegir-lo, perquè té moltes dades molt interessants sobre què està passant al 
districte. En tot cas, la gestió de residus a la ciutat de Barcelona es recull... Perdó, 
m’estic «liant». 

De neteja. A Ciutat Vella es tripliquen les dades. Diré les dades que són importants. És 
a dir, es fan 5.273 gestions de neteja al cap del mes. Això suposa 5,25 serveis per 
cada cent habitants. A la ciutat és 1,97 serveis per cent habitants. 

Les tones. Es recullen 5,3 tones per cada cent habitants al mes. En canvi, a la ciutat 
es recullen 3,5 tones per cada cent habitants. 

Això vol dir la dimensió de l’esforç que fa el Districte i que fa l’Ajuntament en aquest 
tema de la neteja i la recollida de residus, que són dos cares de la mateixa moneda. 

Com ha dit vostè, també s’ha executat tota la modificació en el carrer Escudellers i 
plaça George Orwell per millorar espais per evitar el soroll als veïns. I també es van fer 
inspeccions als comerços perquè compleixin amb la neteja i amb les escombraries. I 
totes les actuacions emmarcades en el pla de xoc enfront de la problemàtica que hi ha 
de venda de drogues del Raval. 

Sí que li demano que la propera vegada ens presenti mesures concretes, no tant 
informes, ja que vostès saben del que suposadament estem parlant. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona de nou la paraula al Partit Socialista. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Agrair l’acceptació del prec. I res més. 

9.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè el 
Consell de Districte de Ciutat Vella acordi prendre en consideració les 
propostes dels veïns, usuaris del pipicà del parc de la Barceloneta i 
l’Associació de Veïns Barceloneta i elaborar conjuntament el disseny de l’àrea 
d’esbarjo per a gossos d’aquest parc 

La presidenta comenta que en aquest punt hi ha demanada la intervenció de diverses 
persones de l’Associació de Veïns de la Barceloneta. Tot seguit, dona la paraula al 
conseller d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
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El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Moltes gràcies. Les àrees d’esbarjo per a gossos són llocs tancats on els animals 
poden anar sense corretja, cosa que afavoreix el joc entre ells i la seva socialització. 
Acostumen a ser zones que oscil·len entre 400 i 1.200 metres quadrats, i en aquest 
cas parlaríem d’uns 700 metres. Acostumen a ser amplis i amb bona visibilitat, perquè 
el posseïdor del gos pugui observar-lo des de qualsevol punt de la zona. 

Els veïns de la Barceloneta porten molt de temps denunciant el rumb que està prenent 
l’esperada àrea d’esbarjo per a gossos. El que havia de ser una zona àmplia i 
espaiada té visos de convertir-se en una zona de disseny prou vistosa, però gens 
funcional. El que havia de ser un planejament de forma rectilínia s’està transformant en 
un seguit de corbes en forma d’onada, les quals remeten fàcilment al reivindicat esperit 
mariner del barri de la Barceloneta. No obstant, permetin-me dubtar tant de la seva 
idoneïtat per complir la seva funció com de la possibilitat que els gossos acabin 
percebent la càrrega simbòlica semiòtica intrínseca a tanta onada. 

A resultes d’aquesta deriva, els veïns de la Barceloneta han recollit prop de 250 
signatures, que adjunten a una proposta clara i entenedora de com volen la zona 
d’esbarjo per a gossos. Nosaltres els demanem que, per favor, els escoltin i que, de 
pas, reflexionin del que és un procés participatiu, i prenguin en consideració les 
propostes dels veïns usuaris del pipicà del parc de la Barceloneta i de l’Associació de 
Veïns de la Barceloneta per elaborar conjuntament el disseny de l’àrea d’esbarjo per a 
gossos del parc de la Barceloneta. 

Moltes gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

El Sr. Ferran Caymel Ubia 

Bona nit. El problema d’això és que les propostes arriben en la fase ja de construcció. 
De fet, en la fase de disseny, quan vam avisar d’aquesta mesura, se’ns parlava d’una 
divisió entre gossos perillosos i els altres, que en aquell moment vam respondre que 
no. Això no vol dir que no atenguem les peticions que ens han fet i que les 
responguem com cal, en particular les tres que fan, que tenen una dificultat variable. 

Sobre les dimensions, efectivament, són set-cents metres quadrats, amb el que es 
guanya una bona quantitat de metres respecte a l’anterior. I estem lògicament oberts a 
parlar, un cop estigui en funcionament, veure si podem ampliar-la cap a una banda o 
cap a l’altra. Sobre el tema de la tanca que ens parlen, se’ls donarà resposta de si pot 
ser el que proposen o no. Però el que difícilment serà és replantejar el projecte sobre 
la marxa. 

Efectivament, aquest projecte no va tenir participació, tot i que va sortir d’un procés de 
participació. El parc de la Barceloneta ja fa una bona pila d’anys, i una de les 
propostes era crear aquestes àrees d’esbarjo de gossos. Llavors, després, com a 
mesura de govern, n’hi va una a cada districte. Vam valorar que el parc de la 
Barceloneta era..., el parc de la Catalana era un bon lloc. A partir d’aquí, la situació 
pensem que és la correcta. I estarem oberts, un cop estigui en funcionament, a veure 
quines millores se li poden fer, naturalment. 
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La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula a les representants de 
l’Associació de Veïns de la Barceloneta, amb un temps de dos minuts cadascuna.  

La Sra. Sonia Delgado (en nom de l’Associació de Veïns de la Barceloneta) 

Con relación a lo que acabas de comentar, estoy completamente en desacuerdo. El 
problema es que los perros no pueden venir aquí a decirte lo descontentos que van a 
estar. Eso, de entrada. 

Lo que no se puede hacer es un pipicán con diseños por todos los sitios, ponerles 
juegos de agility, poner unos bancos que se están comiendo la mitad del terreno que 
había antes. Y lo que esto ya es inaguantable es que os vanagloriéis de participación 
de los vecinos y no habéis hecho participación. No me digas que este pipicán está 
sacado de una participación de hace ya… –lástima que no esté María José para 
desmentirte esta afirmación–, porque no tiene nada que ver –nada– el proyecto aquel 
con el que habéis hecho ahora. He hablado con los constructores y completamente 
pueden hacer ampliar el pipicán el medio metro que le queda a un pequeño terraplén 
que vais a dejar ahí para que los indigentes se estiren, hagan sus necesidades. 

¿El pipicán tiene que ser en forma de ondas grandes para que los indigentes también 
se pongan a dormir aquí dentro? ¿Para que se escondan y cuando un perro entre no 
lo vea, lo muerda y entonces tendremos problemas con los perros? 

A ver, vosotros estáis haciendo cosas de urbanismo, pero no sois animalistas. Pensad 
con la cabeza. 

Gracias. 

La Sra. Rosa Maria Sanjuan (en nom de l’Associació de Veïns de la Barceloneta) 

Bona nit. Que em diguis que això ho revisareu quan estigui en ús em sembla molt 
«tonto», perdona. Perquè, clar, un pipicà que l’esteu fent de disseny, si espereu a fer-
lo per després desfer-lo, no em sembla lògic. Jo no sé el tècnic que ha fet aquest 
disseny, però esteu parlant tot el dia que hi ha moltes coses incíviques i amb aquestes 
onades que heu fet són llocs perfectes perquè allí la gent cagui i pixi. 

Llavors, per netejar, fatal, perquè la gent que ha de netejar ha d’anar buscant els 
recovecos. És que, no ho sé, les coses s’han de fer pràctiques i que es facin servir el 
millor possible. I no ens heu preguntat re. Heu ampliat dos metres que us esteu 
menjant amb una espècie de parterre, o no sé què és allò que han fet en un costat, i 
les onades aquestes que no són pràctiques, perquè no és un espai obert per als 
gossos. 

La valla que heu posat us costarà una pasta molt grossa, però no és pràctica per a un 
lloc de gossos. Jo no ho sé, qui pensa aquestes coses no pensa en el pràctic. 

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

Bona nit. Hi ha 32.100 metres quadrats de parc. El pipicà que quedarà a la banda del 
passeig, si fa tres metres d’amplada, podem donar gràcies. Penso que és una 
vergonya despilfarrar els diners per fer el que esteu fent. Els gossos necessiten espai, 
obert, per córrer, perquè si s’ajunten deu, vint gossos, no estiguin tots «apretats». 
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Entenc que no enteneu de gossos, però podíeu preguntar. Preguntant es fan les 
coses. D’aquesta manera, ara us esteu gastant uns diners inútils –inútils–, sense haver 
preguntat, i a sobre voleu tenir raó. No la teniu. Feu les coses malament. Esteu fent 
una chapuza. 

Són 32.100 metres quadrats de parc, heu ampliat tres pams, és el que heu ampliat. 
Perquè ni tan sols, com ha dit, agafeu la muntanyeta que hi ha. És que deixeu la 
meitat de la muntanyeta. O sigui, és un absurd. No sé qui ho ha fet, però... 

Ah, per cert, el primer disseny que ens van ensenyar del pipicà no té res a veure. Era 
molt més gran. 

És el que haig de dir. 

Gràcies. 

La presidenta agraeix les intervencions i dona la paraula de nou al Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.  

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Donar les gràcies a les veïnes i usuàries, que és qui en saben, perquè són les que 
cada dia van a passejar-los. 

Jo no en sé. Tant de bo estigués la Maria José. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

El Sr. Ferran Caymel Ubia 

Simplement deia que les dimensions, efectivament, hi ha possibilitats d’ampliar-les. 

Estem fent una cosa nova. Llavors, jo els convidaria que anessin a veure altres àrees 
de gossos que ja estan en funcionament i, per exemple, que tenen totes aquestes 
tanques i tot això, i veuran com algunes de les objeccions que estan fent a priori... 
Esperem-nos a veure com funciona, confiïn en la bona fenia de tècnics que s’ha fet 
d’acord amb Ecologia Urbana i amb persones que en saben, i no pressuposem que 
d’entrada allò serà un desastre, perquè no ho creiem en absolut, sincerament. 

10. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè el 
Consell de Districte de Ciutat Vella acordi prendre les mesures necessàries 
per revertir la degradació que, d’uns anys ençà, pateix la plaça Reial, 
reforçant la presència de la Guàrdia Urbana i fent complit les ordenances 
municipals 

La presidenta dona la paraula al conseller d’Esquerra Republicana de Catalunya.  

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Molt bé. A la Plaça Reial per una banda hi tenim l’Associació de Veïns i Comerciants 
de la Plaça Reial, el llegat de Roberto Tierz, a qui el Districte de Ciutat Vella va 
acordar atorgar la Medalla d’Honor de la ciutat, el mític Mercat de Filatèlia i 
Numismàtica, la Fundació Setba, que ha celebrat els seus primers deu anys i que s’ha 
consolidat com un espai expositiu i generador d’esdeveniments sempre amb la cultura 
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com a vehicle d’integració. També hi tenim una plaça recuperada per a la ciutat, amb 
l’esforç que això ha comportat, i una invitació constant als barcelonins a fer-la seva i 
mantenir-la viva, mitjançant un seguit d’activitats promogudes des de l’associació, com 
la cantada d’havaneres de la Mercè, les classes de Txi-Kun i el ball per a la gent gran, 
el Drap-Art, entre moltes d’altres. 

Però, dissortadament, per l’altra banda, a la plaça Reial tenim les queixes reiterades 
dels veïns, treballadors i comerciants per la presència d’espectacles d’acrobàcia sense 
permís de l’Ajuntament, fet que comporta el monopoli de l’espai públic, així com les 
molèsties constants per l’amplificació excessiva de la música d’espectacle i la repetició 
constant d’aquest, la proliferació de la venda ambulant d’alcohol a la mateixa plaça, 
l’increment de la percepció d’inseguretat a la zona –especialment durant la nit, 
provocada pels furts que es produeixen sobretot de dos a sis de la matinada, amb els 
crits conseqüents, les baralles, la deixadesa, la degradació. La mateixa deixadesa que 
a simple vista es pot percebre en el Mercat de Numismàtica i Filatèlia, quan es permet 
que aquest s’ompli de venda ambulant de tota mena, sense cap mena de relació amb 
la mateixa fira, cosa que entorpeix i dificulta la pervivència d’aquesta. 

És per això que els demanem que facin tots els esforços per fer cantó a aquells qui 
doten de valor els carrers i places de la nostra ciutat i prenguin les mesures 
necessàries per revertir la degradació que d’uns anys ençà pateix la plaça Reial 
reforçant la presència de Guàrdia Urbana i fent complir especialment les ordenances 
municipals. 

Moltes gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

La regidora 

Sí. Acceptem el prec. 

La presidenta agraeix la intervenció i pregunta al conseller d’Esquerra Republicana si 
està feliç amb l’acceptació del prec. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Sempre. 

11.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP perquè es 
presentin en aquest Ple les mesures que es prendran des de març fins 
l’octubre sobre els temes següents: efectius policials i de Guàrdia Urbana 
per barris i operatiu de platges, venda ambulant il·legal (top manta) tant en 
superfície com en el metro, persones sense sostre - nomadisme urbà, 
llauners, tràfic de drogues - narcopisos, clubs cannàbics il·legals i legals 
que causen molèsties, mobilitat (no especial Barceloneta) incloent el control 
de l’ús de bicicletes i dels nous elements de mobilitat personal, incivisme 
nocturn, reforç de neteja per barris, agents cívics (formació, requisits, 
funcions) i taules de seguiment (nombre, membres, periodicitat) 

La presidenta dona la paraula a la consellera del Partit Popular. 
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La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí. Yo también seré muy rápida, por la hora que es. 

Dado que Ciutat Vella no tiene un plan específico destinado a gestionar su época más 
complicada del año, el verano, que en nuestro distrito va de Semana Santa a octubre, 
y dado que problemas como incivismo nocturno, top manta, lateros, movilidad, 
inseguridad, personas sin techo, tráfico de drogas están en unos límites insostenibles 
y aún no hemos comenzado la temporada alta en Ciutat Vella, que es cuando todos 
los problemas se amplifican y multiplican, pedimos el siguiente ruego: que se 
presenten en este Pleno las medidas que van a tomar desde este mes de marzo hasta 
octubre sobre los siguientes temas: efectivos policiales y de Guardia Urbana –por 
barrios y operativo de playas–; venta ambulante ilegal –top manta, tanto en superficie 
como en el metro–; personas sin techo - nomadismo urbano; lateros; tráfico de drogas 
–narcopisos, clubes cannábicos ilegales y legales que causan molestias–; movilidad –
en especial Barceloneta–, incluyendo el control del uso de bicicletas y de los nuevos 
elementos de movilidad personal; incivismo nocturno; refuerzo en la limpieza –por 
barrios, por favor–; agentes cívicos –formación, requisitos, funciones, número–; mesas 
de seguimiento –número, miembros y periodicidad. 

Gracias. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Sí que tenim un pla per a l’estiu, que no és el pla d’estiu, sinó que ho hem explicat 
infinitat de vegades. 

Aleshores, no els acceptem el prec. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula als veïns de l’Associació RPR. 

El Sr. Miquel XX (en nom de l’Associació RPR) 

Buenas noches. Gracias. En principio, como siempre, dar las gracias por todas las 
intervenciones que están teniendo Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra. Daros las 
gracias en este caso al Gobierno, porque parece ser que os habéis puesto las pilas. Y 
los vecinos realmente lo agradecemos. 

Por otra parte, os doy las gracias a todos los grupos políticos que habéis votado a 
favor de la propuesta que ha hecho Ciudadanos sobre crear una mesa, junto con los 
vecinos, con el tema de la vivienda, y que desde aquí la Asociación RPR y Eix San Gil, 
que la tengo aquí delante, estaríamos encantados de formar parte de esa mesa. 

Por otro lado, lástima que se haya marchado, porque hemos estado hablando del tema 
de las ocupaciones, y realmente las ocupaciones sí que nos preocupan. Nos 
preocupan mucho en el Raval. ¿Qué tipo de ocupaciones? ¿La ilegal, es la que 
estamos protegiendo? ¿O se va a incentivar a las mafias? Porque hasta ahora, que yo 
sepa, si hay una familia que realmente lo necesita, tiene hijos, estamos totalmente de 
acuerdo, por qué no, hay que hacerlo. Pero hasta ahora lo único que se ha creado es 
pisos ocupados por narcopisos, realmente, especulación, gente que se dedica a 
delinquir totalmente, se dedican a abrir las puertas para que otros ocupen a través de 
dinero… No sé qué tipo de ocupación en este caso la CUP está defendiendo. 
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Y, por otro lado, cosa que ya empieza a preocuparnos, y lo estamos viendo bastante 
grave, es la situación de los manteros en el metro, en las calles, en la Rambla. ¿Por 
qué? Porque, primero, que se colocan todos, no te dejan pasar, y si pisas la manta ya 
tienes problemas con ellos, porque te enganchas. En el metro, ¿cuándo vais a 
participar ahí? ¿Cuándo vais a mandar ya a la Guardia Urbana? Como mínimo 
mandad…, porque lo único que va a ocurrir es lo que advertí hace tiempo, y lo voy a 
advertir ahora: hasta que no haya un empujón por parte de los manteros, porque no 
dejan sitio para pasar, y haya alguien que se caiga al metro y maten a alguien, no vais 
a actuar. No me parece correcto esto. 

Es simplemente nuestra actuación. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Gracias, señor por haber pedido lo mismo que he pedido yo. Creo que tampoco le van 
a contestar, ya que este Gobierno… Me escucha, señor Rabassa, por favor, si es tan 
amable; gracias. Sí, cierro yo. Usted ya ha hablado. Creo que ha dicho que no me 
acepta el ruego.  

Señor Rabassa, en el ruego yo no nombro en ningún momento «plan de verano». Va 
usted muy listo y se pasa de frenada. Lo que acaba de contestarme usted es un 
atentado a la democracia, porque yo soy un partido que representa aquí a vecinos de 
Ciutat Vella, y es un insulto a este Consell Plenari, que, siendo la hora que es, 
estamos aquí todos para trabajar por el bien de Ciutat Vella. Le exijo que me conteste 
usted a todas esas preguntas. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Sí. Ja he contestat que no acceptem el prec. 

I, Miquel, evidentment, agrair-vos que estigueu aquí, les vostres paraules. No és que 
ens hàgim posat les piles darrerament, sinó que el que està passant aquestes 
setmanes o el que està passant darrerament és una feina que hi portem mesos dels 
cossos policials que estan treballant coordinadament a Ciutat Vella, i, per tant, estan 
donant els seus fruit. Ho hem dit moltes vegades, no com voldríem ni tan ràpid com 
voldríem, però acaben donant els seus fruits. És un tema molt complex, que sabem 
que hi ha temes de jutges pel mig i tot això. Però no és que ens estiguem posant les 
piles ara, és que portem molts mesos treballant-ho, ho sabeu, estem en contacte 
permanent. 

Entenem que el tema de l’ocupació ho dirigíeu a la CUP, i, per tant, no ens sentim 
interpel·lats en aquest sentit. Nosaltres no defensem cap mena d’ocupació amb 
aquests tràfics que hi ha al Raval. 

Seguirem treballant, seguirem posant recursos. Sabem de moltes problemàtiques. Per 
exemple, abans no he pogut dir que a la plaça Reial el 80% de les actuacions que hi 
ha és justament per la venda ambulant. N’hi ha moltes més. I en el cas del metro, ho 
treballem amb Mossos, perquè a l’interior del metro és Mossos d’Esquadra. 
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12.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP perquè es 
presentin per escrit els detalls de l’augment de la plantilla indicant noms i 
cognoms, funcions, horaris i remuneracions de cada nova contractació 
realitzada o que es vagi a realitzar, i una justificació de la necessitat de cada 
una d’elles 

La presidenta dona la paraula a la consellera del Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Señor Rabassa, estoy alucinando, de verdad, de que no me haya hecho usted caso. 
Le hago unas preguntas sobre el tema del Distrito, preguntas importantes, serias, y 
usted no me las quiere responder. ¿Por qué no me las quiere responder? ¿Porque yo 
soy una pesada con el tema del plan de verano? ¿Qué pasa, que un partido político 
que está preocupado por el tema del verano, después de tres veranos caóticos en 
Ciutat Vella, le parece a usted que tenga que callarse? ¿O que no pueda preguntar o 
que no pueda preguntar nada a este Gobierno? ¿Este Gobierno no puede contestar? 
Bueno, pues, perdone, es mi tiempo y usted no tiene que decir lo que yo tengo que 
decir. Utilizaré el tiempo para lo que me dé la gana. 

Dado que el Distrito de Ciutat Vella ha aumentado la plantilla en 1 millón de euros, 
esta consellera presenta el siguiente ruego: que se nos presenten por escrito los 
detalles del aumento de la plantilla indicando nombres y apellidos, funciones, horarios 
y remuneraciones de cada nueva contratación realizada o que se vaya a realizar, y 
una justificación de la necesidad de cada una de ellas. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Sí. No li acceptem el prec. 

El que vostè vol són dades protegides per la Llei orgànica de protecció de dades. Per 
tant, no donarem noms, no donarem tota una sèrie de coses. Ara bé, vostè pot buscar-
ho a la web municipal, quina és la política de recursos humans. En diversos informes 
de la regidora també hem explicat quines són les incorporacions al Districte de Ciutat 
Vella. Seguirem informant. 

I nosaltres, sincerament, a diferència d’altres mandats passats, creiem que necessitem 
invertir en recursos humans per poder donar molt millor servei a les necessitats de la 
gent dels barris de Ciutat Vella, que sabem que són moltes. 

Ara, el que vostè sol·licita excedeix el que nosaltres podem fer, i no li acceptem el 
prec, que és una opció democràtica acceptar-lo o no. I el que estem fent és no 
acceptar-lo. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona de nou la paraula al Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí. Opacidad y sectarismo, eso es lo que son ustedes. 

Muchas gracias. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 
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El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Bé, no ho sé. A mi m’agradaria que parlés amb més respecte, si no li agraden les 
respostes que els donem. 

c)  Preguntes 

13.  Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata 
sobre quina autocrítica fa el Govern del Districte de la seva responsabilitat 
en els problemes derivats de l’antiga gestió de la Casa de la Barceloneta, 
que va portar al tancament de l’equipament el mes de juny passat i per què 
el Govern del Districte ha desistit de seguir amb el model de gestió cívica i 
ha passat a un model de gestió privada 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal Demòcrata. 

El Sr. César Martínez i López 

Gràcies, presidenta. Aniré molt ràpid. En el barri de la Barceloneta tenim la sort que les 
entitats podran properament gaudir de dues instal·lacions, una el Segle XX, l’altra 
Borbó, 44, on ja s’ha començat a treballar amb els veïns algunes de les opcions. 
Queda per definir la forma de gestió. 

I vist aquest panorama futur, ens hem recordat que l’any passat un altre dels espais 
que tenia la Barceloneta, com la Casa de la Barceloneta, va haver de tancar. Ara 
sabem que la gestió que era gestió cívica serà una gestió privada. Per això formulem 
al Govern la següent pregunta: quina autocrítica fa el Govern del Districte sobre la 
seva responsabilitat en els problemes derivats de l’antiga gestió de la Casa de la 
Barceloneta, que va portar al tancament de l’equipament el mes de juny passat? I per 
què el Govern del Districte ha desistit de seguir amb el model de gestió cívica i ha 
passat a un model de gestió privada? 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

El Sr. Ferran Caymel Ubia 

Miraré breument endarrere i bastant més endavant. 

Quan es van evidenciar els problemes que hi havia amb l’anterior junta, que era 
responsable de la gestió cívica, el que es va fer en primer terme, quan elles van 
manifestar que no es veien amb cor de continuar, per la nostra part fer un 
acompanyament i garantir que hi havia un procés electoral intern absolutament 
modèlic. Així va ser, però de resultat d’aquest procés intern no en va sortir cap junta, 
per la qual cosa l’Associació Cultural Casa de la Barceloneta 1761 es va dissoldre. 

Aleshores, durant aquests mesos, efectivament, ha estat tancat. Ara a l’estiu tornarà a 
obrir. I la fórmula, efectivament, serà una gestió privada, perquè la gestió cívica no es 
pot imposar des de dalt si no hi ha un col·lectiu, una base, que la reclama i que la fa 
seva. Tant de bo hagués estat així. 
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En qualsevol cas, en els nous precs de condicions hem introduït una fórmula que 
pensem que pot ser bona, que serà una comissió d’activitats amb participació veïnal, 
que ja li avanço que s’ocuparà, per exemple, d’aprovar els projectes presentats, de 
poder presentar projectes de memòria històrica, de fer seguiment de les activitats, fer 
propostes a nivell programàtic cada tres mesos, però deslliurades de la feina interna, 
que ho farà un coordinador o un informador. I, per tant, la feina de gestió més dura la 
farà un personal de l’empresa que guanyi el concurs, però es seguirà mantenint 
aquesta porta d’entrada formal al que és les activitats i la programació de la casa. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula de nou al Grup Demòcrata. 

El Sr. César Martínez i López 

Moltes gràcies per la resposta. També lamentem que la gestió cívica hagi fracassat en 
el cas de la Casa de la Barceloneta, que es va iniciar en el mandat passat. Igual que 
es va iniciar l’expropiació del Segle XX i que també haurà de tenir uns destins cívics, 
veïnals, associatius, en funció del que es vagi definint. I per això la nostra preocupació. 

I us encoratgem que la gestió cívica no deixi de ser un dels pilars d’aquests 
equipaments. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula de nou al Govern. 

El Sr. Ferran Caymel Ubia 

En cap cas. De fet, els emplacem, si volen, el proper 5 d’abril a venir a l’únic 
equipament ara mateix que tenim en gestió cívica, que és el Casal de Barri del Pou de 
la Figuera, on farem un consell d’equipament. 

14.  Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC sobre 
quina és la posició del Govern municipal en referència al solar públic, 
qualificat d’habitatge, del carrer Rec Comtal, 19, i quines són les accions 
previstes 

La presidenta dona la paraula al Grup Socialista. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Gràcies, presidenta. La nostra pregunta és quina és la posició del Govern municipal 
sobre el solar públic, qualificat d’habitatge, del carrer Rec Comtal, 19, i quines són les 
accions previstes que té el Districte. Perquè Ciutat Vella necessita habitatge públic, 
com hem dit abans, i el planejament del Rec Comtal va comportar la cessió d’un solar 
per a la construcció d’habitatge públic. 

A principi de mandat el PSC ja va presentar en aquest plenari una proposició perquè 
aquest es desenvolupés, i la proposició es va aprovar. Pel que sabem, el Districte va 
posar a votació ara si fer habitatge o equipament en aquest solar, i volíem saber quina 
és la postura del Districte. 

Gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 
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La regidora 

Com saben, nosaltres no haguéssim fet el planejament que va permetre fer l’hotel del 
Rec Comtal. Aquí vam arribar tard. Igualment, hi ha tot un seguit de veïns que es 
mostren contraris que hi hagi habitatge en aquell emplaçament. I, fruit de la negociació 
per al PEUAT, el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics, vam pactar amb 
Esquerra Republicana que es consultaria sobre quin ha de ser el futur d’aquest solar. 

Aquest solar està qualificat d’habitatge. Ara estem en converses amb Esquerra 
Republicana. Nosaltres creiem que s’ha de poder desenvolupar habitatge, segurament 
no esgotant la volumetria, justament per evitar generar més molèsties i més 
afectacions als veïns dels voltants, i que, per tant, a la pregunta, ha d’haver la 
possibilitat que continuï amb la qualificació d’habitatge i, per tant, s’hi faci habitatge, 
que hi hagi o no una altra opció que hi hagi equipament o zona verda. 

I estem en aquestes converses. Nosaltres creiem que no hem de perdre l’oportunitat 
de construir habitatge al districte i a la ciutat en general, però també que hem de 
respectar i complir amb els pactes que assolim. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula de nou al Partit Socialista. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Res. Gràcies, regidora. 

15.  Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-
Capgirem sobre quins han estat els criteris per decidir les franges horàries 
específiques que tindrien les organitzacions de CCOO i UGT per a les 
sessions grupals d’assessorament al veïnat que ho sol·liciti, referent al 
«Punt de defensa dels drets laborals» de les mesures del Pla de 
desenvolupament econòmic de Ciutat Vella 

La presidenta comunica que la pregunta de la CUP, atès que el conseller de la CUP 
ja no hi és, queda anul·lada. 

16.  Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de Cs referent 
a quines són les accions que promourà l’Ajuntament per a resoldre els 
problemes d’insalubritat que afecten la via pública produïts per la situació 
de la finca del carrer Aurora, 14B 

La presidenta dona la paraula a la consellera de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. ¿Cuáles son las actuaciones que promoverá el Ayuntamiento 
para solucionar los problemas de insalubridad que afectan a la vía pública producidos 
por la situación de la finca de la calle Aurora, 14B? 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 
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El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Aquesta pregunta també ens la van fer en una Comissió d’Ecologia Urbana a Casa 
Gran. Efectivament, allà hi ha una obra amb una gran bastida amb unes pilastres de 
formigó, i hi ha també recollida selectiva i allà es genera molta brutícia. 

Des que vostès ens ho van dir, gràcies que vostès ens ho van dir, hem incrementat la 
neteja, i no només això, sinó que s’ha assegurat la part d’entrada a la finca, que estava 
tota buida, hi havia uns forats. S’ha requerit de posar-hi unes xapes per poder-ho 
tancar, s’ha tancat. I estem fent un increment de vigilància de la neteja per intentar 
solucionar-ho. 

Tot i així, és veritat que és un lloc molt complicat i que sovint potser no està en els 
estàndards en què hauria d’estar, però sí que forma part d’un dels punts clau perquè 
s’hagi de netejar. 

I insisteixo en les intervencions que s’han fet per no poder passar dins de l’obra, que 
efectivament s’hi estava passant. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, señor Rabassa. Bien, sí, se lo preguntamos en comisión, y su concejal de esa 
comisión, la señora Sanz, se comprometió a hacernos un informe de todas las 
medidas que se iban a llevar a cabo. Por eso se lo volvemos a preguntar aquí, en el 
Distrito, para que nos hagan llegar ese informe. 

Pero, sabiendo esa información, celebramos que se hayan tomado esas medidas, y 
seguro que los vecinos están alegres y contentos de que ese sitio esté más limpio. 

Gracias. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Que segur que estan contents si està més net. I tant. 

Gràcies. 

17.  Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de Cs referent 
a si l’Ajuntament té previst realitzar actuacions de millora en d’altres espais 
de jocs infantils a més dels ja previstos a les places de Salvador Seguí i de 
Sant Miquel, i si no és així per què 

La presidenta dona la paraula a la conseller de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. ¿El Ayuntamiento tiene previsto realizar actuaciones de mejora en 
otros espacios de juegos infantiles además de los que ya tienen previstos en plaza 
Salvador Seguí y Sant Miquel? 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 



DISTRICTE DE CIUTAT VELLA     AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

 

 

 

93 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Sí. Tenim previstes més actuacions de millora i remodelació, instal·lació de noves 
àrees de joc. Però, abans de centrar-me en els previstos, voldria repassar també la 
feina feta i recordar que el programa de manteniment de les àrees de joc no deixa de 
funcionar. 

Per tant, la inspecció preventiva, el manteniment correctiu es segueix fent cada 
setmana; la inspecció funcional es segueix fent trimestralment; l’airejat, desinfectació, 
de manera bimensual, etcètera. Se segueix intervenint i netejant els elements de joc 
sempre que es detecten o se’ns notifiquen incidències, com també ja sap, ja li ho vaig 
explicar fa un any, quan ens va fer una proposta sobre els jocs infantils. 

I pel que fa a renovacions, durant l’any passat es va intervenir a les zones de joc del 
jardí de Doctor Fleming i Horts de Sant Pau i l’àrea de la ludoteca del parc de la 
Ciutadella. També hem realitzat la instal·lació i remodelació de zones completes, com 
l’àrea del joc del Moll de la Fusta el 2016; la plaça del Llagut, amb zones diferenciades 
per trams d’edat, que van acabar l’any passat; la plaça de Folch i Torres, també, amb 
dos zones diferenciades de trams d’edat i que ja inclouen criteris d’accessibilitat i jocs 
inclusius, avançant-nos, d’alguna manera, a aquesta mesura a què fa referència. 

I, ara sí, contestant directament la pregunta que ens fa, tenim: sis renovacions o 
instal·lacions de noves àrees de joc previstes, i totes van lligades a processos 
participatius de consulta als veïns i les veïnes, algunes fins i tot amb participació 
d’infants, com són Sots-tinent Navarro, les obres a punt d’acabar abans de l’estiu; els 
jardins de Voltes d’en Cirés, amb una previsió d’obres previstes per al setembre; Hilari 
Salvadó i la caseta de fusta, amb les obres previstes per finalitzar l’estiu; la plaça 
Salvador Seguí i la rambla del Raval, amb una previsió d’inici d’obres el setembre; la 
plaça Sant Miquel, amb una previsió d’inici d’obres a finals d’any. 

I a més estem desplegant també camins escolars a l’Escola Baixeras, a l’Escola 
Bressol Puigmal, i a La Salle Comtal, a més de treballar, de cara al curs vinent, amb 
diversos centres educatius més, on preveiem que incorporarem els criteris per 
incorporar zones jugables en aquests camins. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula de nou a la consellera Barea. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. Bueno, primero agradecer la respuesta que me han dado, ya que 
estas modificaciones y renovaciones no aparecen en ese informe que se nos facilitó 
en el Pleno de Casa Gran. 

Decirles que, como ha hecho mención, nosotros preparamos una propuesta, 
propuesta que ustedes y el PSC votaron en contra, con lo cual no se aprobó. Es 
casualidad, porque esa misma propuesta la llevamos a comisión y sí se nos aprobó. 
De hecho, celebramos la presentación de la medida de gobierno en Casa Gran, pero 
vimos que solo se mejoraban dos parques, que era Salvador Seguí y Sant Miquel, que 
todo aquello que me ha dicho lo apuntaré, porque no está previsto en esta medida de 
gobierno. 
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La pregunta va incluso más allá. Ustedes han hablado de diferentes mejoras en 
diferentes parques infantiles, pero decirles que el Moll de la Fusta es un desastre. En 
verano es imposible ir con el calor y en invierno hace un frío que los niños pequeños 
no van, con lo cual quizá se deberían preguntar si ese parque infantil es una buena 
actuación o no. 

Y decirle que a mí lo que más me sorprende es que el otro día recibí el proceso 
participativo, o las diferentes sesiones del proceso participativo, que se iban a hacer 
para los jardines de Sant Pau. Es un poco dudosa la asistencia a ese parque, teniendo 
en cuenta que estamos aquí y se ha celebrado hoy a las siete de la tarde, con lo cual, 
aparte de poco planificar, no son capaces ni de hacer accesibles estos procesos 
participativos a toda la ciudadanía. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern. 

La Sra. Natalia Martínez Rodríguez 

Només... Em diuen –jo no tinc la informació sobre aquesta convocatòria– que era a les 
cinc i, evidentment, gran part d’aquestes mesures o venen d’abans o són mesures que 
pensem que volem seguir impulsant. I tot i que no estiguin en el detall de la mesura, 
evidentment, seguim impulsant la remodelació i l’impuls de nous parcs. 

 
En no haver-hi altres assumptes a tractar, la presidenta agraeix la presència i la 
participació a tots els assistents i aixeca la sessió a les 23.48 h. 
 
 
 
 
 
La secretària del Consell 

 
Vist i plau  
La presidenta 
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