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Ordre del dia 
 
A) Aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària del 10 de maig de 2018 

B) PART INFORMATIVA 

1. Despatx d’ofici  

2. Informe de la regidora 

3.  Mesura de govern: 

− Pla de Mobilitat del Districte de Ciutat Vella 2018-2023 

C) PART DECISÒRIA 

1.  Aprovació de la proposta a presentar a la Ponència de Nomenclàtor sobre el canvi 
de nom del carrer Sant Domènec del Call pel de carrer de Salomó ben Adret 

2. Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità a Can Seixanta, al 
barri del Raval 

3. Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità per a la declaració 
de l’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis 
d’edificació 

4. Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità per a l’obtenció 
d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona 

5. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla especial urbanístic i de millora 
urbana d’ampliació de la piscina municipal de Sant Sebastià, a Barcelona 

D) PART D’IMPULS I CONTROL 

 a) Proposicions 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Barcelona en 
Comú perquè, en referència al solar dels antics jutjats de Barcelona i donada la 
necessitat de construcció d’habitatge públic assequible a Ciutat Vella, 
d’equipaments de proximitat, de zones verdes i atenent les reivindicacions veïnals, 
s’acordi: 

− Que l’esmentat solar sigui administrat per l’Ajuntament de Barcelona per 
atendre les necessitats de veïns i veïnes de la ciutat 

− Es treballi amb la Generalitat de Catalunya la reversió de l’acord sobre la 
propietat del terreny en favor de l’Ajuntament de Barcelona 

− Es treballi conjuntament per aconseguit la reversió de l’acord 
− Es traslladi aquest acord a l’Ajuntament, a la Generalitat i a l’Estat 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata perquè 
el Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella, atès que els artesans i botiguers del 
Born-l’Esquirol es veuen afectats per problemes de seguretat i convivència, i la 
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notable baixada de vendes que han patit per les obres de l’estació de metro de 
Jaume I, acordi: 

− Reforçar la il·luminació del Born-L’Esquirol abans que arribi l’hivern 
− Incrementar la presència de Guàrdia Urbana per fer front a l’augment de furts i 

robatoris 
− Reorganitzar els torns de neteja dels carrers del Born-L’Esquirol perquè no es 

faci neteja quan les botigues estan obertes 
− Redissenyar la lona que cobreix les obres de l’estació de Jaume I per tal de 

donar visibilitat i dinamitzar els comerços de la zona 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè es 
torni a posar en marxa Foment de Ciutat Vella com a operador específic del 
Districte per a executar mesures de transformació urbana, social i econòmica, en 
col·laboració amb el teixit privat i associatiu 

4. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atesa 
l’arbitrarietat d’iniciar una campanya d’inspeccions per petits establiments, que 
majoritàriament no tenen façana davant del Palau de la Música, atès l’alt retorn 
social i riquesa comercial que aporten i atès l’exigència administrativa de canvis 
estructurals o d’elements d’alt cost sense subvenció, el Govern creï una comissió 
de treball amb els petits establiments afectats pel Pla d’inspecció i paisatge urbà 
per tal d’elaborar conjuntament una acció de transitorietat fins la plena aplicació de 
la normativa on es comtemplés la introducció d’algunes situacions 
d’excepcionalitat quan es tractés de negocis o activitats d’alt retorn social 

5. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-Capgirem 
perquè, partint de l’última proposta aprovada conforme no es destinaran més 
diners al Consorci de Turisme fins a quantificar específicament i detallats els danys 
socioambientals i de condicions materials de vida del turisme al districte, es 
proposi que el total recollit de la taxa turística i l’equivalent al pressupost de l’any 
anterior com a aportació al Consorci vagi de manera automàtica i directa al fons 
d’habitatge públic per tal d’accelerar els processos d’adquisició i reconversió 
d’immobles en habitatge de protecció oficial  

6.  Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP perquè donada 
la situació que pateix el Raval en relació al tràfic de drogues i per no permetre que 
el narcotràfic ocupi els locals comercials, fet denunciat pels comerciants del carrer 
Riera Baixa, es porti a terme un pla integral de xoc en aquest carrer que inclogui: 

− Vigilància de Guàrdia Urbana uniformada en aquest carrer, en especial a la part 
més propera a carrer Hospital, amb la finalitat d’expulsar el narcotràfic i 
d’augmentar la seguretat objectiva 

− Instar a la Conselleria d’Interior un reforç de Mossos d’Esquadra a la zona 

− Adequació de l’enllumenat del carrer que augmenti la sensació subjectiva de 
seguretat 
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− Pla de dinamització comercial de Riera Baixa que inclogui ajuts per a reactivar 
l’activitat comercial legal i atreure públic que normalitzi i expulsi les activitats 
il·legals que puguin donar-se en aquest carrer 

7. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs per a instar el 
Govern municipal que promogui mesures de recolzament i acompanyament al petit 
comerç de proximitat de manera que s’incorporin en els diferents plans actualment 
en marxa a Ciutat Vela i que s’obri una línia d’ajuts específics i actuacions per a 
protegir el petit comerç de proximitat, especialment a les zones en què està sent 
amenaçat 

b)  Precs  

8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata perquè el 
Govern del Districte no redueixi les places d’aparcament existents destinades a 
motos i que, en cas que sigui per intervencions de reurbanització i millora de 
l’espai públic, s’acompanyi d’un pla de reubicació de les places perdudes en 
indrets propers al que en resulti afectat 

9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata perquè el 
Govern del Districte faci els tràmits pertinents per instaurar la figura d’un mediador 
en llengua tagal, igual que ja disposen de mediadors per a altres llengües, al CAP 
Doctor Lluís Sayés (Raval Nord) i al CAP Drassanes (Raval Sud), atès l’important 
nombre de pacients d’origen filipí que assisteixen a aquests centres 

10. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè s’actuï amb 
contundència sobre els vehicles-tricicles il·legals presents als barris de Ciutat Vella 

11. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè es convoqui 
amb presència de tots els grups municipals la Junta Local de Seguretat de Ciutat 
Vella amb urgència i amb un punt específic per tractar la greu situació 
d’inseguretat que viuen els comerciants del carrer Riera Baixa 

12.  Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP perquè, donat que 
les dades d’inseguretat al barri han augmentat i per això el consistori ha desplegat 
policia de barri, i donat que el barri de Sant Pere pateix la problemàtica dels «nois 
de la cola», s’instal·li una oficina de denúncies en el Casal del Pou de la Figuera, 
compatible amb les activitats del casal, perquè contribueixi a augmentar la 
seguretat en el barri i fer més eficient la funció de la policia de proximitat 

13. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP perquè sobre la 
crescuda exponencial a Ciutat Vella de la venda il·legal (top manta), la falta 
d’aplicació del conveni entre Policia Portuària, Guàrdia Urbana i Mossos 
d’Esquadra, entre altres motius, s’acompleixi de manera immediata el conveni 
existent entre aquests cossos policials, amb la finalitat d’expulsar la venda il·legal 

14. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, donat l’anunci 
del Govern Municipal d’instal·lar el CAP Raval Nord en el solar de l’antiga Capella 
de la Misericòrdia i la falta de consens amb les entitats culturals i veïnals, es faciliti 
una llista de les diferents ubicacions que va oferir l’Ajuntament de Barcelona 
perquè la Generalitat construeixi el nou CAP del Raval Nord i els informes en què 
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es valora la idoneïtat de tots aquests espais, en especial el que es refereix al solar 
de l’antiga Capella de la Misericòrdia 

c) Preguntes  

15. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC sobre com 
pensa solucionar el Govern el problema concret de les intimidacions, les 
amenaces i fets delictius constants i reiterats que es produeixen en l’encreuament 
de carrer Riera Baixa i carrer Hospital, i quins plans de dinamització comercial té 
previst per tal de pal·liar els resultats de la seva deixadesa 

16. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC sobre com 
afectarà al Districte de Ciutat Vella, atesa la disminució en la recaptació de 
plusvàlues, les retallades projectades i quins programes i execucions previstos es 
veuran afectats 

17. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-Capgirem 
sobre quines motivacions ideològiques justifiquen el missatge «T’AJUDEM A 
PAGAR L’IBI I EL LLOGUER» que durant tres setmanes s’ha enganxat per l’espai 
públic de Ciutat Vella per part de persones assalariades amb l’encàrrec de penjar-
lo als portals, i l’existència de prospectes amb el mateix missatge entregats als 
Centres de Serveis Socials, Oficina d’Habitatge, seu de Districte i altres 
dependències municipals 

18. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de Cs sobre quines 
mesures ha adoptat el Govern Municipal per erradicar l’activitat dels captadors de 
locals de consum i venda de drogues, donat l’augment d’aquesta activitat il·legal i 
el perjudici que genera a la convivència, al comerç i la qualitat del turisme 

 
 
Desenvolupament de la sessió  
 
La vicepresidenta saluda els assistents i obre la sessió. 

Tot seguit, demana disculpes en nom de la presidenta, perquè arribarà una mica més 
tard. Per tant, de moment, presidirà ella aquest Consell Plenari. 

A continuació, informa que, d’acord amb la normativa de protecció de dades, i tal com es 
preveu en la convocatòria d’aquesta sessió i en el document que s’ha lliurat als assistents, 
s’enregistraran en vídeo les persones presents a la sala i les intervencions per a la seva 
posterior difusió per Internet al canal de l’Ajuntament. 

Així mateix, comunica que totes les persones que han demanat intervenir en aquesta 
sessió han d’haver emplenat i signat l’autorització al tractament de les dades, incloent-hi 
la imatge. Comenta que al peu del document que se’ls ha lliurat trobaran la informació. 

A) Aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària del 10 de maig de 2018 

La vicepresidenta pregunta si s’aprova l’acta del Consell Plenari anterior. 
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B) Part informativa 

1. Despatx d’ofici 

La vicepresidenta demana si cap partit polític vol intervenir en aquest punt. 

2. Informe de la regidora 

La vicepresidenta dona la paraula a la regidora. 

La regidora 

Bona tarda. Moltes gràcies. Com sabeu, l’informe de la regidora consisteix a fer una mica 
de repàs de l’activitat al districte en els últims dos mesos, des de l’últim plenari.  

En aquest sentit, cal ressaltar, per una banda, que hem tingut el mes de ramadà, 
justament l’any on hem tingut més iftars populars; que arriba l’estiu amb un canvi de 
Govern tant a l’Estat espanyol com a la Generalitat, cosa que ens hauria de permetre tenir 
un horitzó de canvi. Malgrat això, continuem tenint gent a la presó. 

Entro ja en el contingut de l’informe. 

Pel que fa a la part de participació, s’han dut a terme els consells de tots els equipaments. 
Ha començat el procés de participació per transformar la Via Laietana, fruit també 
d’aquesta primera trobada del grup motor. El que hem fet com a govern és situar la 
transformació de la plaça Antoni Maura dins d’aquest procés. 

En l’àmbit dels drets socials –jo crec que cada plenari parlem de drets socials–, a vegades 
se’ns oblida que quan parlem de drets socials estem parlant també de quin contracte 
social és el que sustenta aquesta garantia de drets. En aquest sentit, en aquest plenari 
portem dues proposicions per fer un canvi de planejament per continuar treballant per 
garantir el dret a l’habitatge. 

Pel que fa als desnonaments, en el que va d’any hem intervingut en 179 desnonaments. 
Per això també continuem insistint en la necessitat d’un canvi de legislació a nivell estatal 
de la Llei d’arrendaments urbans i un canvi de legislació que també penalitzi l’especulació. 
Per això també avui l’alcaldessa estava a Nacions Unides donant veu a les diferents 
ciutats que estem reclamant justament aquest canvi legislatiu. I per això també avui es 
presenta la modificació de plantejament per garantir que en les grans rehabilitacions un 
30% de l’habitatge es destini a habitatge protegit, i la mesura de tanteig i retracte, que 
després hi entrarem. 

Al programa pla «Dintres», de rehabilitació de finques en males condicions, hi ha setanta-
cinc finques ara mateix actives dins del pla «Dintres». Hi ha hagut també tretze 
adquisicions d’edificis gràcies a aquest programa. S’han portat a terme les ajudes a la 
rehabilitació. Recordo que per primera vegada aquestes ajudes permeten reformar 
l’interior de l’habitatge. També estan subjectes, aquestes ajudes, als propietaris que 
s’ajusten a l’índex de preu de lloguer, que establim la Generalitat i l’Ajuntament 
conjuntament. I entren també les finques d’alta complexitat. Fins ara hem invertit 
3.526.000 euros en aquest programa. 
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Però no hem d’oblidar que, generalment, els drets són fruit de conquestes, és molt 
important el paper de la societat civil. I, per tant, també és important a nivell més local 
poder donar eines als moviments que estan reclamant el dret a l’habitatge. Per això també 
es va publicar la Guia del llogater en perill, juntament amb la Taula d’Habitatge de la 
Barceloneta. 

I si parlem d’eines de moviments i de ciutadania, és important no deixar de banda els 
joves. En aquest sentit, suposadament ha finalitzat el procés de KN60lab, aquest procés 
que hem fet enfocat sobretot a transformar trajectòries vitals, a fer un procés amb els 
joves del barri del Raval. Finalment, malgrat que la finalitat era que acabés ara, al juliol, 
aquest projecte continuarà, donada la bona valoració que fan tant els serveis municipals 
com les diferents entitats que treballen amb joves. 

En l’àmbit també de l’educació, crec que cal ressaltar el fet que el projecte Prometeus, 
que és aquest projecte impulsat per El Periódico «El Raval» i l’Associació Educativa 
Integral del Raval, AEI Raval, per poder garantir i fomentar que els joves del Raval vagin a 
la universitat, ha guanyat un dels premis Barcelona Innovació. 

En l’àmbit de la memòria –després hi entrarem–, la memòria contemplada com un dret i 
no pas tant com una obligació. I, en aquest sentit, avui portem al plenari el canvi de nom 
de Sant Domènec del Call, també com una qüestió de justícia històrica. 

A l’informe també tenen l’informe de subvencions. Ressaltar que han crescut les 
subvencions en l’àmbit de cultura, educació, esports, infància i acció comunitària. 

I en la promoció econòmica, la valoració del Punt de Defensa dels Drets Laborals, que 
porta funcionant des de l’octubre. Crec que cal ressaltar algunes dades. Des del gener 
s’han atès 243 persones, un 60% d’aquestes són dones, la gran majoria de l’àmbit de 
l’hostaleria, la restauració, el comerç i la neteja d’edificis. Un 35% amb un contracte 
temporal, un 4% sense contracte i més del 70% de les persones ateses per l’Oficina de 
Drets Laborals tenen un sou que no arriba al 18.000 euros anuals. I, per tant, constatem la 
necessitat d’aquesta Oficina de Drets Laborals i una forta precarietat laboral que hem de 
poder combatre des de tots els àmbits possibles. 

Hi ha hagut setanta-cinc propostes del Districte que s’han presentat a la convocatòria de 
subvencions d’«Impulsem el que fas», una convocatòria que el que vol és promoure 
propostes econòmiques arrelades al territori. 

Hi ha hagut vint comerços del districte que s’han sumat a la convocatòria de «Comerç a 
punt»: això són dotze hores d’assessorament individualitzat a comerços del barri. 

I hem incorporat brigades d’ocupació i manteniment en petits «arreglos» d’equipaments, 
pintura i altres coses, divuit persones, i també setze persones en plans d’ocupació per 
reforçar la neteja. 

Com saben, vam fer la convocatòria dels baixos de protecció oficial, aquests locals públics 
que surten a concurs per poder garantir que s’estableixi allà determinada activitat 
econòmica que té greus problemes per poder establir-se al districte degut als preus dels 
lloguers. Aquest concurs garanteix que, després, qui guanyi el concurs podrà optar a un 
d’aquests baixos amb un preu per sota de mercat. 
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Pel que fa a l’espai públic, a l’informe tenen les actuacions dutes a terme a la plaça 
Terenci Moix, fruit d’una de les propostes del plenari passat. 

I en l’àmbit de la seguretat, s’han incrementat un 2% les trucades i la demanda ciutadana. 
També hi ha hagut més infraccions per convivència detectades. Això també té a veure 
amb el fet que tenim més policies al carrer i, per tant, es detecten més infraccions. De fet, 
els fets coneguts augmenten a un 19,5% i les detencions augmenten fins a un 25% més. 
I, per una altra banda, s’ha fet una comissió amb fiscalia per a l’aplicació del delicte 
continuat de furts. 

I, per últim, tancar amb el Pla de barris. Està en marxa la convocatòria d’ajudes per posar 
doble vidre en aquelles zones on tenim un problema de soroll. S’han acabat els informes 
de les finques d’alta complexitat, aquestes finques que han d’estar dins del pla de 
rehabilitació. S’ha fet una valoració positiva de la prova de la plaça Sant Miquel, i, per tant, 
aquesta prova pilot continuarà fins al començament de les obres perquè la plaça Sant 
Miquel deixi de ser un pàrquing. 

I en el Pla de xoc de drogues –que suposo que després hi entrarem– ressaltar que en el 
que portem d’any s’han fet quaranta-sis entrades en diferents pisos, amb un ritme de dos 
entrades per setmana, i s’han tancat quaranta-sis associacions cannàbiques il·legals. 

En l’últim mes hi ha hagut la Festa Major del Casc Antic, aquest últim cap de setmana la 
Festa Major del Raval, i crec que cal ressaltar aquestes dues amb una forta implicació i un 
fort caràcter veïnal. 

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

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Gràcies. Recordar que seguim fent plenaris en circumstàncies anormals. Seguim fent 
plenaris en una suposada democràcia que manté a la presó el Govern d’un país per 
deixar votar, una suposada democràcia que obliga polítics i fins i tot artistes a exiliar-se 
per les seves idees. És per això que avui vull tenir un record per a tots els exiliats: per al 
president Puigdemont, en Lluís Puig, en Toni Comín, la Meritxell Serret, la Clara Ponsatí, 
l’Anna Gabriel i la Marta Rovira. També un record per a en Joaquim Forn, l’Oriol 
Junqueras, en Jordi Sànchez, en Jordi Turull, en Josep Rull, la Carme Forcadell, la Dolors 
Bassa, el Raül Romeva i el Jordi Cuixart, que segueixen injustament privats de llibertat, 
sense judici. 

És per això que aquest apropament no és ni suficient, i la injustícia segueix sent flagrant. 
Els tenim més a prop, però seguirem lluitant perquè siguin lliures. Mentrestant, el Partit 
Popular i Ciutadans, amb una crueltat extrema, titllen aquest acostament de «concesión a 
los independentistas», i el PSOE es mira impassible com els drets civils, les llibertats i la 
independència judicial en aquest país es van podrint cada dia que passa. I cada dia que 
passa, la justícia alemanya, escocesa, suïssa o belga els fa quedar més en ridícul, i fins i 
tot els fa sortir histèrics a demanar suspendre l’espai Schengen. 

Aterrant al districte, i a la ciutat, aquests últims dies hem llegit amb preocupació el pla de 
retallades en la inversió que té l’Ajuntament davant la davallada d’ingressos. Al primer 
tinent d’alcalde Pisarello li va costar uns quants dies sortir a explicar la situació, però 
finalment va reconèixer només una reprogramació de les inversions i dir que estava 
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preocupat per la davallada d’ingressos, i ja està. Però les informacions que arriben des de 
dins l’Ajuntament són molt més negres, i ja es parla de projectes aturats amb noms i 
cognoms, degut a una mala previsió dels ingressos.  

Regidora, crec que en aquest plenari hauria de donar explicacions sobre les retallades 
que poden patir projectes del nostre districte. Què passarà amb el Borsí? Què passarà 
amb el CAP Barceloneta? Què passarà amb el Teatre Arnau? Què passarà amb el 
projecte de la Rambla? Què passarà amb el Casal de Gent Gran de Mestres Casals i 
Martorell? Què passarà amb l’escola de músics del passatge de Sant Bernat? I amb 
l’escola bressol del carrer Aurora? Vostè, regidora, agafa el compromís davant d’aquest 
plenari que aquesta escola bressol obrirà el curs que ve? 

Però el que més ens preocupa també és que es parla de retallades en la despesa corrent, 
de retallades en la despesa del dia a dia. Per exemple, què ha passat amb la targeta 
«Barcelona solidària»? Per què s’han rebutjat tantes sol·licituds que l’any passat van ser 
acceptades quan els criteris d’accés no han canviat i les condicions d’aquestes famílies 
malauradament tampoc? Ens ho poden explicar? 

Vostès, quan van entrar, es van trobar amb un Ajuntament sanejat econòmicament, amb 
una situació financera envejable i sent un dels ajuntaments més solvents de l’Estat. I 
després de tres anys d’estar a les mans de Barcelona en Comú ja es parla de retallades i 
tot fa aigües per tot arreu. Ni en els pitjors anys de la crisi econòmica es van fer retallades 
en aquest Ajuntament. I, si al final se n’acaben fent, ja sabem que vostès, com sempre, 
buscaran els culpables a fora, però els únics responsables seran vostès per la seva mala 
gestió. 

I arran de tot això, ens sorgeix un altre dubte. Les obres de la plaça Antoni Maura les han 
aturat perquè han decidit fer cas al que els demanaven els comerciants o realment ha 
estat per les dificultats pressupostàries que té l’Ajuntament? És un dubte que ens 
plantegem. 

Però, bé, sigui com sigui, també els haig de dir que celebrem aquest ajornament de les 
obres d’Antoni Maura, perquè, com hem repetit en moltes ocasions, creiem que era una 
obra que podia hipotecar la futura reforma integral de la via. Això ja és un gran pas, però 
els demanem que totes les intervencions que facin a la via siguin compatibles amb el futur 
projecte de remodelació global. 

Ara ens trobem que vostès han iniciat un procés participatiu fake, on ja han decidit que la 
Via Laietana tindrà un carril bici central, on ja han decidit que prioritzaran el sentit de 
baixada, on ja han decidit quins carrils hi haurà per banda. Ens preguntem què quedarà 
als veïns per decidir, si la part central d’aquest projecte ja està decidida. 

I per últim, també m’agradaria parlar de l’estiu, encara que avui amb el temps que fa no ho 
sembli gaire, d’estiu. Des del nostre grup els vam demanar en el plenari de reprovació a 
l’Ajuntament que proposessin un pla de xoc integral i immediat, perquè amb l’arribada de 
l’estiu moltes problemàtiques s’accentuen. Aquell dia, el Xavier Trias els va dir que no 
estaven fent bé la seva feina, que la situació era nefasta i que Ciutat Vella se’ls estava 
escapant de les mans, però per responsabilitat també els vam oferir ajuda i mà estesa per 
trobar una solució. 
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Després de les esmenes que el nostre grup va presentar i que es van acceptar, vam 
aconseguir un pla molt més concret, especificant una dotació pressupostària 
extraordinària de cinc milions d’euros i, a més a més, concretant el número de patrulles de 
la Guàrdia Urbana addicionals, el número de tècnics o d’educadors. Vam demanar a 
l’alcaldessa i al Govern municipal que es prenguessin seriosament aquest pla, i els vam 
advertir que, tot i pactar-lo, no era un xec en blanc i que hi estaríem a sobre i no 
abaixaríem la guàrdia per assegurar-nos que es complia. 

És per tot això que, tot i tenir notícies d’algunes millores –i tots ens alegrem que s’hagi 
entrat a narcopisos i a cannàbiques–, hi ha coses que segueixen sense millorar, i 
l’incompliment de les ordenances municipals continua. Els furts segueixen a l’ordre del dia 
i la regidora en el seu informe ho reconeix. Tot i que no especifica quant augmenten, el 
75% dels fets delictius coneguts són furts. Fins i tot al tinent d’alcalde Pisarello li van robar 
la cartera al barri Gòtic. Esperem que prengui consciència sobre la necessitat de reforçar 
la seguretat al districte. 

I si anem cap a les platges, l’estampa segueix sent la mateixa. Hem d’esquivar els top 
manta de passeig Borbó i el Front Marítim, que segueix igual, així com els venedors 
il·legals de mojitos i altres begudes i menjar que, sense cap mena de control sanitari, 
venen a la mateixa sorra de la platja. No fa gaire vèiem també una baralla entre un grup 
de venedors davant de l’estupefacció dels banyistes. Per no parlar de la quantitat de gent 
sense samarreta que podem veure pel carrer a barris com la Barceloneta. Una pregunta: 
quantes multes s’han posat aquest any? 

O per no parlar de l’incompliment flagrant de l’Ordenança de vehicles de mobilitat 
personal, on, més que posar ordre, aquesta ordenança el que ha fet és posar més caos: 
rickshaws i tricicles il·legals que amenacen la supervivència d’aquelles empreses legals i 
que fins i tot fan la competència als taxis, sobretot a la Barceloneta, on aquest trànsit de 
vehicles és desmesurat i on demanem que s’hi posi fre per a seguretat de vianants i 
veïns. 

Gràcies. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Bona tarda a tothom. La regidora ha començat parlant de participació, però a la vista està 
que cada vegada són més tristos i poc participatius tant els òrgans com les reunions en 
aquest Districte. Sense arribar més lluny, a la passada Comissió Consultiva, en un tema 
tan important com Can Seixanta, per exemple, només va assistir un ciutadà. Alguna cosa 
s’està fent malament o molt malament. 

Parlem de Via Laietana. Quina participació és aquella que té com a resultat un projecte 
que no volen ni els veïns ni els comerciants? El que realment passa és que no volen 
escoltar i no volen dialogar, només fer la seva. 

La regidora ens ha informat sobre altres temes –seguretat, pla econòmic–, però, com 
cada plenari, les dades que dona no són les que realment importen als veïns i a les 
veïnes. 
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Parlem de comerç. El comerç de Riera Baixa està desapareixent perquè el Districte no el 
protegeix davant de les amenaces als comerciants i la inseguretat. Molts hauran de tancar 
per no poder aguantar més. Quina solució els ofereix la regidora? 

Parlem de narcopisos i drogues. Vostès han pactat un pla de xoc amb el PDeCAT, 
després que el PSC els oferís trenta-quatre mesures concretes que vam presentar en un 
plenari extraordinari a l’Ajuntament. Però aquest pla de xoc seu i del PDeCAT és paper 
mullat, i, si no, parlin amb els veïns i comerciants, a veure si ells han notat que s’estigui 
fent alguna cosa. 

La notícia sobre el Raval, el Gòtic, els narcopisos i la inseguretat no són part de cap 
campanya política, són la realitat del que està passant en els nostres barris. A l’estiu 
passat, quan encara estàvem al Govern, vam avisar que aquell seria un estiu molt dur i 
que calia posar remei i incrementar els recursos per prevenir la degradació, que podia 
anar en augment. No se’ns va escoltar, ni abans ni ara. És molt difícil actuar contra una 
situació cronificada si no és amb convicció, i vostès no ho fan. 

Recordi, senyora regidora, que la seguretat és un dret de tots els ciutadans, i l’espai públic 
compartit també és un dret de tothom. Mentre el Govern multa les estàtues per 
incompliments a la via pública, què passa amb el top manta i la venda ambulant il·legal 
que genera? 

Des del PSC continuarem lluitant contra la prostitució, els proxenetes, els clients i contra 
l’explotació sexual als nostres carrers i a la nostra ciutat. Podem no estar d’acord en molts 
temes en l’àmbit de la prostitució, però haurien de compartir amb mi que les mares i els 
pares de la plaça Salvador Seguí que no volen que els seus fills creixin pensant que una 
relació home-dona són les que veuen entre clients, proxenetes i dones tenen tota la raó. 
Aquesta no és una forma d’educar ningú en relacions igualitàries. 

Parlem de neteja. No fa falta que li ensenyi fotos, segur que vostè ha vist moltes imatges 
als carrers. Se li està escapant de les mans. Ens arriben queixes de tots els barris del 
districte. I estem a l’estiu, la cosa pinta que anirà a més. No veiem que tingui capacitat 
política per resoldre-ho. 

Per acabar amb el repàs ràpid a alguns temes, que la regidora no vol escoltar, volem 
saber quina és la resposta que donarà als restauradors del passeig Joan de Borbó 
respecte a les obres i com quedaran les terrasses del passeig. Tenim queixes dels veïns 
de Lancaster en temes de mobilitat –que tant es parlarà d’aquí a una estona–, perquè és 
una zona de restricció a la qual no poden accedir camions d’aquestes dimensions per 
subministrar un supermercat com és el Dia del carrer Nou de la Rambla, i se li ha permès. 
Estan farts de denunciar a Guàrdia Urbana i denúncies per escrit al Districte sense 
resposta. No poden dormir del soroll que fa. 

També volem parlar del que fa més de set setmanes el PSC i altres grups preguntaven al 
Govern, si hi hauria retallades. Fa uns dies que el PSC denunciava desajustos als 
pressupostos municipals aprovats, fa tot just quatre mesos, la caiguda dels ingressos i 
l’augment descontrolat de la despesa i la demanda... Explicacions que no van tenir cap 
resposta, tot i que ho vam demanar dos vegades a les comissions. Ara, de les notícies 
aparegudes en premsa, sabem que sí, que hi haurà retallades. És el moment que el 
Govern deixi el silenci i digui clarament als ciutadans i ciutadanes quins projectes estan en 
perill i què pensen fer, sobretot al que afecta el Districte de Ciutat Vella. 
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I per finalitzar la meva intervenció, una condemna contundent davant qualsevol mostra 
d’homofòbia a Barcelona i arreu, i això va ser per l’agressió a un noi durant les festes del 
Raval. Tolerància zero. 

Gràcies. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Moltes gràcies, presidenta. Avui fa 273 dies que en Jordi Cuixart i en Jordi Sànchez són 
injustament a presó, 9 mesos privats de llibertat que han fet que ja no tan sols Amnistia 
Internacional sinó mig món posi en dubte l’estat de dret a Espanya i assenyali clarament a 
uns responsables: PP, Ciutadans, PSC-PSOE. Avui fa 256 dies que el vicepresident 
Junqueras i el conseller Quim Forn són privats de llibertat, 256 sense poder estar amb la 
seva gent, sense poder abraçar la seva família. Avui fa 147 dies que el bloc del 155 vau 
tancar la consellera Dolors Bassa, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull. Avui fa 116 dies 
que aquells qui temeu els debats parlamentaris heu aconseguit ser la Turquia de la Unió 
Europea amb l’empresonament de la presidenta Carme Forcadell. 

Heu fet tot això i més, però en cap cas els heu pogut silenciar, ni al Govern legítim exiliat 
ni als presos polítics a presó, ni a tots nosaltres, que som i serem majoria. 

Passant ja al plenari que ens ocupa avui, aquest el ressegueix un fil que uneix establiment 
rere establiment com un leitmotiv, com una queixa persistent del mal govern de Colau. El 
Partit Demòcrata, Ciutadans, PP, Esquerra Republicana presentem sengles proposicions 
que alerten de l’abandonament en què tenen els petits comerciants del districte. I PSC i, 
de nou, Esquerra Republicana també duem precs i preguntes al respecte. No crec que 
sigui casual que els comerciants estiguin fins al capdamunt d’un govern que, de fet, va 
iniciar el seu cartipàs sense cap regidor de Comerç, sense cap intenció de protegir els 
petits establiments que vertebren la vida i l’economia del districte. Vau començar sense 
regidor de Comerç, sols, amb un trist comissariat, el qual a més no sabia un borrall sobre 
la matèria. Vau seguir amb el vist i no vist del regidor Colom, versió 1.0. Durant el 
romance socialista l’organigrama va mutar una mica i us vau desempallegar directament 
del Comerç traspassant-li a la regidora Ballarín, i quan l’amor va finir, és clar, sant tornem-
hi amb el regidor Colom, versió 2.0. 

Però si hi ha algun tema que agafa volada i que també caldrà parlar-ne en aquest plenari 
és el de les retallades. Per això nosaltres presentem una pregunta. Una realitat que ens 
esteu intentant amagar rere una mascarada d’eufemismes. De debò considero que és de 
traca. Vostès van arribar a l’Ajuntament fruit d’una campanya en què prometien fer fora la 
màfia, en què prometien reactivar polítiques socials, en què prometien acabar amb el 
superàvit durant temps de crisi, unes propostes que eren realment il·lusionants, però que 
van acabar esdevenint no tan sols fum, sinó el revers d’allò promès: pacte amb el PSC, 
trencament de tots els rècords possibles en matèria de superàvit, deixant d’invertir en 
programes socials per acabar tenint dos-cents milions d’euros de benefici, mentre la ciutat 
es degradava a marxes forçades. 

I no tan sols això, sinó que ara vostès es transformaran, pel que diuen, en els campions 
de les retallades: 107 milions d’euros, 159 projectes parats, CAP, escoles, fins i tot es 
parla de pisos destinats a les dones víctimes de violències masclistes. Tot aturat per la 
seva pèssima gestió. 
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Mil malabarismes per acabar espolsant-se la responsabilitat i potser algú se’ls creurà. Què 
sé jo. Però del que estic segur és que vostès passaran pel Govern sense transformar al 
més mínim les condicions materials de vida d’aquells més desafavorits. Ahir, sense anar 
més lluny, vam veure un nou episodi de tensió entre manters i comerciants del port –
l’enèsim– i entre manters i veïns de la Barceloneta, en la celebració de les festes del 
Carme, que augura ser la llavor d’una cohesió social, d’un respecte i d’una tolerància que 
a mi, personalment, m’esgarrifa, perquè és justament als nostres barris que més han patit 
la crisi i en les baules més febles de l’engranatge allà on vostès menys política valenta 
han fet i més han amagat el cap sota l’ala. 

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya compartim les denúncies de l’Associació de 
Veïns de la Barceloneta, per exemple, i les propostes que plantegen millorar la 
convivència, buscar un model turístic més sostenible i de major qualitat i que reverteixi en 
els més desafavorits. Denunciem que el Govern Colau ha abaixat la guàrdia en la lluita 
contra els pisos turístics il·legals. En concret, d’expedients oberts hem baixat un 37,5% 
dels 4.963 expedients del 2017; d’ordres de cessament hem baixat un 52%, de les 2.388 
del 2017 a 471 de la primera meitat del 2018; de sancions hem baixat un 60%, de les 
3.015 del 2017 a les 495 de la primera meitat del 2018. Esquerra vam forçar, durant la 
negociació del PEUAT –i ben bé que es recorda del que vam suar–, que es tripliquessin el 
número d’inspectors per lluitar contra els habitatges d’ús turístic, HUT, il·legals. Per tant, 
els demanem que no malmetin els recursos que tant ens van costar. 

El Districte se’ls en va de les mans. El Raval se’ls en va de les mans. Nosaltres fa temps 
que anem alertant de la situació de desempara que viuen el veïnat davant la problemàtica 
dels narcopisos, problemàtica que fa mesos que s’expandeix arreu del districte. Hem fet 
de tot. Hem demanat de tot. Però, més enllà de grans titulars anunciant plans de xoc, amb 
el PDeCAT, fent-se fotografies als diaris, el resultat ha estat el que tots coneixem: 
paraules amables que intenten emmascarar un fracàs absolut. 

És per això que demanem que el seu Govern aturi d’una vegada la degradació que estan 
duent als nostres barris. Necessitem un govern valent, que estigui decidit a defensar el 
veïnat i el teixit comercial de Ciutat Vella. No ens podem permetre tornar als fatídics anys 
vuitanta, i vostès ens hi estan portant de cap. 

Moltes gràcies. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Sí, això dels apartaments turístics il·legals ja no se sap si depèn de més inspeccions; al 
final és la legalitat el problema, perquè tu pots fer un contracte d’un mes i rescindir-lo en 
deu dies. El problema és la legalitat, és el capitalisme. No està de més dir-ho tampoc. 

El company conseller de Convergència ha dit informacions «negres» com a sinònim de 
negatives. Això no és així en català, eh?, però és igual, és un apunt lingüístic. 

I fa uns quants plenaris començàvem parlant de les platges i de les gandules i els para-
sols i les concessions a «guixetes». I sempre ens responíeu que eren concessions que 
era una herència, un disgust que us venia de l’antic Govern, i us crèiem. Crèiem que 
algun dia s’acabaria això i que era un llast. Teníem la suposició que compartíem aquest 
llast. Però ha arribat el moment en què a l’anterior Govern ja li han caducat les 
concessions i us ha tocat a vosaltres. I el resultat és una pura reforma d’aquell model 
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indesitjable. Heu escurçat dràsticament –si voleu que utilitzem el vostre llenguatge– les 
xifres de gandules i para-sols, però no rescindim ni una sola llicència, quan llogar l’espai 
de tothom per al lucre excloent d’uns pocs és el problema d’arrel. Heu fet veure en 
declaracions a la premsa que teníeu relació amb el fet que s’hagi reduït el nombre de 
«xiringuitos», però part d’això ha passat sense cap impuls polític: n’hi ha dos menys que 
no s’han pogut instal·lar per problemes d’estabilització de la sorra i un altre que hi ha 
renunciat. 

Dieu que sou legalistes i invoqueu normatives quan heu d’atacar «xiringuitos», però el 
«xiringuito» de l’Hotel Vela es peta la Llei de costes i aquesta institució no s’atreveix a 
confrontar-s’hi. Heu perllongat el model de concessions, que van dels 150.000 als 
400.000 euros i que imposen precarietat laboral i uns preus inabastables per a la majoria 
de gent d’aquesta ciutat. Contaminació acústica, tones de residu, amb l’aigua minvant de 
qualitat. En la labor d’alliberar les nostres platges de la pressió del lucre hi hauríeu de ser 
per principi. I el reformisme i la covardia política no hi tenen res a fer. 

Les conclusions de la Comissió no permanent d’estudi de la situació econòmica a 
Barcelona, que vau presentar dijous passat, giren al voltant de perpetuar el model de 
genuflexió a la indústria del turisme. I no ens digueu que voleu reformar el monocultiu 
turístic, perquè no es pot. S’ha de transformar, o acabarà esborrant completament el 
mapa del districte tal com l’hem entès fins ara. És a dir que, si hi ha una riquesa, que ho 
sabem perquè hi ha una minoria que l’explota i en treu un benefici altíssim, l’hauríem 
d’aprofitar per enriquir-nos-en la majoria, i generar de forma efectiva dinàmiques de 
producció social de l’espai en alternativa al mercat. Això seria un procés participatiu de 
veritat. Participar del repartiment de la riquesa canalitzant-la cap a activitats econòmiques 
que no arruïnessin ni excloguessin ningú. 

I, dit això, si valorem l’informe de la regidora, tornem a fer-ho una mica com sempre, 
perquè al final tots aquests informes autocomplaents i plens de gràfiques fetes a mida se 
semblen molt als vostres de cada plenari i als de tots els partits. Si voleu, això de resoldre 
l’encaix en una monarquia postfranquista sense presos polítics, això és molt vostre, però, 
bé, al final, parlant del Districte i tocant de peus a terra, la diferència és molt poca. I 
trobem més a faltar, com sempre, el que no s’hi diu que el que s’hi diu. 

Parleu que s’augmenten les brigades de «baldeig» i el nombre de persones que recullen 
residus, i està bé que se’n vagi gent de l’atur, perquè hi ha un sistema que envia gent a 
l’atur. Però en el fons s’està parlant, encara que no es digui, que amb una capacitat de 
càrrega ja saturada i amb danys ecològics irreversibles..., augmenta sense que hi posem 
fre. Ens veneu que la gent que era a l’atur recollirà residus, però el que realment ens 
hauríeu de vendre és que la brutícia no para d’augmentar. I això és aquest districte: cada 
vegada menys gent i cada vegada més escombraria. 

Augmentareu els 310 metres cúbics d’aigua que s’aboquen cada dia pels carrers de Ciutat 
Vella? La neteja ja és més del 10% de la despesa municipal, i està invertida en empreses 
privades. Que ens sortirà més car, aquest negoci de quatre? Seran externalitzats els nous 
treballadors de les noves brigades de recollida? Insistim en un pla calendaritzat per 
internalitzar tots els serveis municipals. 

I recordem que la privatització del servei de «baldeig» és una herència d’Iniciativa, 
concretament. No és una qüestió que va de males pràctiques que us heu trobat fetes. És 
una obra d’aquest Govern i se n’ha de responsabilitzar i corregir-ho aquest Govern. 
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També s’hi parla d’una oficina d’assessorament laboral i s’ofereixen dades de les 
persones ateses, però no s’hi diu quantes situacions s’han resolt. Mireu, hi ha un sindicat 
que es diu Solidaritat i Unitat dels Treballadors, que no vol que parlem aquí d’ell ni vol 
tenir res a veure amb nosaltres, perquè considera que aquesta institució és un instrument 
del classisme, i ells han fet la vaga del MACBA, la vaga dels UDONs i les coses que han 
donat realment resultats en aquest districte. Potser si ve algú del servei de neteja 
externalitzat que neteja aquestes oficines i ve a la vostra oficina i li diu a un d’UGT o 
Comissions, que és qui heu triat, amb la història funesta que tenen Comissions i UGT en 
aquest districte..., li diu: «És que el conveni de neteja és un abús.» I què li diran a aquesta 
gent que l’ha signat? L’hauríeu d’enviar al sindicat aquest que us estem referint. 

També parleu de l’Open Arms i dels refugiats. Però no es parla de les batudes constants a 
llauners i manters. Als refugiats els diem refugiats com si haguessin de fer la cua i 
demanar un plat de sopa. Als refugiats hi ha gent que li han robat el mòbil o el «bolso» i 
que l’està perseguint, perquè tenim les fronteres obertes per a mercaderies. Hi ha un 
espoli i un saqueig d’aquests països. És normal que vingui la gent al darrere, si li robes el 
mòbil. 

La setmana passada un manter es dirigia a un grup de nosaltres, en un acte al Raval, i 
ens deia: «L’Ajuntament ha fet seu el discurs que som un problema de Barcelona. Doncs, 
Barcelona té moltíssims problemes greus i cap d’ells té res a veure amb nosaltres.» 

Es persegueixen manters davant de locals i de carrers on diversos periodistes de rigor 
contrastat i fins jutges diuen que hi ha una indústria de blanqueig de divises per part del 
crim organitzat. A la Rambla i al Gòtic. I davant d’aquests llocs, on no ens atrevim a fer 
res, anem a perseguir els manters. Que li heu preguntant a la Guàrdia Urbana si 
persegueix... perseguir pobres o perseguir el crim organitzat? Potser us enduríeu una 
sorpresa del que us responen. 

La ideologia de perseguir manters és la ideologia dels perills abstractes, és de tipus 
general que no posen en perill coses concretes, sinó que amenacen l’ordre social que ens 
assegura un manteniment d’uns ingressos, una feina que ens permet viure. És una 
amenaça a aquella seguretat que ens fa immunes a l’agressió i l’exclusió, i és una 
amenaça..., que una de les funcions de la institució és protegir els ciutadans de les 
amenaces. I sobre aquesta amenaça de la seguretat en la societat no hi podem fer re, i 
ens veiem obligats a referir-nos a perills imaginaris per l’avantatge de poder perseguir-los 
davant de tothom. Però el sobrepès econòmic no ve d’aquestes activitats, i ho sabeu 
perfectament, a més a més. 

El fet que la conducta sigui definida com a delicte i en conseqüència perseguida depèn del 
significat que hi doni la majoria de la societat. I caldria reflexionar sobre el valor absolut de 
les normes en què es basen i en com hauria de ser, que, en comptes de referir-se al món 
real, s’hauria de referir a tal com hauria de ser el món. 

Després, respecte a l’informe, que tampoc s’hi diu que la Comissió Consultiva de 
Benestar que va presentar el Ferran la setmana passada, crec..., tres dels quatre barris 
de Ciutat Vella tenen més defuncions que naixements. Des del 2013 baixa la demanda 
atesa a les places d’escola bressol. Baixa la demanda de places a l’escola pública i 
concertada a tots els barris. O sigui, semblem un poblet dels Pirineus d’aquests que 
acabarà despoblat. D’aquí tres o quatre anys haurem de tancar una escola pública, o què 
haurem de fer? No hi estem fent res. 
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Ens queda temps, un moment, per comentar una cosa? Un minut, llàstima. 

Bé, l’Ajuntament de València, que ha tallat d’arrel amb el règim del 78 i les seves 
concessions a l’Església catòlica, a part del mandat de l’Aznar..., l’aprovació de la Llei de 
mecenatge, doncs, ara, quaranta-nou anys després, la ciutat de València ha acabat amb 
aquesta posició de privilegi. I a partir d’ara els organismes religiosos cobraran l’IBI i 
cobraran les construccions, les instal·lacions i obres i les activitats econòmiques. Aquí 
vam presentar una mesura en aquest sentit i vau riure tothom. Tindríem sis milions 
d’euros ara, si no haguéssim rigut tant. 

Ja he acabat. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Buenas tardes a todo el mundo. Lo primero que tengo que decir es que con este Pleno 
este Gobierno vuelve a demostrar el poco interés que tiene por los vecinos y por los 
comerciantes de Ciutat Vella, lo poco que le importa que los espacios de participación, 
como este Pleno, sean eso, espacios de participación. Y que lo único que le importa a 
este Gobierno son sus objetivos y su gente. 

Este es un Pleno, diseñado por el Gobierno, en el que, si todos empleamos los tiempos 
que tenemos para debatir todos y cada uno de los puntos, como debería tener que ser, la 
parte en la que los partidos que somos oposición, que en realidad somos la mayoría, esa 
parte donde traemos los consellers de la oposición a debate soluciones a problemas 
reales de vecinos y comerciantes de nuestros barrios, esa parte en la que invitamos a 
esos vecinos y a esos comerciantes afectados a intervenir para hacer de este Pleno un 
verdadero espacio de participación, empezaría a las once de la noche y acabaría cerca de 
las tres de la madrugada. ¿Alguien puede decirme si un espacio de participación 
ciudadana entre las once de la noche y las tres de la madrugada puede tener éxito? Yo 
creo que no. Permitir que ocurra en ese horario es demostrar muchas ganas de matar la 
participación. Por eso me he quejado al Gobierno. Y otros partidos también se han 
quejado. Y este Gobierno ha vuelto a demostrar que no ha venido para escuchar a los 
vecinos y a comerciantes, ni a otros partidos políticos que no sean ellos mismos, aunque 
tengamos entre todos una amplia mayoría. Por mi parte voy a intentar acortar en lo 
posible mis intervenciones, esperando que el resto de grupos hagan lo mismo. Es 
surrealista lo que va a ocurrir esta noche aquí, que los partidos de la oposición tengamos 
que reducir nuestros tiempos de democracia y participación para defender los tiempos y 
democracia de los vecinos porque al Gobierno solo le importa su libro. 

También pido aquí y ahora formalmente una Junta de Portavoces extraordinaria para 
definir el trato de respeto a los vecinos que quieren seguir los plenos sin tener que dejarse 
el sueño y la salud en el intento. Para los vecinos que estarán durmiendo cuando la 
oposición empecemos a tratar nuestras iniciativas vecinales y comerciales que les afectan 
de forma cercana y directa, les diré que son nada más y nada menos que dieciocho 
propuestas y que entre ellas el Partido Popular presentamos una proposición para 
solucionar los graves problemas que están soportando los comerciantes de Riera Baixa 
en el Raval. Es una proposición que viene reforzada por un ruego del Partido Socialista y 
una pregunta de Esquerra Republicana sobre el mismo tema y en la que querían 
intervenir dos comerciantes valientes de la calle para que todos entendamos por lo que 
están pasando y hasta qué punto las amenazas que están sufriendo por parte de 
supuestos narcotraficantes para quedarse con sus locales por cuatro duros pueden llegar 
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a extenderse a otras calles del Raval. Esperemos que no sea de madrugada y puedan 
intervenir. 

Eso sería terrible, que ocurriese lo que pretenden los narcotraficantes, ya que a los 
problemas de los narcopisos se uniría el de los narcocomercios, y eso sería la entrega del 
barrio a los narcotraficantes. Se ha de actuar y se ha de actuar ya. Espero que el 
Gobierno también vote a favor de la propuesta del Partido Popular, porque el Raval ya no 
aguanta ni el peso de una pluma. 

Nuestra segunda iniciativa es un ruego destinado a intentar pacificar la situación de 
inseguridad e incivismo que llevan tres años sufriendo en el olvido el barrio de Sant Pere i 
Santa Caterina debido al descontrol institucional de un número cada vez más elevado de 
los llamados «chicos de la cola». La Generalitat, que son sus tutores legales, se ha 
desentendido de ellos desde el minuto cero y los ha dejado a su libre albedrío en el barrio 
sin un techo bajo el que dormir o un plato de comida que comer. En su inicio, eran 
menores en su mayoría y se escapaban de los centros de la DGAIA, sin que estos ni se 
enterasen de que no volvían a dormir. Así fueron haciéndose fuertes en el barrio de Sant 
Pere con el epicentro en el Pou de la Figuera, donde ciertas personas les ofrecían ropa, 
comida, aseo y dinero, básicamente, que gastaban en comprar cola para esnifar y otras 
drogas, a cambio, según informaciones aportadas por vecinos y comerciantes, de cometer 
hurtos y trapichear con drogas. Así se ha enquistado el problema en el barrio. 

El Partido Popular hemos denunciado esta problemática desde su inicio proponiendo 
soluciones tanto en el ámbito de la seguridad como en el ámbito de los servicios sociales, 
y no hemos obtenido apoyo por parte del Gobierno ni por parte de otros partidos políticos. 
Si aquellas medidas se hubieran llevado a cabo en aquel momento, hoy no tendríamos 
este problema. Incluso la Escuela Pública Francesc Layret nos pidió ayuda al Partido 
Popular para que les consiguiéramos un guardia de seguridad por la cantidad de robos e 
incursiones de los chicos de la cola en sus instalaciones bajo los efectos de las drogas o 
para drogarse dentro del instituto, de la escuela de adultos, y que tanto Generalitat como 
Ayuntamiento de Barcelona les negaban para no dar bombo e importancia a un problema 
que existía y era muy grave. Desde el Partido Popular lo pedimos, lo luchamos y lo 
conseguimos. 

También llevamos tres años reclamando un dispositivo fijo de Mossos d’Esquadra o 
Guardia Urbana para la zona. La respuesta del Ayuntamiento siempre es la misma: ese 
dispositivo ya existe y está operativo. La realidad es otra: no sé si existe, pero operativo 
no está. Cuando ese operativo ha sido visible, los problemas en la calle han disminuido. 
La presencia policial ayuda, y mucho. La ausencia policial hace que el delincuente se 
sienta relajado y amplíe su negocio y que la inseguridad, objetiva y subjetiva, crezca en la 
zona. 

Desde el Partido Popular volvemos a pedir que se instale una oficina de denuncias en el 
Casal del Pou de la Figuera que ayude a pacificar la zona y dé cobertura a la policía de 
proximidad y al operativo de Mossos y Guardia Urbana que según el Gobierno existe, y 
debe llamarse el «Operativo Meigas», porque dicen que haberlas haylas, pero no se ven. 
No hace falta que sea definitivo, pero ahora es imprescindible, y espero que el Gobierno 
acceda, dado que hemos de darle la bienvenida al servicio a 106 nuevos guardias 
urbanos, y seguro que con este aumento de recursos humanos se podrá dar cobertura a 
nuestra petición entre Guardia Urbana, Mossos y personal administrativo.  
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El Casc Antic lleva tres años olvidado de la mano del Gobierno como nunca antes. Este 
Gobierno solo parece haberse acordado de ellos para instalarles una narcosala que, a 
pesar del rechazo vecinal, se la han tenido que comer con patatas. La delincuencia sigue 
subiendo y los comercios siguen cerrando. Deberían pasarse por el barrio y hablar con la 
gente y con los comerciantes, y no me refiero a través de la técnica de barrio, que ya lo 
hace, sino usted, regidora, en persona. 

La tercera propuesta del Partido Popular es otro ruego para tratar de erradicar un 
problema que existía hace tres años –existía–, pero que ahora ha alcanzado unas 
dimensiones que lo han convertido en casi inabarcable. Hablo del top manta. Estoy de 
acuerdo en que no es un problema que se aborda con una sola medida, pero la medida 
que propongo es totalmente necesaria para reducirlo, y reducirlo en buena medida ya 
será un éxito. Sabemos que hay top manta en muchos puntos de nuestra ciudad y en el 
metro, pero también sabemos que la zona del puerto se ha convertido en un zoco fijo 
inmenso y que no deja de crecer. Está ahogando la vida comercial de la restauración del 
puerto y del paseo de Juan de Borbón. Está impidiendo una normal ocupación de un 
espacio enorme y público de la ciudad por parte de vecinos y asociaciones. Y está dando 
una imagen de total impunidad de Barcelona ante la delincuencia de todo tipo.  

Es surrealista que hable el Gobierno de hechos delictivos y obvie los datos del top manta. 
Es surrealista que se jacte de haber creado un punto para la defensa de los derechos 
laborales de los trabajadores y obvie el top manta. Es surrealista y muy cínico que haya 
declarado la guerra a las terrazas por ocupar suelo público, pagando, y del top manta no 
diga ni mu. 

Y así podría seguir con muchos ejemplos, pero mi intención no es dar una lección de 
coherencia al Gobierno. Mi intención es lograr que desaparezca el top manta del puerto. 
Por eso le pediría al Gobierno que tome la iniciativa de activar de forma decidida el 
convenio que existe y que está en vigor entre Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana y 
Policía Portuaria para desalojar el top manta. Y debe ser el Ayuntamiento quien tome la 
iniciativa, ya que el problema está en nuestra ciudad, y en todas las ciudades de España 
el problema de la venta ambulante ilegal es tratado de forma municipal. Dejen de 
esconder el bulto y convoquen urgentemente una reunión para activar el convenio de 
forma inmediata, continua, diaria y durante el tiempo necesario para erradicar del puerto 
la venta ambulante ilegal. 

Y en referencia al informe de la regidora, me gustaría preguntarle, como han hecho mis 
compañeros, sobre cómo van a afectar a las inversiones de Ciutat Vella los recortes que 
va a hacer el Ayuntamiento, en especial –en especial– me preocupa la guardería de la 
calle Aurora, ya que fue una propuesta del Partido Popular de inicios de mandato y 
tenemos muchas ganas de verla llena de niños cuanto antes. 

De todas formas, le informo que he llegado tarde al Pleno porque he pedido por registro la 
convocatoria de un Pleno extraordinario para que la regidora explique aquí, delante de 
todo el mundo, cómo van a afectar los recortes de Colau a Ciutat Vella. 

Muchas gracias. 
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La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, benvinguts a tots els ciutadans al plenari de Ciutat Vella. Primer, m’agradaria agrair 
que en aquest informe se’ns presenti l’estat sobre la situació de la plaça Terenci Moix, 
després de fer la proposta en el passat plenari. Però dir-los que encara queda molt per fer 
i que no s’adormin davant de tot el que passa a la plaça, perquè s’han de fer moltes més 
coses per millorar-la. 

Celebrar el premi del projecte Prometeus, que és una gran eina per millorar la situació de 
joves del Raval. S’han de seguir promocionant tots aquests projectes i donar-los la 
importància que tenen, perquè a Ciutat Vella també passen coses bones. 

Ens trobem un mes més en aquesta sala per parlar dels diferents temes que hem dut els 
diferents partits de l’oposició i per fiscalitzar la política municipal del Govern. I tal com han 
demostrat els partits que m’han precedit, el districte no està bé. No ha millorat, tot al 
contrari: ha empitjorat dia rere dia. Ens trobem en un mes de juliol en plena temporada 
d’estiu i amb els mateixos problemes que l’any anterior, que l’any anterior, que l’any 
anterior. Quines mesures estan aplicant aquest any? Les mateixes que l’any passat? Són 
noves? Perquè, si són noves, no es veuen i, si són les mateixes, no serveixen de res. De 
fet, des de Ciutadans esperàvem que avui ens presentessin totes aquestes mesures que 
estan duent a terme, però no, es veu que per a vostès això no és important. Esperem que 
en el pròxim Ple tinguem més sort i ens presentin el balanç i ens expliquin si s’ha millorat 
respecte a l’any anterior o no, perquè a dia d’avui tots els que vivim i treballem al districte 
no veiem cap millora. 

Intentaré centrar-me en l’informe que se’ns presenta, però tinc la sensació que serà més 
difícil del normal, tenint en compte la situació econòmica que vivim a Barcelona. Els partits 
que m’han precedit ja n’han parlat. Fa uns dies, després que el Govern municipal, i negar 
la realitat..., va fer un pas endavant i va parlar que s’hauran de modificar i posposar 
projectes al districte degut que vostès –vostès– van fer una mala planificació pel que fa 
als ingressos que rebria l’Ajuntament aquest any, fet que trobem necessari que se’ns en 
doni una explicació exhaustiva i a la major brevetat per poder analitzar com afectarà 
aquesta situació durant aquest any i els pròxims anys. 

Com a responsables polítics, com a governants d’una ciutat, haurien de convocar un 
Consell Ciutadà per donar respostes a totes aquestes qüestions i també fer arribar als 
grups de l’oposició i a la ciutadania tots aquells projectes que es pararan i la reducció 
detallada de les partides que es reduiran, i com aquestes afectaran directament les 
propostes aprovades en aquest plenari i totes les propostes i demandes que fan els 
ciutadans. 

En aquest informe se’ns presenten dades que ens preocupen i que, després de tres anys, 
no veiem que es donin respostes clares. És per això que els fem les següents preguntes. 
Pel que fa a l’habitatge, les seixanta finques que es troben dintre del pla «Dintres», per 
què estan tancades? Per què no s’han dut a terme les obres de rehabilitació? Com és 
possible que es disminueixin les subvencions per posar ascensor, que arriben actualment 
al 30% i en anys anteriors s’havia finançat el 50% del cost? Les finques que necessiten un 
ascensor demanen que es financi el 50% per poder «solventar» aquest problema que 
afecta dia a dia molts veïns i moltes veïnes del districte. Com és possible que en un 
districte com Ciutat Vella només s’hagi invertit l’11% del pressupost total de l’habitatge? 
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Per què encara hi ha edificis municipals que no estan a disposició de les famílies que ho 
necessiten? 

Pel que fa a la preinscripció d’escoles bressol, com és possible que en el Raval no s’atén 
el 51% de la demanda i a la Barceloneta un 41% de les famílies no podran accedir a una 
escola bressol municipal? En el districte, el total de la demanda no atesa és el 37% pel 
que fa a les escoles bressol. Quines mesures han fet per donar respostes a aquestes 
famílies que s’han quedat sense plaça en una escola bressol municipal? Què passarà 
amb l’escola bressol municipal del carrer Aurora? Com és possible que hagin augmentat 
les ràtios de les aules? 

Pel que fa a seguretat, quines mesures estan duent a terme per disminuir el consum de 
begudes alcohòliques a l’espai públic? Com és possible que les llaunes requisades 
augmentin cada any, però no disminueixin els llauners? Quines mesures duran a terme 
tenint en compte que els ciutadans cada vegada menys truquen a Guàrdia Urbana per un 
problema? Quins seran els motius que els donaran als ciutadans per no atendre la 
demanda de soroll? Aquest problema del soroll creix dia a dia, i vostès no estan fent res 
per dur a terme o acabar amb aquest problema. 

També ens segueixen preocupant les dades d’intervenció en matèria de drogues, que 
augmenten i s’escampen per tots els barris del districte, ampliant l’abast de la 
problemàtica. Celebrem que s’hagin tancat quaranta-cinc clubs cannàbics, però encara en 
queden molts sense llicència, i cada dia se n’obren més. 

Espero que les respostes siguin concretes i reals a les que li he fet, però tinc la sensació 
que amb el temps que li queda no em podrà respondre a totes. Ens preocupen altres 
temes que afecten dia a dia els barris del nostre districte, com la situació d’impunitat, la 
falta de recursos de l’Oficina d’Habitatge, la neteja del districte, la falta de compliment de 
les propostes aprovades en el plenari, les obres de Via Laietana, el top manta, les 
baralles, el problema de les estàtues, el projecte de cultura –que ni està ni se l’espera–, 
els problemes de soroll, els problemes de salut, els problemes de comerç –que en 
parlarem al llarg d’aquest plenari per diverses iniciatives de l’oposició–, els temes de 
mobilitat, entitats que no podran dur a terme els seus projectes perquè no han rebut les 
subvencions adequades. 

El que volem concretament no són bones paraules, són accions concretes per acabar 
amb tots aquests problemes. Sabem que som una miqueta utòpics..., que solucionaran 
tots aquests problemes, però creiem que un districte com Ciutat Vella es mereix que 
aquests problemes siguin solucionats al més aviat possible. 

Gràcies. 

La vicepresidenta dona la paraula de nou a la regidora. 

La regidora 

Començaré responent-li al Partit Popular, perquè, com potser el mandat que ve no tenim 
la possibilitat de respondre-li, doncs, aprofito aquest plenari per dir-li que aquest espai, 
malauradament, senyora Jiménez, no és un espai de participació, és un espai de govern. 
Per això el que va en primer punt –que entenc que és el que demanen els partits de 
l’oposició i també la ciutadania– és la feina que ha fet el Govern, i per això la part 
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decisòria –de fa molt de temps, no s’ho ha inventat aquest Govern– està al principi de tot 
perquè s’entenguin quines actuacions s’estan fent en pro de la ciutat. 

I continuo també amb temes de seguretat, perquè, tot i que després en parlarem, de la 
situació de Riera Baixa, crec que sí que és important ressaltar que Guàrdia Urbana té un 
Punt Beta allà. Guàrdia Urbana ha fet dues operacions; Mossos d’Esquadra, una. Estem 
parlant de quaranta-tres identificacions, de vint-i-nou denúncies. Crec que això els 
mateixos comerciants els ho poden confirmar. Però no només això, perquè sobretot hi ha 
alguns partits que s’entesten a fer veure que aquest Govern intenta no donar-li 
importància a la feina que fa la Guàrdia Urbana, i crec que és tot el contrari. De fet, hem 
incorporat cinquanta-sis guàrdies urbans nous d’aquesta promoció de cent sis, i justament 
per la meva pròpia insistència de poder augmentar recursos de cara al districte, sobretot 
en l’àmbit de la nit, que crec que tots en som molt conscients. 

I és per això també, senyora Barea, que augmenten les trucades a Guàrdia Urbana, 
perquè jo crec que és un cos que justament cada cop té més legitimitat i més confiança 
per part de la ciutadania a l’hora de resoldre els seus problemes, que són molts i que 
evidentment moltes vegades és complicat que Guàrdia Urbana pugui resoldre-ho 
absolutament tot.  

La vicepresidenta demana a una persona del públic que li ho lliuri quan s’acabi el Ple. 

La regidora 

Gràcies a aquest militant del Partit Popular per aquest pot. 

També agrairia que el Partit Popular no demanés als seus militants que vinguessin a 
interrompre el Ple. Però, en tot cas, continuo. 

Estava parlant de la seguretat. Com que hi ha diversos de vostès que han intervingut en 
relació amb les notícies que han aparegut, jo crec que fruit també d’una greu 
irresponsabilitat per part dels partits de l’oposició sobre suposades retallades. Retallades 
és quan es deixa de lliurar i de donar un servei, com va fer el Govern de Convergència en 
els anys de les retallades a l’educació, de les retallades a la sanitat; quan aquest Govern 
el que ha fet és duplicar la inversió en despesa social. M’agradaria saber, senyor Rodés, 
quants milions va augmentar en despesa social, quin percentatge va augmentar en 
despesa social el seu Govern. 

Però preguntaven per alguns projectes, que jo ja entenc que puguin manifestar la seva 
preocupació. El Borsí continua el seu curs. És molt complicat que hi hagi retallades o 
reprogramacions, o com en vulguin dir, el 2019 d’un projecte que pels propis tempos de 
contractació i de redacció del projecte no pugui començar abans del 2020. Les obres de 
Mestres Casals i Martorell estan planificades per al mes de maig de l’any que ve. En el 
cas del CAP Barceloneta, no hi ha hagut cap ampliació perquè saben que estem pendents 
de poder arribar a un acord amb els propietaris de la Clínica Barceloneta o trobar un altre 
emplaçament. L’escola bressol Aurora està pràcticament acabada i està previst que obri al 
gener, com ja vam comentar. En el cas d’Antoni Maura, i això també ho lligo amb el que 
comentava la consellera del PP... Es queixen que no escoltem els veïns i quan els 
escoltem es queixen també. Això, a vegades és una mica difícil combinar-ho tot. En el cas 
d’Antoni Maura, efectivament, ens creiem la participació, vam veure que podia tenir una 
afectació a la campanya de Nadal, els comerciants i també els veïns en el primer grup 
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motor ens van dir que posaven en qüestió aquesta intervenció, i per això s’ha ubicat dins 
del propi procés de la Via Laietana. 

Vostè, senyor Rodés, em comentava, i ara faig un pack d’estiu... Jo crec que l’any passat 
vam presentar aquest pla de veïnatge que té una major intensitat els mesos d’estiu. De 
fet, després hi entrarem. Guàrdia Urbana ha fet moltíssimes intervencions en temes de 
vehicles de mobilitat personal. Continua havent-hi incompliments, però un dels problemes 
que tenim, senyor Rodés, és que al seu mandat, al mandat de Convergència, es va 
permetre l’obertura de centenars de botigues de vehicles de mobilitat personal sense cap 
tipus de regulació i fora de les rutes establertes. Per això també nosaltres hem hagut de 
fer una ordenança i un decret que limita el seu pas molt més que en altres districtes. 

I com que segurament em queden coses per respondre...  

Sí, al conseller de la CUP, hem reduït un 50% les «tumbones», que també és una de les 
coses que ens demanaven els veïns de la Barceloneta. 

I en relació amb això, i també amb el tema dels apartaments turístics que comentava el 
conseller d’Esquerra Republicana, crec que està bé posar en relleu que justament el 
Govern central ha anunciat que Airbnb haurà de donar les dades dels amfitrions i dels 
clients a Hisenda, que és una de les coses que els veïns de la Barceloneta feia molt de 
temps que reclamaven, i que el Govern, per fer això, el Gobierno central, en el que s’està 
basant és en l’experiència de Barcelona.  

Ara mateix, per fer una comparativa, entre 2014 i 2016 a Ciutat Vella es van obrir una 
mica més de dos mil expedients d’apartaments turístics, entre 2016 i 2018 s’han obert 
més o menys una mica més de deu mil expedients. Crec que compartim que el problema 
de l’habitatge no només té a veure amb els apartaments turístics, tot i que hem de 
continuar sent contundents amb aquesta pràctica i també amb les empreses que es 
beneficien de l’explotació de la nostra ciutat sense donar-li absolutament res a canvi. Amb 
això també està vinculada la modificació del PGM que presentem després. 

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

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Bé, alguns temes. Diuen que han incorporat cinquanta-sis guàrdies urbans nous. Perfecte, 
els necessitem i ens sembla estupend. Ara, el que necessitem és que es creguin la feina 
que fa la Guàrdia Urbana, que se’ls creguin com a cos. I sobretot que la Guàrdia Urbana 
se senti recolzada pel Govern municipal, que els agents se sentin recolzats pel Govern 
municipal a l’hora de fer la seva feina.  

És per això que m’agradaria preguntar-los per què no els donen l’ordre d’actuar davant 
d’incompliments flagrants de les normatives municipals, com ara és l’Ordenança de 
civisme? Per què veiem el passeig Joan de Borbó ple de top manta? Per què no hi era el 
mandat passat? Són preguntes que em faig. 

Després també li demanaria si em podria contestar, regidora, al que li he preguntat abans 
sobre la targeta «Barcelona solidària», per què s’han rebutjat tantes sol·licituds que l’any 
passat van ser acceptades. 
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I després també un altre dubte que m’ha quedat és si l’ajornament de les obres de la 
plaça Antoni Maura i la inclusió de la reforma d’aquesta plaça en el procés participatiu es 
sotmetrà a participació, el disseny de la plaça, o, com deia abans, l’inclouran en aquest 
procés participatiu fake que fan a la Via Laietana i també inclouran el projecte que ja 
tenen dissenyat. 

I això és tot. Gràcies. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Bé, regidora, com que a mi no m’ha contestat a cap, jo vull reiterar que per què es multa 
les estàtues quan no es multa el top manta. Jo sé que en algun moment poden incomplir 
la invasió de l’espai públic, però jo crec que si es multen les estàtues, als manters se’ls ha 
de multar. Això crec que seria equitatiu. 

I un altre tema és el camió que aparca a Lancaster, quan no hi ha cap veí que pugui 
dormir, quan té cent mil denúncies, quan té un volum bestial, perquè no és de petites 
dimensions, la normativa no permet que passi aquest tipus de camions pel carrer Nou de 
la Rambla i menys que aparqui al carrer Lancaster. 

Gràcies. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Resumiré dos fets per il·lustrar que vostès passaran pel Govern sense transformar al més 
mínim les condicions materials de vida d’aquells més desafavorits i alhora que sovint 
intenten emmascarar la realitat pel fet primer. 

Primer de tot, en Jordi Callejo, de Lancaster, fa setmanes que ens alerta a tots de la 
quantitat de sol·licituds rebutjades de la targeta «Barcelona solidària», tal com comentava 
el company Rodés. La CUP ho va portar a Comissions i ara el Govern va llançar pilotes 
fora. Tot indica que sí, que són retallades. Són retallades justament això, a la gent que 
més ho necessita. 

Segon fet, i crec que és força significatiu que aquest migdia, per exemple, al Comitè 
Executiu de Turisme de Barcelona, vostè, regidora, hagi votat a favor de la memòria de 
turisme de Barcelona del 2017 i del tancament de comptes del mateix any, fet que suposa 
una aportació de més milions d’euros que aquells 4,5 de l’impost turístic. Per tant, 
constatem una clara incoherència entre el que es vota al plenari de Ciutat Vella, 
entengui’s la darrera proposició de la CUP, i el que es signa o el que s’acorda a porta 
tancada en comitè executiu. Em sembla una doble imatge que resumeix a la perfecció la 
política duta a terme per vostès. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Es vota una proposició contra el Consorci de Turisme aquí que no és vinculant i a l’hora 
de la veritat se’ls donen diners quan és vinculant. Sí, ja, ja. Ja ens ho sabem. 

Ara parlem de les retallades i les condicions materials de vida. Tenim un preavís des del 
principi de mandat aquí. La gentrificació no és només la gent que se’n va d’aquí, la gent 
que li’n diem «solució pròpia» en aquesta institució, que és un insult anomenar-ho 
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«solució pròpia», la gent que es desnonen, les famílies que es desnonen d’aquests barris i 
que van a parar a casa d’un familiar o d’un amic, amb la violència psicològica que és anar 
a parar a casa d’algú que no t’espera. Aquesta gent normalment se’n va d’un ajuntament 
que pot oferir una sèrie de serveis a un ajuntament endeutat que no té res per oferir. Ja 
tenim retallades aquí, des de fa molt temps, a les condicions materials de vida de la gent 
més desafavorida. Aquí a la gent que tractem pitjor és a la gent més desafavorida. 

Formem part d’una estratègia politicoeconòmica perquè els pobres siguin més pobres i els 
rics siguin més rics. Això és la feina que fem en aquesta institució. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

El colmo de la regidora de Participación es decir que el Pleno, donde pueden participar los 
vecinos y comerciantes, no es un espacio de participación. Bravo, bravo y bravo. 

Por cierto, con el tiempo que me queda, como este espacio de participación no es para 
mí, voy a leer lo que ha repartido este vecino de aquí: «Al Ayuntamiento de Ciutat Vella 
pedimos: más control de contenedores de residuos ubicados en Nou de la Rambla-
Lancaster; limpieza profunda de la acera y calle donde están ubicados; limpieza tanto 
interna como externa de los contenedores –aceites, grasas, suciedad incrustada en ellos 
son nido de reproducción para insectos, cucarachas, ratas que invaden tiendas, portales y 
domicilios; con el estado actual, son propicios para que la gente orine pixats entre ellos, 
añadiendo otros aromas al problema–; que comercios, hoteles y restaurantes respeten las 
normas y horarios para evitar la acumulación de basura que emiten contenedores, motivo 
por el cual es imposible abrir ventanas en la comunidad; evitar el mercadeo y consumo de 
heroína y cocaína en Nou de la Rambla-Lancaster en Ciutat Vella; control y sanción de los 
grafitis en puertas y comunidades de vecinos. El Ayuntamiento y Sanidad conocen esta 
situación a través de la infinidad de denuncias presentadas por los vecinos sin que hasta 
la fecha se haya resuelto este grave problema de insalubridad.» Doy fe, porque hace poco 
estuve yo en esta calle, estuve hablando con comerciantes, con asociaciones, con 
vecinos, con todo el mundo. Muchos no habían oído hablar ni de qué es lo que tienen que 
hacer. Le pido, por favor, que duplique el turno de recogida de basuras a los comerciantes 
para poder acabar con este problema. 

Gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, pel que fa a això del pack d’estiu que ha dit que ha contestat diverses respostes, dir 
que durant l’estiu hi ha una major intensitat –és normal que hi hagi major intensitat–, però 
ja li asseguro que de moment no es veu. No es veu ni al Raval, ni a la Barceloneta, ni al 
Gòtic ni a Casc Antic. De fet, a la Barceloneta, al Twitter de l’Associació de Veïns, si hi fa 
una revisió, veurà totes les infraccions que dia rere dia denuncien a través de Twitter. 
Però no només l’Associació de Veïns de la Barceloneta, sinó del Raval, Salvador Seguí i 
totes les associacions de veïns que denuncien la falta d’implicació del Govern en els seus 
barris. 

Quan vostè parla de retallades, diu que és deixar de donar un servei. Deixar de donar un 
servei també és reduir els projectes o reduir les partides pressupostàries. 
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Vostès en l’informe de la regidora parlen que han augmentat un 2% les trucades en el 
districte, però diuen que les trucades relacionades amb molèsties per soroll han disminuït 
quasi un 1%. Això vol dir que truquen menys, perquè el problema creix dia rere dia. 

Després, com no m’ha contestat a diverses de les preguntes que li he fet, li tornaré a 
repetir a veure si aquesta vegada tinc una miqueta més de sort. De les seixanta finques 
que es troben dintre del pla «Dintres», per què estan tancades i no s’han dut a terme les 
obres de rehabilitació? Com és possible que es disminueixin les subvencions per posar 
ascensors, que arriben actualment al 30% i anys anteriors s’havia finançat el 50% del 
cost? Com és possible que encara hi hagi edificis que no estan a disposició de les famílies 
que ho necessiten? Com és possible que la demanda de famílies no ateses en escoles 
bressol en el districte sigui el 30%? 

Gràcies. 

La vicepresidenta dona la paraula de nou a la regidora.  

La regidora 

Començaré amb la consellera del PP. És que, efectivament, això és un òrgan de govern, 
no ho estableixo jo, ho estableix el ROM, la normativa de l’Ajuntament. Vostè porta, que jo 
recordi, almenys deu anys en la institució. Hauria de saber-ho millor que jo, que només en 
porto tres. Ara, que hi ha d’haver participació de veïns, sí. De fet, recordo que a principi de 
mandat, quan vam proposar que hi hagués intervenció dels veïns després dels punts 
decisoris i d’impuls i control, alguns partits van posar pegues que els veïns 
intervinguessin, i el seu va ser un d’ells. 

Senyor Rodés, nosaltres no donem a Guàrdia Urbana cap ordre de no intervenir. De fet, 
l’activitat de la Guàrdia Urbana és malauradament frenètica. I, de fet, crec que tots som 
molt conscients que, quan la feina de seguretat es fa bé, és quan és invisible. Crec que 
justament en el pla de xoc de narcopisos és evident la feina ingent que estan fent tant 
Mossos d’Esquadra com Guàrdia Urbana. 

En relació amb la targeta solidària, és cert que no li he respost, com tampoc li he respost 
encara al Jordi, perquè estem recopilant la informació. Quan la tinguem, els la facilitem. 
No és una voluntat de no respondre’ls. 

I respecte a Antoni Maura, em refermo. Com que hem dit que volem fer un procés de 
participació, i això és una de les actuacions que s’han posat en qüestió, el que hem fet és 
incloure’l dins del propi procés de participació. Diguem-ne que aquesta sí que està 
congelada per fer-ho dins del procés. 

I, senyora Arteaga, dues qüestions. Una que me n’he oblidat abans. Si a vostè tant li 
preocupen les treballadores sexuals, crec que el millor per a elles és deixar de proposar 
que l’Ajuntament promogui normatives que vulneren encara més la seva situació com a 
dones, tant aquelles que han decidit fer servir el seu cos i treballar amb ell com aquelles 
que es troben en una situació de tràfic. I seguir les indicacions que des d’Amnistia 
Internacional fins a la síndica de Greuges s’han manifestat diverses vegades, que és el 
que estem fent des de l’Ajuntament. 
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I vostè m’ha tornat a preguntar per la càrrega i descàrrega al carrer Lancaster. Miri, al 
carrer Lancaster amb la càrrega i descàrrega es dona una situació molt dantesca, que ve 
fruit de normatives de quan vostès governaven. Fa més de deu anys que hi ha una 
normativa que diu que els camions de més de nou tones, efectivament, no poden passar 
pel carrer Lancaster, però és que no poden passar per cap lloc del districte. I això voldria 
dir que tots els comerços i mercats municipals quedarien «desabastits» perquè no podria 
arribar la seva càrrega i descàrrega. Per això també hem fet el Pla de mobilitat, que 
després presentarem, per posar una mica d’ordre a aquest desgavell burocràtic que ve en 
gran part fruit de l’època en què el seu partit governava. 

I al conseller d’Esquerra Republicana, el que hem votat avui al Consorci de Turisme són 
els comptes del 2017. Jo entenc que tinc l’obligació institucional de, si els comptes són 
correctes, més enllà de si estic d’acord amb ells o no –si són correctes–, votar 
favorablement. De fet, nosaltres, i jo precisament, al Consorci de Turisme hem manifestat 
moltes vegades la necessitat de decréixer en el nombre de turistes que ens visiten a la 
ciutat. Però el que crec que no puc fer és defugir les meves responsabilitats institucionals i 
votar que no perquè em dona la gana o per quedar bé o per fer postureig. 

I en aquest sentit, senyora Barea, sí que dir-li que vostè tota l’estona fa referència a 
qüestions que tenen molt a veure amb la massificació turística justament quan el seu partit 
és dels que més defensa aquest creixement turístic desmesurat que ens ha portat al 
districte a la situació en què estem, fruit també de polítiques del Partit Socialista i de 
Convergència i Unió. 

3. Mesura de govern: 

– Pla de mobilitat del Districte de Ciutat Vella 2018-2023 

La presidenta dona la paraula al Govern.  

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Bona tarda. Gràcies, presidenta. 

Presentem avui el primer Pla de mobilitat del Districte des de l’any 1999. Aquest pla 
concreta, amb les singularitats pròpies del districte, els objectius del Pla de mobilitat 
urbana de Barcelona vigent 2012-2018 i els desenvolupats en l’esborrany del Pla de 
mobilitat urbana 2018-2023. 

La Declaració universal dels drets humans emergents, feta el 2009, defineix el dret a la 
mobilitat local com el dret de cada ciutadà a un trànsit ordenat i respectuós amb el medi 
ambient i a moure’s amb facilitat per la ciutat metropolitana. A Ciutat Vella, on l’espai 
públic és alhora un bé comú i escàs, és evident que la mobilitat és una qüestió política 
central i configura la vida quotidiana de les veïnes, i és un element molt important 
constitutiu de dret. Una mobilitat equitativa se sustenta en un model de ciutat on les 
nenes, les dones, la gent gran, les persones amb diversitat funcional de diversos orígens, 
etcètera, són protagonistes i no només es relacionen amb l’espai passivament, sinó que el 
produeixen. I, per tant, aquests espais han de respondre a les seves necessitats. 
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En els darrers anys s’ha desenvolupat entre la ciutadania una major consciència 
ambiental sobre els efectes que el creixement de la mobilitat global està tenint sobre el 
conjunt de la biosfera –canvi climàtic, riscos per a la salut derivats de l’empitjorament de la 
qualitat de l’aire, etcètera. Així, es reivindica cada vegada més per part dels veïns i veïnes 
el dret a viure en ciutats amb un aire més net. 

Els centres històrics han esdevingut un dels espais urbans on es visibilitza amb més força 
la contradicció entre les tendències globals i la vida quotidiana de la ciutadania. La 
turistificació, la gentrificació i l’aparició de nous conflictes degut a l’ús intensiu de l’espai 
públic afecta l’ordenació i la regulació de la mobilitat en el territori. En aquest sentit, els 
centres històrics són llocs revaloritzats a través del valor de canvi que tendeixen a 
excloure aquells que usen els espais per a la vida quotidiana. 

Els ajuntaments tenim la missió de garantir els drets, promoure l’equitat i millorar la 
qualitat de vida de la ciutadania per evitar aquestes tendències als nostres barris. A 
diferència d’altres ciutat globals, on els centres històrics s’han anat buidant de veïns i 
veïnes, Ciutat Vella és encara un districte residencial, viu, divers i singular. És un mandat 
d’aquest Ajuntament i el centre de totes les nostres polítiques defensar els drets dels 
veïns i veïnes a romandre als barris del districte. 

Ciutat Vella és un districte singular dins de la ciutat, donat que l’equilibri entre les diverses 
formes de desplaçar-se és molt diferent respecte a la resta de districtes. La pacificació de 
la xarxa viària al districte està molt per sobre de la resta de la ciutat. És important ressaltar 
que aquesta situació es deriva de les polítiques de mobilitat aplicades al districte des del 
començament dels ajuntaments democràtics, basades en una aposta pionera i sostinguda 
per a la pacificació dels carrers. 

Però aquesta ciutat pensada i dissenyada per al vianant ha perdut qualitat els últims anys. 
L’increment exponencial de visitants atrets per la centralitat del districte i l’alt número de 
punts d’interès turístic ha augmentat la intensitat de vianants fins a la saturació en molts 
carrers del districte. El model de desenvolupament econòmic, derivat en gran part 
d’aquesta allau de visitants, implica una altíssima mobilitat que està generant molts 
problemes de convivència entre les persones vianants i els altres modes de transport. La 
morfologia del districte, amb carrers molt estrets, fa més patent la saturació tant de 
vianants com d’altres formes de desplaçament –bicis, VMP, cotxes, motos, furgonetes de 
càrrega i descàrrega, etcètera–, i a la vegada fa més difícil la convivència que a la resta 
de la ciutat. 

És per aquesta singularitat que és imprescindible generar un nou model específic per a 
Ciutat Vella, que vagi més enllà de les estratègies convencionals i que permeti 
desenvolupar un conjunt de valors inherents al fet de moure’s de forma ètica per la ciutat, 
un model que faci compatible la qualitat de vida dels residents amb l’activitat econòmica, 
que garanteixi els desplaçaments de tots els ciutadans, especialment les persones més 
vulnerables, i a la vegada l’abastiment comercial del districte. 

La vicepresidenta obre el torn de paraula dels grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Hi ha diverses coses que ens han cridat l’atenció d’aquest Pla de mobilitat de Ciutat Vella. 
Primer de tot, l’ordre dels apartats de les accions. Comencen parlant de les mesures que 
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duran a terme per promoure l’ús de la bicicleta i restringir l’ús del vehicle privat i acaben 
parlant de medi ambient i de seguretat viària. Creiem que l’ordre hauria de ser a la 
inversa: els objectius primer. Els principis que han de vehicular aquest Pla de mobilitat 
haurien de ser millorar la qualitat ambiental al districte i potenciar la seguretat viària, i 
sobretot la seguretat dels vianants que es desplacen a peu, que són la majoria dels 
viatges que es fan a la ciutat. 

Creiem que la restricció de cotxes i motos i promoció de les bicis són més accions de 
màrqueting polític que decisions amb una base tècnica. També sorprèn que s’anticipin al 
Pla de mobilitat a nivell de ciutat que s’està elaborant a Casa Gran i que els grups polítics 
encara no hem pogut veure. Si a Casa Gran ens diuen que busquen el consens, per què 
s’anticipen i ens presenten com a mesura de govern el Pla de mobilitat només per a Ciutat 
Vella? Creiem que la mobilitat del nostre districte no es pot tractar de forma disgregada 
del model de mobilitat que tingui l’Eixample, Sants-Montjuïc o Sant Martí, ja que també hi 
influeix. És per això que ens estranya aquest avançament per part seva, perquè creiem 
que s’ha de tractar com un tot. 

Quan ens parlen de les causes de la falta de confort en la mobilitat a peu del districte, ens 
n’enumeren diverses: saturació d’espais on hi ha una gran afluència de gent –d’acord–, 
fracció amb altres modes de transport o contaminació ambiental o acústica a les vies 
principals –d’acord. Ens sorprèn per això que no enumeri les motos, quan sembla que 
vostès hagin iniciat una veritable croada contra aquest tipus de transport. Segurament 
després en el prec que els presentem avui tindrem l’ocasió de parlar-ne. 

També parlen de les friccions que genera la proliferació de nous ginys, hi estem d’acord, 
però és que com a solució proposen l’Ordenança de vehicles de mobilitat personal, que, 
més que posar ordre, ha generat més caos. Per exemple, no tot són ginys o tricicles que 
porten turistes amunt i avall, també hi ha bicitaxis i empreses de missatgeria de proximitat. 
Han parlat amb ells vostès per a aquest Pla de mobilitat? 

A més a més, també les empreses del sector, molts d’ells autònoms, ens diuen que 
aquesta ordenança ha obert la porta a molts pirates. Per exemple, hi ha molts que fan 
passar ciclomotors per tricicles, cosa que fa proliferar sense límit conductors mal pagats i 
sense formació. Ens diuen que han vist tricicles d’aquests, que, a més a més, fan la 
competència al taxi, sortir de la zona de Vila Olímpica i els han trobat dalt del tot del carrer 
Muntaner. 

Després també alguna incongruència. Diuen que volen que el vehicle privat aparqui en 
pàrquings i no en calçada, d’acord. Però després ens fan una modificació del PGM a 
iniciativa seva, a iniciativa municipal, on diuen de no construir més pàrquings en els 
habitatges de protecció oficial. En què quedem? 

Al final del mandat passat, per exemple, es va començar a parlar amb els pàrquings de la 
catedral, de Francesc Cambó, de fer places d’aparcament de cotxe a preus assequibles 
per a veïns. A dia d’avui, on ha quedat això? S’ha fet alguna cosa? Si volen promocionar 
que s’aparqui en pàrquings, hi estan fent alguna cosa? 

Crec que se’ls veu el «plumero» i la seva obsessió pel vehicle privat pot ser per la seva 
fòbia a tot allò que és privat. 
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Tampoc veiem que regulin res sobre vehicles compartits. S’obliden que el futur de la 
mobilitat a les grans ciutats segurament passa per vehicles compartits. És per això que 
ens estranya no trobar-hi res al respecte. 

Gràcies. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

Creiem que un pla de mobilitat mereix un treball amb els grups polítics, que permeten que 
les estratègies que es marquin en aquest àmbit siguin més compartides, que no és menor, 
que estem parlant d’espai públic. 

Mentre el Govern presenta el Pla de mobilitat i té problemes perquè es compleixin 
determinades ordenances i normes a l’espai públic de Ciutat Vella, i carrega contra les 
empreses legals, mentre no pot controlar, per exemple, els tricicles il·legals als nostres 
carrers per tot Ciutat Vella, i mentre s’explica que volen una Ciutat Vella per als veïns i les 
veïnes i per als vianants, no donen solució als problemes actuals.  

Li volia preguntar pel que està passant al carrer Nou de la Rambla, com he fet abans. He 
vist les imatges del carrer Nou de la Rambla tallat per un camió frigorífic que no permet el 
pas a vehicles ni persones, a part del soroll que no permet descansar les persones a casa 
seva. Possiblement venia de l’anterior mandat, però estem parlant d’un nou pla de 
mobilitat, i es pot canviar. Els veïns han trucat a la Guàrdia Urbana, al Districte i no s’ha 
fet res davant d’aquest flagrant incompliment de les normes que no ho permeten. 

Compartim la filosofia del Pla de mobilitat del Districte, perquè correspon a un 
desenvolupament del Pla de mobilitat de ciutat vigent. Però creiem que cauen de nou en 
un problema de paper. El paper ho aguanta tot, però aquest tot s’ha de gestionar i fer 
realitat, i per això cal diàleg, compliment de les normes i efectivitat. Un pla amb bons 
propòsits, però de nou amb un problema: sense un calendari real d’execució ni dades 
concretes ni pressupostos per anys, i així no es fan els plans. 

Els posaré un exemple. Dir «ampliació i millora de la cobertura del bus de barri» és no dir 
res. Quantes línies? On? Què passarà amb els serveis concrets que la gent gran 
necessita? Quin temps es demana? 

Gràcies. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Moltes gràcies. Per tal que Barcelona i el conjunt de la seva àrea metropolitana avancin 
cap a un model de mobilitat més sostenible, des d’Esquerra Republicana considerem que 
cal sobretot que la ciutat reprengui els projectes pendents de transport públic ferroviari 
urbà i interurbà que es preveuen al Pla director d’infraestructures. L’objectiu dels propers 
anys ha de ser el de poder avançar, doncs, cap a una ciutat on es realitzin menys 
desplaçaments en vehicles motoritzats, especialment aquells casos que contaminen més, 
i apostar alhora perquè Barcelona esdevingui una ciutat on sigui més amable desplaçar-
se caminant, amb bicicleta i amb transport públic. 

En aquest sentit, aprofitant que la nostra ciutat representa un continu urbà compacte i 
densament poblat, especialment a Ciutat Vella, que afavoreix que la majoria dels 



 
 
 

30 

desplaçaments es puguin fer ja a dia d’avui de manera sostenible, cal un lideratge polític 
perquè, malgrat l’Ajuntament de Barcelona no disposi de totes les eines per solucionar el 
conjunt de les necessitats de mobilitat, s’aconsegueixi avançar en les inversions de 
Rodalies, la xarxa de metro o infraestructures de transport per carretera que escapen, fins 
i tot, dels mateixos límits administratius del municipi. 

Per descomptat, caldrà excel·lir en altres projectes com ara la consolidació de la xarxa de 
bus, millorar la convivència entre vianants, bicicletes, ginys i la resta de vehicles, i avançar 
en polítiques tarifàries racionals aprofitant la posada en marxa de la nova T-Mobilitat. 

Per altra banda, també caldrà complementar actuacions en relació amb projectes 
vinculats amb el vehicle privat, com poden ser la mobilitat elèctrica, el vehicle compartit o 
els aparcaments d’intercanvi dissuasiu a l’àrea metropolitana. Sense tenir en compte 
aquestes directrius, i sense tenir en compte també el Pla de mobilitat de ciutat, serà difícil 
tractar problemes de la mobilitat interna al nostre districte. Una mica aquí em reafirmo 
amb el que deia el conseller Rodés. O sigui, s’ha d’anar de gran a petit. Si no, no té 
massa sentit l’ordre invers. 

Dit això, veiem amb bons ulls la mesura de govern que ens presenten a dia d’avui. La 
música sona bé en els objectius generals tant en matèria de desplaçament com en el 
repartiment modal. Si bé és cert que en qüestions de detall no sempre hem entès les 
actuacions del Govern amb el que el Pla de mobilitat del Districte de Ciutat Vella proposa. 
Em refereixo, per exemple, al que ha costat el projecte d’ampliació del bus de barri del 
120 a la Barceloneta, aprovat al plenari passat i reivindicat per la consellera Jiménez fins 
a l’extenuació, o al col·lapse dels autobusos que passen per la platja en temporada 
d’estiu, fet que es repeteix sense altra solució que la de continuïtat. 

En matèria de mobilitat personal, o si parlem de rickshaws, tuk-tuks, trixies, etcètera, el 
caos actual, sense cap mena de control de potència o de número de llicències, sorprèn 
que s’hagi d’esperar a presentar un pla de mobilitat del districte per refutar la deixadesa i 
la responsabilitat actual. O en matèria de càrrega i descàrrega, punts crònics que serien 
fàcilment «solventables», com el del carrer Magdalenes, Pintor Fortuny, o davant de 
l’Escola Cervantes, entre molts d’altres. 

En resum, ens sembla un bon pla que caldrà anar ajustant, més tenint en compte que la 
modulació de zones i horaris pot dur a força desconcert. Recordem que la simplificació 
sovint és la millor fórmula perquè una normativa s’acabi complint. 

Moltes gràcies. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Recentment, fa poc, a la premsa es publicava un mapa de la vitalitat urbana de Barcelona 
–la setmana passada, diria–, és consultable al Google. No sé si el vau veure, és 
interessant. Reflecteix que la vida social al nostre districte és la més gran de la ciutat. 

I això contrasta amb la pèrdua poblacional, i vol dir que aquí tenim un símptoma que no 
anem gens bé. I amb aquest Pla de mobilitat perseguim una ferida amb una «tirita», 
perseguim un pedaç. Perquè, si s’està accelerant el buidatge veïnal i s’està accelerant el 
nombre de persones que transiten els nostres carrers, vol dir que aquí cada cop som més 
marca Barcelona i menys ciutat Barcelona. 
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Hem arribat a un punt en què caminar ja és com caminar per Port Aventura un diumenge 
d’agost. No podem ni caminar. 

I, per cert, no sé com heu vingut aquí la gent que viviu a la Barceloneta, però, si intentes 
agafar el B20, el 59, el V13, no es pot. Parlo amb els conductors d’autobusos fa dies. 
Tenen tot ple de gent. L’espai que tenen a la dreta no l’haurien de tenir ple de gent, per 
normativa. El tenen ple de gent. Si fan una frenada, els cau algú al damunt. No poden 
veure els sensors de les portes. Estan estressadíssims, els conductors d’autobusos. I 
aquests bitllets d’autobusos que comprem nosaltres porten una subvenció, i els turistes 
els estan comprant i els estem pagant aquesta subvenció. 

Això és la història d’una «pirula», que ens estan fent una «pirula». Hi ha quatre persones 
aquí enriquint-se que ens estan fent la «pirula» a tothom. I això no es soluciona amb plans 
de mobilitat o possibilitant que es faci l’Hermitage en un cul-de-sac com la Barceloneta. 
Això es soluciona amb una intervenció pública directa per a la transformació del model 
socioeconòmic. Es transforma municipalitzant la indústria del turisme, municipalitzant tot 
l’externalitzat. Feu-ho i no seran necessaris plans de mobilitat, perquè ja podrem caminar 
sense la mímica de la cordialitat al rostre a veure si podem fer quatre passes seguides 
sense molestar ningú. 

Totes les polítiques sectorials s’han enfocat a no dificultar el desenvolupament del sector 
turístic i mai des de la perspectiva de la sobirania i de l’enfortiment de la base social, que 
és diversa i inclusiva. Necessitem propostes que impliquin eines realment interventores i 
que ens parlin d’accions amb un fons ideològic, una aposta clara per un discurs que us 
diferenciï dels anteriors mandats. Llavors us felicitarem i vindrem amb vosaltres 
encantades de la vida. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Nos da la impresión de que deberían haber esperado al menos hasta octubre o diciembre 
para presentar este plan, porque queda demasiado en evidencia que hay muchas 
propuestas que no están concretadas porque no saben todavía cómo las van a hacer ni 
cuándo ni si las van a poder llevar a cabo. 

Muchas acciones no lo son, sencillamente son estudios o intenciones de estudios. De 
hecho, ni siquiera está especificada la ampliación del recorrido del bus de barri por la 
Barceloneta, tal y como se aprobó por unanimidad en una propuesta del Partido Popular 
en el último Pleno y que ustedes, el Gobierno, se comprometieron a presentar hoy aquí 
votando a favor de la propuesta del Partido Popular. ¿Dónde está? De hecho, se refieren 
a ello como algo en lo que pensarán, algo que estudiarán, una vez implantada la red 
ortogonal. Una decepción más de este Gobierno y de la hija adoptiva de la Barceloneta 
con el barrio. 

Hay una idea conductora en sus planes para el distrito que es expulsar al vehículo privado 
sea como sea, además de regular la carga y descarga, hacer que en las calles de 
nuestros barrios haya más personas andando y más bicicletas. 

Dice su estudio que 137.000 vehículos acceden cada día a Ciutat Vella y que la mitad, 
69.000, es para hacer algo en el propio distrito. Quitando la carga y descarga, que deberá 
ser unos 17.000 más o menos, quedan algo más de 50.000 vehículos. Por lo que dicen en 
su plan, esos 50.000, que vienen a Ciutat Vella para hacer algo, van a tener que venir 
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entre las nueve y media y las doce y media, y a partir de las ocho y media, con lo cual 
esto ya poco va a contar. 50.000 vehículos que venían distribuyéndose durante unas 
quince horas al día en su mayor parte ahora tendrán que concentrarse en unas seis horas 
o tres, la mayor parte de las seis intempestivas. ¿Cómo afectará eso al tráfico en las 
horas punta de libre acceso al distrito? ¿Cómo aparcarán todos a la vez en tres horas en 
vez de distribuirse en quince? ¿La pretensión suya es que esos 50.000 o más visitantes 
del resto de Barcelona no vengan a Ciutat Vella? ¿Que lo hagan todos en metro o en 
bus? ¿Que vengan andando o en bicicleta? ¿No cree que esto afectará a la movilidad del 
resto de la ciudad? ¿Cómo lo van a conciliar? ¿Les importa o les da igual? 

Y otra pregunta: ¿en cuánto valoran ustedes el impacto económico en los comercios y 
resto de negocios que viven de las personas que diariamente se trasladan en vehículo 
privado a Ciutat Vella? Son unos cuantos. 

Sinceramente, creemos que deben explicar mucho mejor esta medida de gobierno y 
también decirnos con qué sectores han hablado y consensuado para redactarla. 

Otra cosa que nos ha llamado la atención es el plan de aparcamientos. Por un lado, han 
llegado ustedes a la conclusión de que hay una falta enorme de oferta de aparcamiento 
soterrado, que es muy necesaria para el vehículo privado, para el vehículo eléctrico, para 
el compartido, para las áreas DUM (área de distribución urbana de mercancías), para 
bicis, para motos, etcétera. Y, por otro lado, hace poco han aprobado ustedes una medida 
de gobierno para que la vivienda que construya el Ayuntamiento de Ciutat Vella fuese sin 
plazas de parquin o en número muy inferior al número de pisos. ¿De verdad no les parece 
un sinsentido? ¿No les parece que van ustedes a salto de mata con la vida de los vecinos 
de este distrito? «Ahora no hago plazas de aparcamiento, ahora necesito plazas de 
aparcamiento.» Bien. Ya se lo dije en este Pleno, si hacen ustedes un edificio de vivienda 
pública sin garaje están desaprovechando suelo. Una vez construido, nos lo comemos 
con patatas y sin aparcamiento. Así que les pido –aprovecho– que cambien eso. 

Tampoco he entendido cómo quedará la oferta en la calle de plazas de aparcamiento y en 
los aparcamientos soterrados. Se eliminan azules, pero también se eliminan párquines 
soterrados para destinarlos a DUM, coches eléctricos, compartidos, motos y bicis. Se 
aumentan verdes, pero muchas verdes compartirán el uso con la carga y descarga. Y 
además en los garajes de concesión pública también se dedicará aparcamiento a DUM, 
eléctricos, etcétera. Háganos un balance de situación de aparcamiento inicial y final, de 
cómo quedará, porque yo al menos me he perdido y me da la impresión de que ustedes 
también. 

Que la carga y descarga se ha de regular y pacificar en este distrito es algo que creo que 
todos compartimos. El Partido Popular creemos que ha de hacerse compatibilizando en la 
medida de lo posible todos los intereses puestos en juego, porque al final al vecino le 
interesa tanto poder pasear tranquilo por la calle como tener un aire limpio que respirar, 
como que lleguen las mercancías a sus tiendas habituales para poder comprarlas e 
incluso cargarlas en sus vehículos privados si son pesadas o voluminosas en exceso, 
como poder aparcar su vehículo cuando llega a su casa. 

Nos gustaría saber qué les han dicho los operadores logísticos y los comerciantes, 
pequeños, medianos y grandes. Creo que es importante conocer sus opiniones al 
respecto y tenerles en cuenta. Pero compartimos con todos la necesidad urgente de 
conciliar la carga y descarga en Ciutat Vella. Eso sí. 
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Por otro lado, pretende usted aumentar los desplazamientos a pie y en bici en un distrito 
donde es muy complicado crear alternativas a las vías rápidas para ir andando. Son las 
que son, señora regidora, y a las personas nos gustan los atajos mucho más que los 
rodeos. Y donde la saturación de bicis, vehículos de movilidad personal o patinetes es 
una de las quejas habituales de los vecinos, incrementarlo nos parece un poco peligroso. 

Aunque usted haga rutas para bicis con talleres, las bicis irán como ahora, por donde 
quieren, en contradirección, por las aceras, por sitios saturados de peatones, etcétera. Si 
no implanta usted una política de sanciones a la altura de las circunstancias, será un caos 
ir por un distrito ya saturado de peatones y bicis donde se aumentan y potencian de forma 
importante, y yo creo que un poco peligrosa, los desplazamientos a pie y en bici. 

Si no multa, las bicis irán por las vías preferentes, que usted ha dibujado en un papel 
como si fuesen las autopistas, y por el resto de las calles, como las carreteras locales, 
para llegar a la puerta de su destino, que para algo se han comprado una bici. 

Además, lo harán como hasta ahora, por desgracia, la mayoría lo está haciendo: a la 
velocidad que les da la gana, en contradirección cuando les va bien y aparcando las bicis 
donde quieren. 

Hablan de 172 medidas de las cuales 61 no tienen presupuesto específico aquí. Así que 
en el Plan de movilidad hay 111, según ustedes. Porque, si yo miro por barrios, yo cuento 
menos de cincuenta, de las cuales muchas son solo estudios o intenciones de estudiar. 
En la Barceloneta, por ejemplo, aparecen 14, pero en realidad son menos de 7, 7 medidas 
más o menos concretas, de las que algunas deberían estar incluidas en obras y 
urbanismo, como la mejora de Almirante Cervera, y 7 planteamientos de estudio, ¡entre 
ellos el estudio de la proposición que ustedes aprobaron aquí del Partido Popular! Dicen: 
«Estudio del bus de barri por la Barceloneta una vez implantada la red ortogonal y 
actualizar el estudio de las alternativas para decidir el mejor trazado dentro del barrio y 
conexión con el resto…» O sea, los deberes que tenían que haber traído hoy ustedes 
aquí. O sea, nada de nada. 

Como ya les he comentado, creo que decepcionan ustedes a los vecinos de forma 
gratuita otra vez. 

Imaginando que lo relativo al plan de la Rambla, Via Laietana o al de la rambla del Raval, 
no sé si alguno más, y así como las medidas de urbanismo que ya estaban en otras 
partidas presupuestarias, como el arreglo de aceras, ya tiene su propio presupuesto ajeno 
al del Plan de movilidad, me gustaría que nos hicieran llegar el presupuesto desglosado 
partida a partida. Ya que han fijado una cantidad de 82.620.000, no les costará decirnos 
cómo han llegado a ella. 

Y una pregunta más. Hablan del Plan de movilidad 2018-2023, y luego dicen que 
presupuestos para los próximos seis o diez años. ¡Hala! ¿Cómo que seis o diez años? 
¿En qué quedamos? 23, 24, 28: ahí tiene la respuesta, señora Arteaga. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Agradecer la presentación de esta medida, pero decirles que, si para ustedes hubiera sido 
tan importante, la hubieran presentado con tiempo suficiente para analizar y evaluar cada 
medida que nos han propuesto y para hacer enmiendas, ya que este plan abarca seis 
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años. Y es una herencia que dejarán al próximo Gobierno sin que ustedes hayan hecho 
nada. 

En Ciutat Vella la movilidad es un elemento muy importante, tanto para los vecinos que 
viven como para los vecinos que trabajan. Y por ello es importante regular la movilidad y 
el tráfico sin que vecinos y comerciantes se vean afectados diariamente. Todos sabemos 
que en Ciutat Vella hay que priorizar, no solo porque es el centro de la ciudad, sino 
porque las calles son estrechas, hay muchos equipamientos culturales, hay mucho ocio, y 
eso hace que debamos priorizar. A lo largo de muchos años se ha pretendido dar 
prioridad al peatón. De hecho, en varias calles no deberían circular coches, solo coches 
que sean de vecinos o residentes, pero, todo y eso, siguen circulando en zonas 
exclusivas para residentes coches que no son de la zona. 

El último plan no se ha cumplido porque no era realista, y ustedes hoy hacen exactamente 
lo mismo que el plan anterior: no ser realistas. 

A lo largo de la medida y el diagnóstico que han realizado, explican los grandes 
problemas y los grandes objetivos, que podemos compartir casi todos, aunque algunos 
objetivos no sean realistas. Asegurar que reducirán un 20% los vehículos privados no es 
atender a una realidad que se está produciendo en la ciudad, donde cada día va más 
gente en coche privado. Aseguran que quieren que el uso de la bicicleta aumente; 
decirles que en Ciutat Vella no necesitamos más bicis ni más vehículos de movilidad 
personal. Circular por las calles de Ciutat Vella se ha convertido en una batalla constante 
con ciclistas que van en contradirección, que invaden las aceras y que ponen en riesgo al 
peatón. Algunos de ellos sí que cumplen la normativa, pero es un 2% a lo sumo. 

Aseguran que quieren aumentar un 5% el uso del transporte público. Ya me dirán cómo: 
aumentando tarifas, disminuyendo el tiempo de paso, no arreglar ni mantener los 
autobuses de barrio, paradas no adaptadas para personas mayores ni con movilidad 
reducida. Y ya no hablemos del bus de barrio, que brilla por su falta de mantenimiento. Ya 
les digo que así no van a hacer que aumente el 5% el uso del transporte público. 

Les aseguro que muchos de los objetivos los compartimos, podemos llegar a acuerdos 
incluso, pero hemos de ser realistas y estas medidas que nos presentan hoy no se 
cumplirán y todavía generarán más conflictos de los que ya se producen. 

También hablan de aparcamientos, hecho muy importante en este distrito, donde los 
vecinos no pueden aparcar en las calles, y a ustedes se les ocurre reducir las plazas de 
aparcamiento sin dar soluciones ni respuestas concretas. Al menos mantengan las plazas 
que hay, porque con su afán de lucha contra el coche y la moto ni los residentes ni los 
trabajadores van a poder acceder a Ciutat Vella. 

Ya se lo ha comentado la consellera del PP, que esos 82 millones de euros del 
presupuesto son un presupuesto suficientemente elevado como para que nos den 
información más detallada que no simplemente que es lo que pretenden gastar durante 
estos próximos diez años. 

Y, para acabar, decirles que han empezado la casa por el tejado. Quizás antes de explicar 
estos cambios por zonas deberían estudiar, investigar, proponer cómo van a conectar los 
barrios del distrito entre sí y cómo se llegará de los otros barrios de la ciudad a nuestro 
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distrito. Y los comerciantes y los vecinos también tienen que poder acceder a este distrito, 
y con sus propuestas no creo que puedan acceder muchos de ellos a sus casas. 

Decirle que las grandes obras del distrito, como la Rambla, como Via Laietana, se verán 
afectadas en estos cambios de movilidad, y ustedes no han hecho ninguna medida para 
solventar esos problemas. 

Gracias. 

La vicepresidenta dona la paraula de nou al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Com deia abans, volem un nou model més democràtic i sostenible de mobilitat, que posi 
el focus en les persones més que en els vehicles i que estableixi un full de ruta a llarg 
termini per a la transformació de la mobilitat. 

Les estratègies d’acció –és un resum, tenen el pla i sembla que alguns l’han llegit en 
profunditat– el que intenten és mantenir el full de ruta, com he dit, per a les 
transformacions i millores de la mobilitat, i són, resumint: la persona vianant al centre. 
Com a mode més sostenible, s’ha de prioritzar el camí de la persona vianant, iniciant 
actuacions que permetin millorar aquelles zones on hi ha menys confort per caminar. La 
persona visitant: s’ha d’impulsar l’ordenació de l’arribada de la persona visitant al districte, 
a peu, en transport públic o col·lectiu i per les vies previstes en el pla per tal de minimitzar 
el seu impacte. El bus de barri com a connector dels barris de districte, el bus de barri ha 
de donar servei especial a la persona resident, connectant els equipaments de salut i 
altres que comparteixen els diversos barris del districte. La bicicleta: per afavorir el seu ús, 
cal potenciar els carrils segregats i itineraris de circulació de les bicicletes i establir les 
restriccions necessàries per reduir les friccions respecte de la resta de modals. Igualment, 
és imprescindible seguir regulant l’ús comercial dels vehicles de mobilitat personal, per tot 
el que hem explicat abans. El cotxe i la moto ordenats: reduir el trànsit de pas i assegurar 
l’accés finalista a l’interior del districte del veïnat, comerciants, serveis i aparcament. El 
que ve a fer alguna cosa a Ciutat Vella tindrà sempre assegurat l’accés a Ciutat Vella. 
També promoure l’accés al districte amb altres modals. La gestió eficient de la càrrega i 
descàrrega. Potenciar sistemes més sostenibles, com els cargobikes, generant punts de 
trencament de càrrega, consignes, etcètera, i millorar les operacions de càrrega i 
descàrrega tradicional, tant a l’interior com a l’exterior, ampliant els espais de distribució 
urbana de mercaderia per tal d’eliminar les operacions irregulars, que arriben al 40% de 
les operacions, com hem vist. L’aparcament fora de calçada: impuls a l’aparcament als 
pàrquings i altres serveis necessaris, com aparcaments segurs de bicis i motos sense 
afectar l’aparcament dels residents. I horitzó d’emissions zero: establir una mobilitat que 
fomenti els modes sostenibles i cerqui la reducció d’emissions atmosfèriques i sòniques. 

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

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Quant em queda? 

La vicepresidenta l’informa que li queden dos minuts amb deu segons. 
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El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Conseller, vostè deia que el vianant ha d’estar al centre de tot, d’acord. Però amb la 
moratòria que permet continuar circulant per les voreres, combinat amb la laxitud davant 
de les conductes incíviques d’alguns ciclistes, amb una ordenança de vehicles de mobilitat 
personal que amb prou feines fan complir, primer... Aquesta ordenança també permet 
circular els vehicles a trenta quilòmetres per hora per les plataformes úniques, quan en un 
espai de coincidència entre vianants i vehicles els estudis diuen que la diferència entre 
uns i altres no pot ser deu vegades superior. 

Per a vostès el centre de tot a vegades em fa dubtar que sigui el vianant, perquè crec que 
per a vostès molts cops el centre de tot són els ciclistes, un escàs 1,6% dels viatges a 
Ciutat Vella, però perjudiquen els vianants més vulnerables: tercera edat, persones amb 
mobilitat reduïda, nens, etcètera. Hi ha gent gran que li fa por o que no vol sortir al carrer 
perquè té dificultats a esquivar tots aquells ciclistes o ginys diversos que es troben pel 
carrer. 

Gràcies. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

A nosaltres ens preocupa molt el descontrol que hi ha de tricicles sense llicència, sense 
controlar la velocitat, sense matricular, campant «a les seves amples» per tot el districte, 
quan els rickshaws que són legals compleixen la normativa i precisament se’ls multa i els 
il·legals no se’ls multa, perquè, evidentment, no paguen i no es poden cobrar, perquè no 
tenen matriculació ni tenen absolutament re. I sobretot ens preocupen les bicicletes, 
perquè campen a sus anchas per tot el districte també. Te les trobes per les voreres, te 
les trobes per tot arreu. 

Gràcies. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Molt ràpidament. Sembla que siguin les bicicletes el problema. El problema és que no hi 
ha prou espai o carrils bicicletes. Tant de bo hi haguessin molts menys cotxes i moltes 
més bicicletes. No crec que les bicicletes siguin cap problema. 

Després, Santi, em sembla que t’has equivocat. Has dit que era impossible regular l’ús 
dels vehicles, l’ús comercial dels vehicles de mobilitat personal, però t’has degut 
equivocar. Bé, ja ho veuràs a l’acta. És igual. 

Però, no ho sé, si els bars comencessin a treure ampolles de whisky davant dels bars o 
les peixateries quilos de sardines, en això seria possible fer-hi alguna cosa. I la veritat és 
que totes les botigues de vehicles de mobilitat personal aparquen els vehicles davant, 
tenen els vehicles exposats al carrer, i de vegades dificulta molt precisament la mobilitat a 
peu, que és del que estem parlant. 

Només això. 
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La Sra. Julia Barea Sánchez 

Seré ràpida i breu. Jo els torno a repetir que aquest pla no és realista, perquè assegura 
que vostès disminuiran un 20% el tràfic de vehicles privats, augmentaran l’ús de la 
bicicleta i assegura que volen augmentar un 5% l’ús del transport. Ja m’explicarà com ho 
farà d’aquí a sis anys, perquè, amb les mesures que vostè ha presentat, l’augment del 5% 
de l’ús del transport públic ja li puc assegurar que no ho farà. 

La vicepresidenta dona la paraula de nou al Govern perquè tanqui aquest punt. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Gràcies per aquestes aportacions tan tècniques de la consellera Barea. 

Bé, coses importants que jo no sé si s’han entès. Aquest és un pla que concreta un pla de 
ciutat. És a dir, per tant, hi ha moltes mesures que esteu demanant d’abast metropolità 
que no les pot concretar. Heu parlar de Rodalies, heu parlat del vincle amb el pla de ciutat 
actual... Té el valor que té.  

Tots vostès han parlat de si hem parlat amb veïns, el procés. Hem fet fins a –ara no me’n 
recordo– quatre o cinc sessions de participació, ho hem presentat en tots els consells de 
barri, hem parlat amb comerciants, hem parlat amb gremis, i en general tothom està 
d’acord que és un pla sensat i que fa, en la mesura del possible, per endreçar la mobilitat.  

Coses que han comentat. El tema dels pàrquings, és sorprenent que parlin vostès, quan 
van vendre la meitat dels pàrquings, que ara segurament no tindríem problemes per 
implementar polítiques públiques dins dels pàrquings públics. Demana concreció, el Partit 
Socialista. Està en el pla. Llegeixin. Hi ha 170 mesures, que no he entès molt bé les 
sumes que feia la companya del PP, però que hi estan i concreten actuacions als barris. 

Esquerra Republicana, el mateix. És un pla de ciutat, no podem parlar de Rodalies des del 
centre de la ciutat. El Pla de mobilitat de ciutat i el Pla de mobilitat de l’àrea metropolitana i 
els successius... Si ha llegit el pla, veu vostè que hi ha una jerarquia en les polítiques, 
amb la qual cosa són aquestes les eines i els plans que han de concretar, i estic totalment 
d’acord amb les polítiques que demana i el que s’ha de fer, amb Rodalies, i reduir 
clarament l’accés al pas, però no demani al pla... 

En tot cas, sí que ha demanat concreció per al tema del bus de barri, tothom ho ha fet. Li 
contesto també a la consellera del Partit Popular. Això és un pla que és un full de ruta, no 
pot concretar totes les mesures. Però sí que diu, i es va dir específicament en el Consell 
de Barri, que el bus de barri –al Consell de Barri de la Barceloneta– s’aplicarà el 2020. 
Ara, si ara és millor fer una o dues línies, passa per un estudi molt més acurat que han de 
fer tècnics molt més preparats que –ho sento– vostè i que jo i que tots els que segurament 
estem aquí, per avaluar quina és la millor de les solucions. 

Amb el company de la CUP, estic d’acord, és una «tirita», però és el que tenim. Hem de 
començar a fer concrecions de polítiques perquè, si no... Vostè em demanava que tingués 
una certa visió política del que és la mobilitat, i crec que el pla està defensant la vida 
quotidiana, que crec que en això estem molt d’acord amb les dificultats i amb les 
capacitats que té. 
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Han repetit que no concreta. És un pla a vuit anys, és un pla a sis o vuit anys. És un pla 
que dicta quines són les concrecions que s’han de fer, que estableix una valoració global, 
que té a veure realment amb la possibilitat de concretar el pla. 

De la bici. Hi han insistit tots. Justament el pla el que fa és posar ordre a la bici. La 
moratòria està vigent i l’any que ve s’anul·la, però justament en el tema de la bici el que fa 
el pla és concretar els carrils i per on es pot passar, i no estem anant en contra de la bici, 
al contrari, estic d’acord amb el Joan, per poder incidir i fer que la bici sigui un dels modes 
de mobilitat del barri. 

No es redueixen places de zones verdes. Les connexions entre barris –algunes coses que 
han comentat–, al contrari, es concreten i es fa una empenta perquè passin, amb la 
rambla, amb la Via Laietana, etcètera. 

Gràcies. 

C) Part decisòria 

1. Aprovació de la proposta a presentar a la Ponència de Nomenclàtor sobre el 
canvi de nom del carrer Sant Domènec del Call pel de carrer de Salomó ben 
Adret 

La presidenta anuncia que, en aquest punt, hi ha tres paraules demanades pel públic. Tot 
seguit, recorda el funcionament de les intervencions: primer té la paraula el Govern, 
després els grups per fer el seu posicionament i, finalment, tenen la paraula els veïns, per 
un temps de dos minuts cada intervenció; després, el Govern i els grups municipals tenen 
un segon torn d’intervenció. 

A continuació, dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Bona tarda a tots i a totes. Sotmetem el Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella a la 
votació del canvi de nom del carrer de Sant Domènec del Call pel de Salomó ben Adret. 

Es tracta de donar resposta a una proposta que van adreçar fins a nou entitats de la 
comunitat jueva. Van adreçar-la a l’alcaldessa, en aquest cas, i per tant, doncs, el que fem 
nosaltres és fer-nos-en ressò i sotmetre-ho a votació. 

El nom de Sant Domènec del Call té gairebé set segles d’història, tants com la matança 
de jueus i jueves barcelonins de l’any 1391, que van assassinar-ne fins a tres-cents i que 
vivien en els calls menor i major, que actualment estan fosos en el conglomerat de carrers 
del barri Gòtic. 

Les set entitats que van fer aquesta petició i, per tant, han consensuat no només la petició 
del canvi de nom, sinó, per primera vegada també, que han consensuat una alternativa, 
que és la que el Govern recull i sotmet a votació, són la Comunitat Israelita de Barcelona, 
la Comunitat Jueva Atid de Catalunya, Jabad Lubavitch de Barcelona, Comunitat Jueva 
Bet Shalom de Barcelona, Associació de Relacions Culturals Catalunya-Israel, B’nai B’rith 
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de Barcelona, la Fundació Baruch Spinoza, la Lliga Internacional contra el Racisme i 
l’Antisemitisme i la plataforma cultural Mozaika. 

El canvi de nom, doncs, respon a una reparació històrica amb el poble jueu i, en concret, 
amb el barceloní. També representa un reconeixement a una comunitat present a casa 
nostra, però que va voler ser eliminada en el segle XIV, si més no aquella vegada, i que 
realment hi va haver una matança molt important. I, a més a més, doncs, forma part de la 
voluntat ferma d’aquest equip de govern de disposar d’uns carrers i d’uns noms de carrers 
i de places de tradició i origen profundament democràtics, perquè el nomenclàtor no és 
mai neutre. 

Salomó ben Adret, doncs, la persona que nosaltres proposem que sigui el nou nom de 
Sant Domènec del Call, és un ciutadà barceloní que va néixer a Barcelona el 1235. Va ser 
rabí de la sinagoga major, que estava precisament en aquell carrer, que s’havia dit de les 
Carnisseries o de la Sinagoga, i va ser, això, rabí de la sinagoga durant dècades. Va ser 
mestre de la llei jueva i un estudiós del dret de prestigi internacional durant l’edat mitjana.  

Saludem les entitats que han vingut per parlar-ne. I aquesta és la proposta que fem al 
Consell Plenari. 

La presidenta obre el torn de paraula dels grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta. No tinc gaire res a afegir-hi. Segurament la 
gent que ha demanat intervenir... Com que creiem que ha estat un canvi de nom que s’ha 
fet d’acord amb tantes entitats i associacions de la comunitat jueva, segurament els que 
ens servirà més escoltar serà a ells. 

L’únic que «lamentem», entre cometes, és que es perdi la paraula del Call de les plaques 
del carrer. És per això que proposem que es reforci la senyalística al voltant del Call jueu, 
tal com aquest grup va demanar en una proposició d’ara fa un any. La col·locació en llocs 
estratègics de la Rambla, del carrer Ferran o del carrer del Bisbe, senyals en català i 
anglès, tal com té el Call de Girona assenyalant «Call jueu» o «Jewish Quarter», faria que 
la gent que passeja per aquests carrers entrés al Call, cosa que ara no passa. 

Gràcies. 

La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

El Call és a Barcelona i ha estat especialment cura pels ajuntaments de Barcelona, que es 
fa un projecte específic i tenim un centre d’interpretació. El reconeixement al que va ser el 
barri jueu de Barcelona i com es va produir el seu saqueig i els atacs i l’expulsió de jueus 
de la ciutat ha estat una de les nostres preocupacions. El nomenclàtor de Barcelona 
explica per què el carrer té aquest nom, Sant Domènec del Call, carrer en record del 
primer convent de frares predicadors de Sant Domènec, que el va establir no massa lluny 
de l’indret en la seva visita a Barcelona l’any 1219, anomenat abans el de la Sinagoga 
Major. Està situat a l’antic barri jueu de Barcelona, el Call, entrat a pillatge i saquejat el 5 
d’agost de 1390 i expulsant els jueus que vivien al carrer..., va prendre el seu nom. 



 
 
 

40 

És, per tant, un carrer amb un nom que, com molts a la ciutat, és part de la història, que 
no hem oblidat i hem de reconèixer. 

Com el carrer va tenir nom després del saqueig de 1390, entitats jueves de la ciutat fa 
temps que demanen que es canviï i diuen que es diu així perquè la matança va ser el dia 
de Sant Domènec, però el nomenclàtor no ho diu. 

Votarem a favor el canvi de nom, però exigim que les coses es facin d’una altra manera i 
millor, i més en un tema de memòria històrica. Una, que s’ha de fer millor la comunicació, 
explicar-ho a tothom i no de passada, i explicar-ho a les entitats que hi poden estar 
implicades. I s’ha de treballar millor la construcció del consens, arrencar més acords i de 
part de les parts proposants. 

I dos, precisament, en un tema com aquest s’ha de treballar per fer que la reparació d’un 
fet injust i que ha generat un ressentiment històric es faci en col·laboració amb tothom. 
L’objectiu final de la reparació del fet històric és acabar amb els ressentiments i sobretot 
fomentar la reconciliació. El canvi de nom és l’acció més clara de reparació, però potser 
caldrien més coses: explicar bé la història dels fets i aprofitar per construir un relat que a 
Barcelona, actual, democràtica i plural, la llibertat de culte i el diàleg religiós hi són també, 
com la cultura o l’educació, valors sobre els que construïm la ciutat que volem. 

Votarem a favor. Gràcies. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Shalom. Se’ns demana ser molt sintètics, així que llanço tres idees al vol i prou. 

Per una banda, hi ha una clara necessitat de reparació a la comunitat jueva, que no deixa 
de ser, o no hauria de ser, una repressió de tota la societat catalana en general, perquè el 
greuge cap a uns ha de ser percebut d’una vegada per totes com el greuge cap a tots, i 
especialment en qüestió d’antisemitisme, antigitanisme o islamofòbia, pàgines i pàgines i 
més pàgines d’història de barbàrie, d’imposicions i de violències cap a les minories, de les 
quals els catalans, com la resta dels pobles del nostre entorn, no estem pas exempts. Per 
això, cal fer balanç constant. 

Cal reparar el pogrom i alhora cal reparar també l’oblit gens casual en el nomenclàtor 
d’una figura de tanta potència en obra i pensament com la del rabí barceloní Salomó ben 
Adret. De totes totes, mereix un carrer, mereix justament aquest carrer, i el mereix com 
sempre l’hem anomenat Salomó, en català, no pas Shlomo. Per això des d’Esquerra 
Republicana vam demanar el canvi sobre la proposta inicial que se’ns va fer, perquè en la 
repressió pensem que també cal establir semiòtiques de pertinença. 

Finalment, reclamem consens i sobretot responsabilitat política. Aquesta reparació d’avui 
no ha de ser entesa com patent d’acords per començar a modificar a conveniència el 
nomenclàtor del XIII, XIV, XV, etcètera. 

Moltes gràcies. 
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El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Nosaltres votarem sempre positivament a l’hora d’esborrar del nomenclàtor personalitats 
significades per menysprear les vides humanes i posar-hi a bona gent. 

Però, respecte al Govern, ens hem quedat una mica de pedra, amb el greuge comparatiu 
amb la plaça d’Antonio López, que encara es diu així, i la nostra petició que les entitats 
panafricanistes tinguessin relació amb el canvi de nom. I ens hem quedat una mica parats 
perquè ho vau voler transaccionar fins al darrer moment i després no veu aplicar el 
mandat de la proposició tal com l’havíem votat junts. Però en aquest cas no heu pensat en 
cap multirreferèndum ni heu transaccionat res amb ningú. Heu rebut les entitats jueves, 
com em sembla que ha de ser, i heu consensuat un nom amb elles. Això que dèiem 
abans, que havíem de descolonitzar les institucions, no?, la mentalitat de les institucions. 
Ens queda el dubte de per què uns sí i uns altres no. Ens ho hauríeu d’explicar vosaltres, 
en tot cas. 

I respecte a com ho heu fet, tenim alguna reserva, perquè a les pàgines web d’algunes de 
les entitats..., són entitats jueves, amb coherència, religioses, culturals, però n’hi ha unes 
altres que fan una apologia crítica i incondicional de l’Estat d’Israel. I l’Estat d’Israel 
practica l’apartheid, l’Estat d’Israel farà ciutats només per a jueus, com ha anunciat la 
setmana passada, i aquí el dissabte, mentre fèiem les festes del Raval, eren assassinats 
uns nois joves a la Franja de Gaza. Considerem que és condemnable. 

Però votem a favor. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Desde el Partido Popular votamos a favor. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Votarem a favor d’aquesta proposta per dur el canvi de nom de Sant Domènec del Call 
per Salomó ben Adret, perquè és una reivindicació de diferents entitats jueves. I és una 
realitat, com ha explicat el Govern i com explicaran les entitats que parlaran després, per 
això no entrarem de manera extensiva a qui era Salomó ben Adret. 

Votar a favor d’aquest canvi no és una ofensa ni un menyspreu a la religió cristiana, sinó 
una oportunitat per reconèixer la comunitat jueva. 

També criticar el Govern per la seva falta de transparència i participació en el canvi de 
nomenclàtor, que podrien haver fet un debat públic, obert i parlant totes les persones 
implicades. 

També dir que, si vostès volguessin, a la Comissió Tècnica de Nomenclàtor podríem 
haver participat tots els partits polítics, però, en canvi –parlava vostè de participació–, no 
volen que cap partit polític formi part de la Comissió Tècnica de la Ponència de 
Nomenclàtor. 

Votarem a favor i creiem que és un dret i una reivindicació que fa molt de temps que està 
sobre la taula. I és una necessitat reivindicar la figura de Salomó ben Adret. 
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Gràcies. 

La presidenta 

La presidenta agraeix les intervencions. Tot seguit, dona la paraula al president de la 
Comunitat Jueva Bet Shalom.  

El Sr. Jai Anguita (en nom de la Comunitat Jueva Bet Shalom de Barcelona) 

Shalom. Bona tarda. Em dic Jai Anguita i parlo en nom de la Comunitat Jueva de 
Barcelona. 

Us vull agrair, en primer lloc, que m’escolteu en aquests moments i que tingueu a bé 
debatre i en el seu cas aprovar la resolució de la proposta de canvi de nom del carrer de 
Sant Domènec del Call, ja que mai abans havíem pogut arribar fins aquí. 

Us volem demanar, a més, com una part integrant, que ho som, de la ciutadania de 
Barcelona, justícia. Justícia en forma de reparació, que està a les vostres mans, d’una 
infàmia, d’un record permanent i cruel com és la commemoració en forma de mantenir el 
nom del carrer d’aquell dissabte 5 d’agost de 1391, dia de Sant Domènec del Call, on van 
ser assassinats centenars de barcelonins, dones, homes i nens, per tan sols el motiu de 
ser jueus. La catàstrofe va ser tan gran que una comunitat mil·lenària va desaparèixer. Els 
supervivents o bé van escapar o bé van haver de convertir-se. 

De la ciutat de Barcelona no es va expulsar els seus veïns jueus el 1492, perquè 
lamentablement ja havien estat exterminats. 

Aquest any commemorem el centenari del retorn de la comunitat jueva a Barcelona, i 
creiem que és un bon moment perquè reparem aquesta injustícia. Us proposem, a més, 
que el canvi de nom es realitzi pel de Salomó ben Adret, un veí il·lustre de Barcelona, 
rabí, que va viure i va morir a la nostra ciutat entre els segles XIII i XIV, que representa la 
pluralitat i la convivència dins del judaisme medieval, conciliant a la nostra ciutat les 
diverses tendències enfrontades entre els racionalistes i els místics, un talmudista i docte 
en la llei, que és conegut internacionalment per ser l’autor més prolífic del sistema de 
Responsa. 

Amb aquest canvi es repararà una injustícia, però, a més a més, es reconeixerà una part 
de la ciutadania que massa temps ha hagut de viure oculta en una ciutat que avui, 
afortunadament, és exemple de pluralitat i de convivència. 

Us agraïm que ho feu realitat. Todá rabá. Moltes gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula a l’Associació de Botiguers del Call. 

El representant de l’Associació de Botiguers del Call Jueu de Barcelona 

Bona tarda. Quisiera agradecer esta iniciativa del cambio de nombre de la calle Sant 
Domènec del Call, ubicada en el corazón del barrio del Call, por el nombre del rabino 
Shlomo Ben Adret. Creo que puede ser el primer cambio de aire que, como todos 
sabemos, necesita el barrio del Call, como las medidas de cambios aprobadas por 
unanimidad en esta misma asamblea. 
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Auguramos que este nuevo nombre traiga consigo curiosidad a todos los barceloneses 
para que visiten y conozcan un poco más el legado histórico que ofrece el Call tanto en 
las estrechas calles como en sus museos.  

Desde ya, todos los comercios del barrio, aunque pocos y pequeños, luchamos por 
mantener una identidad propia y distintiva ante el avance despiadado de comercios 
despersonalizados. Seguiremos defendiendo nuestras tiendas emblemáticas en el seno 
del barrio Gótico ofreciendo a barceloneses y extranjeros la oportunidad de redescubrir un 
barrio pleno de sitios poco visitados, pero de gran valor histórico, como la futura 
renombrada calle Shlomo Ben Adret. 

Gracias. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al senyor Ignasi Planas.  

El Sr. Ignasi Planas (en nom propi) 

Només una cosa: queixar-me. Només em puc queixar perquè als veïns... Bé, jo vaig tenir 
la sort que se’m va comentar, se’m va fer una petita consulta, però he anat preguntant a 
veïns i ningú sabia re. Veig que tot està decidit.  

Només queixar-me i dir que els arguments no crec que siguin històrics, tant això del 
nomenclàtor com la data aquesta del 5 d’agost..., el convent no és veritat, el 5 d’agost no 
és Sant Domènec. Per tant, crec que és una substitució de caràcter ideològic: surt un frare 
cristià, entra un rabí jueu.  

Jo vaig proposar a l’Albert, quan em va trucar, dic: «Per què no ho feu a la placeta Manuel 
Ribé, que és el lloc cèntric del barri del Call, i seria un lloc ideal per fer celebracions, que 
esmentaria més el nom de Salomó ben Adret, i podrien fer actes jueus, que anirà millor 
que no pas les terrasses que tenim. 

Res més. Gràcies. 

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

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Bé, agrair els vots positius de tots els grups. Ens sorprèn que alguns ens hagin dit que 
s’ha fet sense consens, i ens sembla que és com la primera o de les primeres votacions 
que s’ha fet en què tots hem votat igual. 

Agrair també les paraules tant dels representants d’entitats i comunitat jueva com dels 
veïns de Sant Domènec del Call. En la reparació habitualment el que es fa no és 
incrementar o posar un nom d’aquella comunitat que ha estat ultratjada, sinó aquell símbol 
que pot representar històricament aquest fet, en aquest cas el fet de la matança, 
substituir-lo. El que passa és que, evidentment, Sant Domènec no deixarà d’estar en 
aquell carrer, perquè haurem d’explicar –i ho haurem d’explicar molt bé– el per què de la 
modificació del nom i veure com podem instal·lar segons quines plaques perquè 
expliquem que s’ha pres aquesta decisió i les motivacions de la decisió. Perquè, 
efectivament, el nomenclàtor no és neutre, al darrere sempre hi ha ideologia, i la voluntat 
és sens dubte la de construir ciutats al més democràtiques possibles. 
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Pel que fa a la web del nomenclàtor, efectivament, hi ha un error històric, com d’altres hi 
ha a la web de l’Ajuntament de Barcelona, que se’ns dubte s’ha de reparar, i així es farà. I 
la voluntat de posar d’altres noms en d’altres espais que atempten contra els drets 
humans hi és per part del Govern. La plaça Antonio López hi havia la possibilitat de 
portar-ho a multiconsulta i el grup vostre, de la CUP, vau votar justament en contra que no 
es pogués votar. 

Alegrem-nos-en, doncs. Aquest acord del plenari s’ha de traslladar a la Comissió del 
Nomenclàtor, i a partir d’aquí s’inicia tot el camí per poder fer aquest canvi i que un 
membre rellevant de la comunitat jueva que el 1391 es va voler exterminar estigui en el 
carrer principal del Call. 

Gràcies. 

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

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Jo vull aprofitar aquest canvi per denunciar –no té res a veure i sí que en té– que el Jordi 
Borràs, el fotoperiodista que va ser agredit aquí mateix, al centre de Barcelona, per un 
home que s’ha identificat com a policia del Cos Nacional de Policia..., i, per tant, ja que 
estem fent repressió a l’odi, que hi fem una crida perquè no es repeteixi. 

La presidenta informa que aquest punt ha estat aprovat per unanimitat. 

2. Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità a Can Seixanta, al 
barri del Raval 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Gràcies, presidenta. Sotmetem avui a informació d’aquest plenari la modificació del Pla 
general metropolità a Can Seixanta, al barri del Raval. 

L’edifici de Can Seixanta es va incloure en el Pla de protecció de les cases fàbrica del 
Raval una vegada va ser adquirit per l’Ajuntament. El valor patrimonial de l’edifici és molt 
alt, ja que, com s’indica en el pla de protecció, és una de les peces més significatives 
encara en peu d’aquest tipus d’edifici. Cal recordar el valor històric i de preservació de la 
memòria obrera del Raval que conté Can Seixanta i que s’ha de protegir. 

Ara bé, el planejament actual, el conegut PERI del Raval, afecta gran part de l’edifici 
actual perquè estava prevista una zona verda a l’interior d’illa. Resoldre aquesta afectació 
és el principal objectiu d’aquesta modificació del pla general. Aquesta zona verda es 
resituarà propera, exactament a l’espai de la plaça Folch i Torres «colindant» amb 
l’institut, que s’ha guanyat amb la reurbanització de la plaça, i també a la plaça Joan 
Amades, que, tot i ser espai públic, està qualificat de vial, de carrer. 

El següent objectiu d’aquesta modificació és la concreció de les condicions d’ordenació de 
l’edifici. Què vol dir això? L’ordenació marca quina ha de ser la volumetria futura de 
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l’edifici, i aquí és important ressaltar que és voluntat del Govern fer una intervenció 
exemplar en Can Seixanta per marcar els criteris de les intervencions futures en les cases 
fàbrica protegides pel pla esmentat. 

Què es manté i què s’enderroca i com serà l’ordenació futura de l’edifici? En catalogar 
Can Seixanta, es va dur a terme un estudi històric en profunditat que va concloure que hi 
ha parts de l’edifici actual que s’han d’enderrocar, perquè no tenen valor històric. 
Tanmateix, el manteniment de l’edifici afecta tres finques veïnes del carrer Sant Pacià i, 
per tant, s’ha d’enderrocar parcialment perquè aquests habitatges tinguin un pati en 
condicions normatives d’il·luminació i ventilació. 

I, per últim, en aquesta modificació de pla general s’ha inclòs la finca de Sant Pacià 
número 9, de propietat municipal. En aquest cas, l’ordenació és la contrària: és la finca de 
Sant Pacià la que s’haurà d’enderrocar parcialment per habilitar un pati normatiu. 

I, per últim, la modificació de pla concreta els usos tant de l’edifici de Can Seixanta com 
de Sant Pacià, 9. Originalment el PERI del Raval definia la qualificació del solar de Can 
Seixanta d’habitatge lliure, és a dir, de mercat, i el de Sant Pacià, d’equipament. En la 
modificació proposada, les naus fabrils de l’interior de Can Seixanta es destinaran a 
equipament públic cultural administratiu i la part que dona al carrer Riereta, juntament 
amb l’edifici de Sant Pacià, es destinarà a habitatge. 

La presidenta obre el torn de paraula dels grups municipals. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

El Partit Demòcrata, seguint en la mateixa línia que vàrem defensar a la Comissió 
d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat en sessió celebrada el 16 de maig d’aquest mateix any, 
diem que va estar un cop més la pressió dels grups municipals de l’oposició la que han fet 
que es preservi un element d’interès no només patrimonial, sinó també com a centre de 
creació. Per aquest motiu, després de conèixer de primera mà l’edificació i el projecte de 
l’equipament gestor de Can Seixanta, vam donar recolzament a l’adquisició d’aquest 
immoble per part de l’Ajuntament. 

Destaquem que és una proposta que recupera originals, desafecta com a zona verda part 
de l’edificació, trasllada aquesta zona dins del barri i preserva els usos residencials en 
aquella part de l’edificació existent on ja hi ha habitatges. 

El Raval és un barri amb una densitat de població alta i necessita més zones verdes i més 
equipaments. Per tant, aquesta proposta urbanística va en aquesta línia. 

Can Seixanta és de titularitat pública, hi haurà una inversió de set milions i mig d’euros 
estimats, i, per tant, encoratgem que sigui sempre un equipament obert al barri i 
dinamitzador de tot allò que sigui coneixement i cultura. És un treball que, a més, creiem 
que s’ha fet de comú acord amb el col·lectiu de Can Seixanta, i què millor que aquest 
col·lectiu, arrelat al barri, per ser partícip del disseny d’aquest equipament. 

Dins del marc de les festes majors del Raval, vam poder conèixer la realitat de Can 
Seixanta, i segur que serà un guany per al barri. 
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La Sra. M. José Arteaga Muñoz 

La modificació adequa el plantejament de les noves directrius de protecció del patrimoni 
arquitectònic industrial i de les cases fàbrica del Raval, amb la finalitat de crear un nou 
equipament i habitatge públic de protecció, posant en valor la qualitat històrica de l’edifici i 
mantenint la qualitat dels espais públics, així com el traçat del passatge existent. 

Veiem que la rehabilitació tindrà un cost estimat de set milions i mig d’euros, que sumat 
als sis milions de la compra fa un total de tretze milions i mig. Es preveuen tres mil metres 
quadrats de sostre destinats a equipament i dos mil metres quadrats de sostre destinat a 
habitatge públic protegit, màxim uns trenta-cinc habitatges sobre els habitatges previstos. 

Si considerem el cost de la part proporcional del sostre destinat a habitatge, ens surt a 
nosaltres un cost de cada habitatge de 154.000 euros. Ens preguntem si s’haguessin 
pogut fer més habitatges. Donada la manca d’habitatge públic a la ciutat i que la previsió 
per al present mandat a Ciutat Vella és de zero habitatges públics nous, jo crec que se’n 
podrien fer bastants. 

No obstant això, recordar que vam donar suport a la compra de Can Seixanta, i estem a 
favor que el planejament garanteixi la protecció d’una part del recinte, que és patrimoni 
important de la ciutat, i els usos d’equipaments. I, per tant, recolzarem el planejament. 
Però, a l’espera de veure com es resolen les al·legacions i les respostes sobre el número 
d’habitatges, votarem a favor. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Com deuen comprendre, estem plenament feliços que la proposta d’Esquerra 
Republicana d’inici del mandat de salvar Can Seixanta i destinar-la a usos comunitaris per 
al barri comenci a veure llum. Per tant, intentant optimitzar el temps el major possible, 
votarem a favor sense allargar-nos amb la glosa. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Jo, en això, sí, funciona, presenteu una mesura tècnica per millorar el bon funcionament 
de Can Seixanta. Però el Can Seixanta és un de tants llocs que es va vendre a un 
inversor, que va vendre a un altre inversor, amb famílies allà i amb un taller de capoeira, 
un taller de reinserció laboral. Sabem que li diuen en l’argot «pisos amb bitxo», comprar 
«pisos amb bitxo», que és amb éssers humans dintre. 

Ara es va fer la compra per part del Govern premiant aquest mobbing, premiant-lo amb 
milions d’euros, i es va dir des d’Esquerra Republicana i de Barcelona en Comú, 
efectivament, que era una victòria del moviment veïnal i que agraïen la bona predisposició 
de la propietat. La bona predisposició de la propietat està molt ben agraïda amb molts 
diners públics. El moviment veïnal no sé com quedarà agraït. 

Us votarem que sí, però us agrairíem que seguéssiu amb aquesta gent i els poguéssiu 
garantir o que es quedaran allà o que tindran alguna alternativa. 

Gràcies. 
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La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí. Abstención. Gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Ens abstindrem i ens posicionarem després que el Govern ens resolgui les diferents 
al·legacions que hem presentat. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula de nou al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Bé, gràcies als partits polítics que votaran a favor, especialment a Esquerra. I també vull 
reconèixer la valoració positiva del Pla de mobilitat i la confiança que pot ser una bona 
eina pel que es faci servir. 

Respecte al PSC, segur que es podrien haver fet més habitatges, però haurien sigut 
lliures i de mercat una vegada s’hagués enderrocat l’edifici. Justament és el que hem 
intentat que no passi. 

A la CUP, ens hem assegut molt, moltíssimes vegades, amb els llogaters actuals i estem 
ajudant o intentant buscar-los recol·locació als que no es queden i als que han de marxar 
per habilitar el nou equipament. 

En tot cas, jo voldria resumir que tenim un sostre total de 4.827 metres, dels quals quasi 
3.000 es dedicaran a un nou equipament destinat principalment als joves i a la memòria 
històrica. Ampliar els equipaments de proximitat és absolutament necessari si volem 
reforçar la cohesió social per al barri. Però és l’habitatge social la condició primera si el 
que volem és tenir barri, ja que sense veïns i veïnes no seria ni barri ni ciutat. I, en aquest 
sentit, el guany d’habitatge social és altíssim, ja que passem de zero metres quadrats que 
tenia l’anterior planejament a 2.127 metres quadrats. 

Gràcies a tots pel vot positiu. 

La presidenta informa que aquest punt ha estat aprovat amb els vots a favor de 
Barcelona en Comú, Partit Demòcrata, Partit Socialista, Esquerra Republicana i la CUP, i 
les abstencions del Partit Popular i Ciutadans. 

3. Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità per a la declaració 
de l’àrea de tanteig i retracte a la ciutat de Barcelona i definició dels terminis 
d’edificació 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La regidora 

L’habitatge és un tema que hem tractat diferents vegades en aquest plenari. De fet, més 
enllà de quan l’hem tractat en aquest plenari, és evident que hi ha una preocupació social. 
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També és evident que hi ha uns moviments socials que fa molt de temps que reclamen 
que es conservi com un dret. Això implica..., com que anem trenta/quaranta anys 
endarrerits en polítiques públiques d’habitatge que ens permetin efectivament tenir un 
parc públic d’habitatge mínimament decent, però també una legislació que encari, que faci 
front a la força del sector privat, que s’ha anat enriquint amb les diferents polítiques que 
s’han dut a terme. 

Portem aquesta mesura com una més, una mesura important, però una més, no aquella 
que resoldrà tot el problema, però sí una que és important. Sabeu que Barcelona té un 
límit físic, té mar i muntanya, té dos rius, és una ciutat que no pot créixer i, per tant, per 
augmentar el parc públic d’habitatge, és important i és necessari també adquirir sòl urbà 
consolidat. No només això, sinó que tots sabem, i crec que alguns dels partits presents, 
com el Partit Popular, ha sigut exemple moltes vegades que també el mercat immobiliari 
moltes vegades ha sigut fruit del blanqueig de diners. Amb aquesta mesura proposem que 
aquells solars i edificis de propietat vertical estiguin subjectes a tanteig i retracte, és a dir, 
que l’Administració tingui el dret de compra preferent. Per una banda, això ens permet 
ampliar el parc públic d’habitatge adquirint aquests edificis, a un preu raonable, que 
estiguin en llocs estratègics, i alhora també fer un control com a administració d’aquelles 
operacions de compravenda que es produeixin a la ciutat, evitant que es generin 
operacions on hi ha diners en negre pel mig.  

Per tant, avui portem aquesta mesura, aquesta modificació del planejament perquè 
aquelles finques amb propietat vertical i aquells solars buits que tenim ara mateix estiguin 
subjectes al dret de tanteig i retracte i compra preferent per part de l’Administració pública.  

I, a més a més, amb la mesura el que s’aprova també és la definició dels terminis per 
emprendre l’edificació. És a dir, hi haurà dos anys per començar una edificació en un solar 
buit i, si no, aquest solar o pot ser expropiat o pot entrar dins d’un concurs perquè se li 
doni a un tercer a través d’una situació de venda forçosa. I, per tant, evitar així tenir solars 
buits a la nostra ciutat. 

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

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Bé, estem davant d’uns nous focs artificials de Barcelona en Comú, perquè, bé, aprovar la 
zona de tanteig i retracte a tota la ciutat de Barcelona si no ve acompanyat dels recursos 
necessaris no serveix de res i és un brindis al sol. 

A més a més, també ho diu l’informe econòmic que acompanya aquesta mesura, on es 
diu textualment: «Faran falta mots recursos per tirar endavant aquesta mesura.» Doncs, 
bé, jo crec que hem de ser una mica més seriosos en una cosa així. I, per tant, ens 
abstindrem, com ja vam fer a Casa Gran. 

Gràcies. 

La Sra. M. José Arteaga i Muñoz 

Ens presenten a l’informe dos planejaments aprovats inicialment per la Comissió 
d’Urbanisme de l’Ajuntament el juny del 2018. Tot i que són dos planejaments diferents, 
tots dos formen part d’un mateix objectiu, que compartim: donar les condicions per a 
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l’increment d’habitatge de protecció oficial a Barcelona, ja consolidada, no afecta les grans 
en marxa, i possibilitat també que aquest habitatge de protecció oficial passi en algun 
percentatge a habitatge públic mitjançant el tanteig i retracte. 

Els planejaments que es van aprovar inicialment a la comissió són documents a partir dels 
quals podrem iniciar un treball de detall i un diàleg amb tots els sectors afectats. Per 
consensuar uns planejaments finals efectius per a la ciutadania, segurs i legalment 
eficients, per això els vam votar inicialment, permetent la seva tramitació. 

Avui farem una abstenció per poder treballar entre l’aprovació inicial i la final. Per això, el 
PSC ha impulsat la creació d’una comissió d’estudi no permanent en què, amb una sèrie 
de sessions en les quals s’escoltarà i es parlarà amb tots aquests sectors, s’intentarà 
consensuar les millors eines normatives i urbanístiques possibles. I per això, el PSC 
també farà les al·legacions al planejament aprovat inicialment. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Per fi tenim sobre la taula la mesura que Esquerra Republicana de Catalunya vam 
presentar al plenari de Casa Gran ara farà uns dos anys. De fet, hagués estat elegant 
recordar-ho, que vam ser nosaltres, i que vam aprovar en el mateix plenari que el Pla pel 
dret a l’habitatge. 

Si es manté el ritme d’adquisicions al cent per cent de la propietat dels últims tres anys, 
1.099 parcel·les i 5.951 habitatges, l’Ajuntament tindria el dret d’adquirir al voltant d’unes 
307 finques anuals. És a dir, que si ens haguessin fet cas fa dos anys destinant el 25% 
del PIM a habitatge i haguessin activat la mesura igual de ràpid que la del 30% del sòl 
consolidat, ja en podríem tenir una bona quantitat per poder fer front a la urgència 
habitacional que patim. 

Ara bé, el 39,48% són a Ciutat Vella i a l’Eixample; per tant, moltes parcel·les d’aquelles 
que l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona diu que no és rendible de 
construir. Jo aquí veig una contradicció. Per tant, em pregunto si han pensat com 
canviaran els mecanismes perquè això pugui ser efectiu. 

L’Ajuntament s’haurà de posar les piles perquè no està complint els seus propis terminis. 
Per exemple, tenen solars preparats per edificar uns set mil habitatges de protecció oficial 
i no ho fan. Arreu de la ciutat, eh?, no em refereixo només al districte. 

No tenen previsió de despesa anual per a adquisicions per no haver fet un gran pacte de 
l’habitatge per assegurar aquestes inversions. I, per tant, no tenen cap mena de previsió 
de compra. No tenen definides les finques prioritàries o, si més no, no ens les han 
comunicat o no les diuen; per tant, no sabem si les tenen o no. Suposem que no. I els 
criteris que volen aplicar, alguns d’ells són molt ambigus, com els d’habitatges en àmbits 
en processos de gentrificació, de substitució de les persones residents, que al cap i a la fi 
són tots, segons vostès. 

En definitiva, resta molta feina a fer. Ho trobem molt positiu, però no els veig massa 
concentrats a acabar-la de fer. 

Merci. 
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La presidenta demana el seu posicionament de vot. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Positiu. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Positiu. I si ha de servir per incrementar el parc públic d’habitatge i de sòl, doncs, donar la 
benvinguda a la mesura i a qui l’ha treballat. I reiterar que aquesta proposta no depèn 
només de la voluntat política, sinó que també calen diners i que caldrà una dotació 
pressupostària molt més gran per a l’adquisició d’habitatge per tal que tingui recorregut. 

Gràcies. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, gracias. En contra. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Delante de las incertidumbres y de las pocas respuestas que nos ha dado este Gobierno 
en las diferentes comisiones y reuniones mantenidas, nos abstendremos hasta conocer 
cuáles serán los requisitos y lo que significará la aplicación de esta medida. 

Nuestra preocupación, una de las más importantes, es que no sabemos si el 
Ayuntamiento tiene los suficientes recursos humanos, materiales y económicos para 
tramitar todos los expedientes que se presentarán de compraventa de inmuebles sin 
provocar retrasos en los expedientes. 

Gracias. 

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

La regidora 

Sí, ràpidament. Una, té raó el conseller d’Esquerra Republicana, m’he oblidat de dir que 
venia a proposta d’una proposició d’Esquerra Republicana que es va aprovar al plenari. 

Ho comentava al principi, tenim una greu emergència habitacional a la nostra ciutat, tenim 
un parc públic d’habitatge que no arriba a l’1,2%, tot i que al districte de Ciutat Vella és 
una mica major. Tenim centenars de desnonaments cada mes als nostres barris. 

Aquesta manca d’habitatge públic ve sobretot determinada per la manca de polítiques 
públiques d’habitatge per generar un parc d’habitatge públic amb els nivells d’Europa. A 
mi m’agrada molt la referència de Viena, que té un 55% de l’habitatge públic, però la 
mitjana a la resta d’Europa és d’un 25%.  

Per poder fer créixer aquest parc públic d’habitatge i amb aquest endarreriment que 
portem de fa trenta anys, hem de poder adquirir sòl urbà consolidat, evidentment, 
mesurant bé quines són bones oportunitats, sense que hi hagi un desbaratament de 
diners públics. I per això, aquesta mesura té tot el sentit del món en una ciutat com 
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Barcelona que no pot créixer. Evidentment, també suposarà un increment de recursos 
també per poder exercir aquest control sobre les compravendes que es donen, més enllà 
de si l’Ajuntament acaba adquirint les finques o no, però assegurar que no hi ha uns 
diners entremig que no es dipositen davant notari i que no es paguen impostos quan es 
rebutja aquesta possibilitat de comprar-ho.  

Jo crec que és una mesura positiva, que és una mesura molt potent, no l’única, perquè a 
més també necessitem que l’Estat faci la inversió que ha de fer en matèria d’habitatge i 
que ho faci també la Generalitat. Recordem que a dia d’avui per cada cent euros que 
invertim l’Ajuntament, que som qui tenim menys competències en matèria d’habitatge, per 
persona, la Generalitat n’inverteix vint-i-tres i l’Estat n’inverteix set, quan l’Estat és el que 
té la capacitat de canviar la legislació per evitar l’especulació, per protegir també els 
llogaters o per fer que les socimis paguin la seva quantitat corresponent d’impostos. O la 
Generalitat també té eines per poder intervenir des de la legislació autonòmica. 

Tot i així, aquesta mesura és una mesura que pensem que és important per fer un pas 
endavant i que ha d’anar acompanyada de mesures com, per exemple, la que es proposa 
ara després, impulsada també per entitats que fa molt de temps que lluiten pel dret a 
l’habitatge. O com d’altres que també s’han anat proposant a altres instàncies, com la 
necessitat del canvi de la Llei d’arrendaments urbans, o això, aquesta que pugui 
penalitzar l’especulació. I sobretot que estigui orientat en general a tenir legislació i 
mesures que contemplin que l’habitatge és un bé de primera necessitat i no un negoci o 
una mercaderia amb què especular. 

La presidenta informa que aquesta aprovació inicial ha estat aprovada amb els vots a 
favor de Barcelona en Comú, Esquerra Republicana i la CUP; els vots en contra del Partit 
Popular, i les abstencions del PDeCAT, Partit Socialista i Ciutadans. 

4.  Aprovació inicial de la Modificació del Pla general metropolità per a l’obtenció 
d’habitatge de protecció pública al sòl urbà consolidat de Barcelona 

La presidenta informa que, en el temps d’intervenció del Govern, també intervindrà 
l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, ABTS, en nom de les entitats, i que el 
senyor Pedro Asensio parlarà en el torn de les intervencions del públic. 

A continuació, dona la paraula al Govern. 

La regidora 

Aquests set minuts els repartim: fan cinc minuts les entitats, ja que elles són les que han 
promogut aquestes mesures. I també com un reconeixement per a aquells que ho han fet, 
no?, i que sempre van per davant de les institucions, els donem la paraula. 

La Sra. Lucía  

Bé, no sé, també vull parlar al públic, perquè jo crec que és molt important això. 

Bé, nosaltres avui estem aquí, som del grup impulsor, promotor de la moció d’ampliació 
del parc públic a la ciutat de Barcelona, el Daniel i la Lucía, de cinc entitats: de la FAVB, 
l’ABTS, el Sindicat de Llogateres, l’Observatori DESC i la PAH de Barcelona. I, bé, vam 
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presentar una proposta per ampliar el parc públic, el parc d’habitatge social, millor dit, a la 
ciutat de Barcelona, que sabem…, bé, en el punt anterior s’estava exposant que estem a 
l’1,5 d’habitatge social, molt endarrere d’altres ciutats europees i també d’un mandat clar 
arran de la Llei catalana pel dret a l’habitatge, que contempla que el 2027 hauríem 
d’arribar al 15%. Llavors, anem molt tard, no?, en temes d’ampliar aquest parc 
d’habitatge. 

Llavors, també dades més…, amb més 12.000 desnonaments que hem patit a la ciutat 
també durant aquests tres últims anys, amb una llista d’espera de 36.000 persones que 
estem a una llista d’espera d’HPO i amb més 1.000 persones que estan vivint al carrer a 
dia d’avui. 

Amb aquesta situació, des d’aquestes entitats socials vam veure que havíem de fer 
alguna cosa, vam estirar del fil d’una llei que té deu anys de vigència, que no s’havia 
desplegat, i que, evidentment, és una proposta viable i efectiva, és a dir que jurídicament 
es pot fer.  

I, llavors, avui estem presentant, igual que a altres plens d’altres districtes, aquesta 
primera proposta que concretament és ampliar mitjançant el 30% de noves construccions 
i/o rehabilitacions integrals d’edificis..., que es destini, aquest 30%, a habitatge social. És 
a dir que aquells promotors immobiliaris, aquelles constructores que vulguin construir a 
Barcelona, al centre de Barcelona, a la ciutat ja consolidada, han de destinar un 30% 
d’aquest habitatge a la ciutadania. I les grans rehabilitacions haurien, doncs, de fer el 
mateix.  

Això vull recordar a tothom que està aquí que es va aprovar al Ple del 23 de febrer per 
unanimitat, excepte el Partit Popular, que va votar en contra. Esperem que avui, doncs, 
suposo que estarà per ampliar el parc públic, el parc d’habitatge social a Barcelona, i si no 
ho està, també quedarà retratada. 

I llavors, avui també, doncs, volem això, coherència política per tots els grups municipals i 
poder exposar que per nosaltres és una prioritat ampliar aquest parc públic, aquest, millor 
dit, parc d’habitatge social.  

I res més, tenim uns quants flyers que donarem per aquí. I nosaltres volíem tancar això, 
no?, amb una pregunta que és: qui no vol augmentar el parc d’habitatge social a 
Barcelona? Llavors, és una mica el que avui es veurà, no? 

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

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

En aquesta mesura constatem la manca de voluntat i diàleg i de pacte del Govern 
municipal. Nosaltres creiem que l’habitatge és un tema de dimensió metropolitana i 
defensem que qualsevol mesura relacionada amb l’habitatge ha de ser consensuada 
portes endins de l’Ajuntament i portes enfora amb tots els agents implicats i amb els altres 
municipis de l’àrea metropolitana. 

Lamentem també la precipitació amb què s’han fet les coses. Per tot això, i tenint en 
compte les conseqüències jurídiques i econòmiques que es podrien derivar de l’aplicació 
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de la suspensió de llicències, vam demanar un informe jurídic al secretari de l’Ajuntament, 
que, a més a més, ens va ser proporcionat poca estona abans de la sessió. 

Nosaltres estem a favor d’augmentar el parc públic d’habitatge de lloguer. Ho vam 
demostrar donant suport a l’actual Pla d’habitatge o amb l’operació Bamsa, que abans el 
conseller Ibarra criticava, al nostre mandat, per a la qual vam destinar 200 milions d’euros 
a aquest objectiu després de trenta anys de govern de Socialistes i d’Iniciativa en els 
quals no es va fer gairebé res. 

També vam donar suport a la declaració institucional que abans comentava la companya, 
que està a l’origen de les mesures que avui se’ns proposen. Ho vam fer perquè 
compartíem l’objectiu final, que era l’increment del parc públic d’habitatge. Però avui, ja us 
dic, no podem compartir les formes. I perquè també dubtem de l’efectivitat real d’aquesta 
mesura. Creiem que permetrà un màxim de 350 habitatges l’any, quan cal recordar que 
l’Ajuntament disposa a dia d’avui de vuitanta solars on es podrien construir milers 
d’habitatges de lloguer a preu assequible. 

Perquè recordem que amb aquesta mesura es farà habitatge de compra a preu taxat; no 
serà habitatge assequible per a la gent vulnerable, sinó que serà habitatge de compra a 
preu taxat. Per tant, estem davant d’un nou anunci que «prima» l’efectisme per sobre de 
l’efectivitat. 

Per això, votarem abstenció en aquesta aprovació inicial per coherència amb l’objectiu 
final d’augmentar el parc públic d’habitatge de lloguer de la ciutat. 

Gràcies. 

La Sra. M. José Arteaga i Muñoz 

El PSC està a favor de l’increment de l’habitatge públic i del lloguer a la ciutat de 
Barcelona i de trobar els mecanismes per impulsar aquest increment. Per això, va donar 
suport a la declaració institucional de la PAH impulsada a l’Ajuntament de Barcelona, que 
acorda el compromís de l’Ajuntament per treballar per un 30% d’habitatge públic a la ciutat 
i altres mesures de suport a l’accés a l’habitatge. 

Els i les socialistes vam posar com a condició per iniciar aquesta tramitació i donar el vot 
favorable que es retirés la suspensió de llicències que acompanyava l’aprovació inicial, 
perquè significava paralitzar la construcció, minvar un sector econòmic molt important per 
a l’ocupació i ajustar-se a unes condicions que al ser només una aprovació inicial no estan 
consensuades en la seva totalitat. Ara ens toca debatre amb tots els sectors implicats: 
col·legis professionals, associacions, sectors de l’habitatge, sindicats, cooperatives, 
etcètera, per fer els canvis a la proposta inicial necessària. I necessitem millorar-la i fer-la 
més eficient. 

Avui, com hem dit en el punt anterior, farem una abstenció per poder treballar amb 
l’aprovació inicial i final a la comissió d’estudis no permanents i en altres espais. 

I vull recordar que en el mandat Hereu es van construir quatre mil habitatges socials. 
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El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Se’ns demanava molta brevetat, així que tan sols dir-vos que des d’Esquerra Republicana 
de Catalunya estem molt satisfets per l’acord que vam assolir fa uns pocs dies de destinar 
el 30% de les noves promocions a l’habitatge social sense que hi hagi una suspensió de 
llicències a la ciutat, tal com plantejava inicialment el Govern municipal. 

Entenem que això pot ajudar a resoldre una part del problema de l’habitatge, ja que, d’una 
banda, la norma facilitarà la construcció d’habitatge assequible tot respectant l’activitat del 
sector i la generació d’ocupació.  

Aprofitem per agrair als grups impulsors l’esforç que han fet, com a la resta d’agents amb 
qui hem mantingut converses: sindicats, arquitectes o el mateix sector, per tal de fer una 
norma més fina i adequada a les necessitats de Barcelona. 

I valorem que aquest hauria de ser la llavor d’un gran pacte de ciutat o hauria de ser-ho…, 
bé, caldria que ho fos, del pacte que Barcelona necessita per a l’habitatge. Per això, no 
creiem que sigui una casualitat que també s’incorpori el tanteig i retracte en la mateixa 
comissió i, conseqüentment, avui en el plenari.  

Moltes gràcies. 

El Sr. Joan Suqué i Puig-Serra 

Doncs, sí, felicitar el Govern i els grups per la seva bona relació, per la mesura. Felicitar el 
Govern, com de vegades us hem criticat per, no ho sé, subvencions a Amics de la Rambla 
o per fer cas a entitats nocives, doncs, aquest cop esteu escoltant una entitat que pensa 
en interessos col·lectius, que no vol subvencions, que no vol personalismes, i això és molt 
d’agrair, no passa sovint en aquesta institució. 

I poca cosa més: donar suport a la mesura, que no la considerem estructural, que 
considerem que hi ha maneres efectives d’implementar-la, que tenim jurisprudència que 
estableix mecanismes expropiatoris per a l’obtenció d’habitatge social. I que si aquesta 
mesura és insuficient per donar resposta a totes les famílies que pateixen emergència 
habitacional o a tota la gent que s’expulsa, per tal de prioritzar el lloguer social tenim 
mecanismes expropiatoris inutilitzats. 

La companya, que et referies a la gent que dorm al carrer, si tens bona relació amb ells, 
digues-los, si us plau, que hi ha un operatiu que es diu Diana que consisteix a multar per 
part de la Guàrdia Urbana la gent que viu al carrer, se’ls desposseeix de les seves 
propietats, es llencen en uns camions d’escombraries, que moltes vegades aquests 
mateixos treballadors de Barcelona Neta s’hi volen negar i reben coaccions. Si tens bona 
relació amb ells, nosaltres els hem demanat moltes vegades que aquest operatiu s’aturi, 
intenta-ho tu, si ets companya. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Votamos en contra. 
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La Sra. Julia Barea Sánchez 

Es necesario ampliar el parque público y de alquiler asequible. Desde Ciudadanos 
defendemos un cambio de modelo de políticas de vivienda en esta dirección y, por eso, 
apoyamos el Plan de vivienda municipal. La calificación del 30% del suelo residencial 
como vivienda protegida no producirá ni vivienda social, sino vivienda de protección oficial 
destinada a la venta a precio tasado, que es ligeramente inferior al valor de mercado, y no 
vivienda de alquiler asequible. 

Nos abstendremos por dos motivos. Uno, porque existen dudas jurídicas que se plantean 
en la aplicación de esta propuesta que no han sido debidamente resueltas. Y, segundo, 
no se ampliará el parque público de viviendas, ni generará vivienda social o de alquiler 
asequible; lo contrario que sostiene este Gobierno. 

Nos posicionaremos después de conocer las diferentes enmiendas y alegaciones que 
presentaremos a esta modificación. 

Gracias. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Govern en boca de l’entitat.  

El Sr. Daniel  

Gràcies. Vejam, molt ràpidament. Abans de re, i una cosa…, o sigui, la Lucía ha dit moltes 
coses, però jo li volia dir una cosa: el que és important sobretot d’això, comparat amb 
altres mesures que s’estan proposant en termes d’habitatge, és que aquesta 
corresponsabilitza directament el sector privat, que és un sector que fins ara ha fet negoci, 
de vegades li ha anat millor, de vegades li ha anat pitjor, però mai no ha assumit una 
tasca de corresponsabilització en aquest sentit. 

Respecte a algunes coses que s’han dit. S’ha parlat de les formes: bé, puc entendre que 
potser certs grups municipals no estiguin acostumats que des de la societat civil fem 
propostes. I, de fet, en la participació a les reunions a les quals nosaltres vam convocar 
els grups municipals això es va notar, perquè la participació dels grups municipals no va 
ser tot l’intensa que haguéssim volgut, i que crec que certes de les coses que s’han dit ara 
s’haguessin pogut llimar allà. 

Respecte a la coherència que s’ha dit en algun moment, em sap molt greu, però en 
realitat tot el gruix del que aporta aquesta proposta concreta ja estava desplegat dins del 
primer punt de la moció que es va aprovar per àmplia majoria en declaració institucional el 
23 de febrer al plenari de l’Ajuntament. 

Alguna cosa que s’ha dit també com que s’ha de debatre amb el sector, els col·legis 
d’arquitectes i tot plegat, potser podríem haver fet, d’alguna manera, més debat, però 
sincerament, per una banda, ens falta el temps i, per altra banda, aquests són els sectors 
que fins ara han definit en bona mesura les polítiques d’habitatge a la ciutat i al país. 

Gràcies. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al senyor Pedro Asensio.  
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El Sr. Pedro Asensio 

Dono les gràcies a totes i a tots, però no puc donar les gràcies a la representant del Partit 
Popular i em costa, em costa dir-ho, però és la veritat: quan el teu ministre –el teu 
ministre, sí– Molina, Enrique Molina, era ministre d’Espanya i era consogre del senyor 
Ruiz-Gallardón, membre del Partit Popular, el senyor Enrique Molina va vindre aquí per fer 
«vivendes». I és molt trist que encara després de vuitanta-quatre anys hagi d’escoltar les 
mateixes coses. Quan va ser el president el senyor Conde Güell de Sentmenat del 
Patronat Municipal de l’Habitatge aquí, a Barcelona, als anys quaranta, també fèiem… 
Perquè hi havia una associació cristiana catòlica que es deia l’Esperança i tenia relació 
per fer «vivendes» i habitatges a aquests «muntanyistes» que venien d’Almeria, de Múrcia 
i venien de molts pobles. Però em fa vergonya escoltar-vos i dir que no doneu suport a 
una qüestió de «vivendes» per a la gent, perquè la gent necessita «vivendes». I em fa 
vergonya perquè jo vaig veure totes aquestes penyes, com el Conde Güell de Sentmenat, 
compromès en aquest tema en el quaranta i escaig, en el cinquanta i escaig, feixistes de 
veritat –no feixistes a mitges, sinó feixistes de veritat–, perquè jo mentre estava a la presó 
Model de Barcelona m’ho passava la mar de bé.  

Però vull dir-te que aquests feixistes de veritat estaven al costat dels cristians i al costat 
dels catòlics dels barris, aquests barris que ho passaven tan malament. A mi em faria 
vergonya que votessin que no, perquè tinc el costum de dir dues coses: no teniu vergonya 
si a Utrera Molina li poseu un benefici, i no teniu vergonya si al senyor Gallardón encara li 
donessin aquest… 

I totes aquestes penyes que diuen: «No, estem en contra de fer “vivenda” de tipus social.» 
Quina vergonya, Déu meu. Quina vergonya. Res més i perdó si he dit alguna cosa fora de 
to, però és que em fan vergonya els feixistes. 

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

La regidora 

Per una banda, jo agrair els vots favorables. També agrair la presentació de les entitats. 

Només remarcar dues coses: una és el cinisme que suposa que ens demanin 
contínuament que fem més per garantir el dret a l’habitatge i en el moment en què hi ha 
mesures que suposen també limitar la capacitat de beneficis que té el sector privat, que 
s’ha enriquit durant dècades en aquest país justament per tractar l’habitatge com una 
mercaderia, en el moment en què es proposa posar límits, que no vol dir municipalitzar-ho 
tot, ni molt menys, sinó posar límits a aquests beneficis, hi ha partits que es tiren enrere 
sota l’excusa que jurídicament hi ha coses que no es veuen clares. 

Evidentment, tenim una legislació que si una cosa no limita és el dret a la propietat 
privada. Però per primera vegada el que estem fent és el desplegament de la Llei per al 
dret a l’habitatge, que fa onze anys que és vigent i que cap altre ajuntament havia tirat 
endavant mesures com aquesta. Mesures que són absolutament necessàries.  

Llavors, jo crec que és cínic directament dir que s’ha d’augmentar el parc…, perquè el que 
han fet governs Socialistes i governs del PP és donar ajudes fiscals, donar ajudes 
públiques per pagar el lloguer i en cap cas mai posar límits al sector privat. Això per una 
banda. 



 
 
 

57 

I, per una altra, també assenyalar que aquesta negociació de la qual es vanaglorien 
Esquerra i Partit Socialista, que amb aquesta negociació es va aturar la suspensió de 
llicències, justament en aquest districte el que pot generar és l’acceleració de l’expulsió de 
veïns fins que no hi hagi l’aprovació definitiva. Per tant, crec que hem d’anar molt en 
compte perquè en cap cas la moratòria suposava deixar de donar llicències. Es deixava 
de donar llicències a aquells que no s’ajustaven a aquesta mesura, que no volien destinar 
el 30% d’habitatge des d’un primer moment. 

En tot cas, crec que tenim camí per recórrer, hem de poder aprovar aquesta mesura, que 
es fa ja en ajuntaments com París, com Nova York, i que és absolutament imprescindible 
per poder garantir el dret a l’habitatge a la nostra ciutat. 

La presidenta informa que l’aprovació inicial ha estat aprovada amb els vots a favor de 
Barcelona en Comú, Esquerra Republicana i la CUP; les abstencions del Partit 
Demòcrata, Partit Socialista i Ciutadans, i el vot en contra del Partit Popular. 

5.  Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla especial urbanístic i de 
millora urbana d’ampliació de la piscina municipal de Sant Sebastià, Barcelona 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Sotmetem a informació d’aquest plenari la modificació puntual del Pla especial urbanístic i 
de millora urbana d’ampliació de la piscina municipal de Sant Sebastià, a Barcelona.  

L’any 2001, responent a les necessitats d’ampliació de les instal·lacions, fou redactat el 
Pla especial d’ampliació de la piscina municipal de Sant Sebastià per tal de redefinir 
l’edificabilitat i les condicions d’edificació. 

L’any 2001, es va dur a terme concretament l’ampliació d’aquest equipament. Amb 
posterioritat, l’entorn va patir una important transformació urbanística: amb data de 
desembre del 2012, es va fer una modificació de l’àmbit de la concessió del CEM Sant 
Sebastià per tal d’ajustar-lo als límits existents una vegada urbanitzada la plaça del Mar i 
els límits previstos segons el projecte aprovat del passeig del Mare Nostrum, encara 
pendent d’execució. 

Aquesta modificació de l’àmbit de la concessió no es va recollir en cap document 
urbanístic a l’espera de la finalització definitiva de les esmentades obres d’urbanització. 
Actualment, l’àmbit de la concessió vigent i els límits de les instal·lacions del CEM Sant 
Sebastià derivats de la urbanització finalment executada no casen entre ells, i tampoc 
s’ajusten als límits de qualificació definits pel planejament vigent.  

Per tant, l’objectiu de la present modificació puntual del Pla especial i de millora urbana de 
l’ampliació de la piscina municipal de Sant Sebastià és l’ajust dels límits de la qualificació 
7.d a la realitat de l’àmbit una vegada urbanitzada la plaça del Mar, el passeig Joan de 
Borbó i el passeig del Mare Nostrum. 
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En la present modificació es manté com a ús principal l’esport recreatiu i no s’alteren les 
condicions d’edificació. Això sí, es redefineixen per a una millor compressió i es manté 
l’edificabilitat de 12.400 metres quadrats, definida pel planejament vigent. 

Gràcies. 

La presidenta obre el torn de paraula dels grups municipals. 

El Sr. César Martínez López 

Doncs, d’acord amb la justificació tècnica, tant la que s’ha exposat avui i la que es va 
exposar en consultiva, votarem a favor. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Hola, bona nit. La modificació, com compleix el tema de la qualificació en el sòl del Club 
Natació Barceloneta i qualificarem de 7.d, entenem que està dintre del planejament actual 
i hi votarem a favor. 

La Sra. M. Josefa López i Samper 

CEM Sant Sebastià, recordant el nom dels antics banys, va néixer de la unió del Club 
Atlètic i de la Barceloneta, els dos situats arran de platja lliure, com es deia antigament, 
per poder fer un club per a tothom, però sobretot per a la gent del barri i dels seus 
esportistes, nedadors i waterpolistes, que ja en aquell temps ens portaven moltes alegries 
amb les copes guanyades. 

Penseu que en aquell temps els nois i les noies del barri no tenien un altre lloc que anar al 
club o bé estar al carrer. Però no només podem pensar en el club per les copes 
guanyades, sinó també pel seu àmbit social molt important que exercia en el barri. I 
aquest àmbit social és el que va fer créixer aquest club, que amb els anys s’ha convertit 
en un dels més importants, no tan sols a nivell de Barcelona o estatal, sinó també a nivell 
europeu. Amb el crit de «bacallà sec, sec» ens coneixem pertot arreu. 

Per això, sempre el considerem més que un club, una segona casa per a molta gent del 
barri. 

Votarem a favor de la modificació, ja que no suposa cap canvi important sobre el terreny i 
sí que quedarà sobre el planell la realitat actual del club. 

Gràcies. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

A favor. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, a favor. 
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La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, votarem a favor d’aquesta proposta perquè sabem l’esplèndida feina que fa el Club 
Natació Atlètic Barceloneta i perquè creiem que no podem deixar en una situació irregular 
les instal·lacions. 

Bé, com deia la Maria José, que no ha pogut explicar millor la feina del club, crec que és 
una «xapussa» el que vostès han fet aquesta vegada: modificar el planejament després 
que s’hagi construït. Si això ho hagués fet un privat, li haguessin fet enderrocar la 
construcció, així que prenguin mesures i donin exemple de la situació. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula de nou al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Doncs, moltes gràcies. I dir-li a la companya consellera de Ciutadans que es miri millor els 
plans: això és una adequació que ve a partir d’una modificació de la urbanització. Torni-
s’ho a mirar que ja veurà que no hi ha tanta chapuza; en tot cas, feta fa molts anys. 

Al contrari, és posar en ordre, si vol, coses que podrien haver-se fet abans. 

Gràcies. 

La presidenta informa que aquesta aprovació inicial ha estat aprovada per unanimitat. 

D) Part d’impuls i control 

a) Proposicions 

1.  Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Barcelona en 
Comú perquè, amb referència al solar dels antics jutjats de Barcelona i donada 
la necessitat de construcció d’habitatge públic assequible a Ciutat Vella, 
d’equipaments de proximitat, de zones verdes i atenent les reivindicacions 
veïnals, s’acordi: 

− Que l’esmentat solar sigui administrat per l’Ajuntament de Barcelona per 
atendre les necessitats dels veïns i veïnes de la ciutat 

− Es treballi amb la Generalitat de Catalunya la revisió de l’acord sobre la 
propietat del terreny en favor de l’Ajuntament de Barcelona 

− Es treballi conjuntament per aconseguir la revisió de l’acord 

− Es traslladi aquest acord a l’Ajuntament, a la Generalitat i a l’Estat  

La presidenta dona la paraula al Govern, i recorda els temps d’intervenció: cinc per als 
proposants i tres per a la resta de grups. 
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El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

L’any 2009, es van tancar les portes dels jutjats provincials que hi havia al passeig Lluís 
Companys. Es tractava d’un equipament de la Generalitat que es va traslladar a 
l’aleshores recent inaugurada Ciutat de la Justícia. Els de Lluís Companys eren uns jutjats 
que ocupaven gairebé 4.500 metres quadrats en un indret privilegiat a tocar de l’Arc de 
Triomf. Des d’aquell dia, han restat tancats, en desús i sense projecte; avui s’estan 
enderrocant. 

Es tracta d’un sòl públic la propietat del qual va ser cedida per l’Estat a l’Ajuntament en el 
segle XIX, posteriorment, es va revertir l’ús de manera que l’Ajuntament el va cedir a 
l’Estat els anys cinquanta del segle XX per desenvolupar-hi serveis de l’Administració de 
justícia i que durant la dècada dels noranta del segle XX es va transferir a la Generalitat 
en virtut de les transferències de competències autonòmiques, amb la condició sempre 
que es destinessin a Administració de justícia; per tant, la propietat de la Generalitat 
condicionada sempre a l’ús d’Administració de justícia. 

Des de l’any 2009, dèiem, però, no ha tingut cap ús i des de fa mesos s’està enderrocant 
sense que hi hagi un projecte de nova construcció ni pressupost ni calendari. 

També des del 2009 i des d’abans, les entitats veïnals del barri, com l’Associació de Veïns 
del Casc Antic o la Coordinadora de Veïns o tantes d’altres, han reivindicat l’espai per 
construir-hi habitatge públic, equipaments i espai verd. 

Amb 4.500 metres quadrats es poden atendre moltes de les necessitats veïnals, tant dels 
barris de Sant Pere i Santa Caterina, de la Ribera, del districte o fins i tot veïns de 
l’Eixample i de la ciutat. 

Amb aquesta proposició, l’equip de govern vol refermar i donar continuïtat al prec 
presentat per la CUP en aquest mateix plenari, el 10 de març del 2016, en el qual 
s’instava el Govern a iniciar els tràmits d’adquisició i que es podrien concretar en la 
reversió de l’acord si és que hi ha voluntat per part de la conselleria de Justícia de la 
Generalitat. A data d’avui, la conselleria només acceptaria un retorn temporal –sense 
definir el temporal–, cosa que va en detriment de les necessitats, dèiem, de veïns i veïnes 
de Ciutat Vella i, per extensió, de la ciutat.  

D’aquí la voluntat amb aquesta proposició de refermar aquell compromís adquirit i 
superar-lo perquè tots ens emplacem a treballar amb la Generalitat per a la reversió de 
l’acord sobre la propietat del terreny en favor de l’Ajuntament de Barcelona. 

La presidenta obre el torn de paraula dels grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

És sensacional la demagògia que poden arribar a fer: l’Ajuntament disposa a dia d’avui de 
vuitanta solars on es podrien construir milers d’habitatges. Aquest solar, sí, és de la 
Generalitat i està destinat per construir la nova Audiència Provincial, que ara mateix es 
troba disseminada entre l’edifici del TSJ, a Lluís Companys, i edificis de lloguer a Pau 
Claris, Via Laietana i Roger de Llúria. 
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És demagog i denota una deslleialtat institucional immensa fer triar entre equipaments 
judicials o habitatge públic. Les dues coses òbviament que són necessàries, però són 
diferents. Potser avui vostès podran aprovar aquesta proposició i posar-se la medalla amb 
els veïns, però jo també els vull dir que han de ser realistes i que això es converteix en un 
brindis al sol si no ve acompanyat d’un projecte i dels recursos necessaris. 

Abans els deia que estan parant multitud de projectes i ara ens demanen que volen més 
sòl per construir quan ens trobem en un situació de retallades pressupostàries. 

Gràcies.  

La Sra. M. José Arteaga i Muñoz 

Des del Partit Socialista sempre hem treballat amb la idea que aquest espai tingués un 
destí per a equipaments o per a habitatge públic per a la ciutat un cop els usos judicials 
s’haguessin traslladat. De fet, la construcció de la Ciutat de Justícia tenia com a objectiu 
una reordenació de l’espai judicial que hauria de permetre aquest alliberament. 

El Partit Socialista havia estat treballant amb la idea de poder impulsar equipaments i 
habitatges específics, sobretot per a gent gran. En aquest mandat, la regidora ha dit que 
havia tingut negociacions amb la Generalitat, que actualment en té l’ús. Inclús com a 
mínim a l’Ajuntament central se’ns havia dit que s’estava treballant només per recuperar 
una part, i aquesta era la caserna de la Guàrdia Urbana. És així? 

Nosaltres estem d’acord que es negociï amb la Generalitat i els terrenys siguin per a 
serveis o habitatge de proximitat, però volem que sigui una negociació oberta i que, al 
contrari d’altres vegades, no acabem pagant dues vegades des de l’Ajuntament. 

Podem preguntar quin és el projecte per a l’edifici de Via Laietana, comprat a la 
Generalitat, dels antics jutjats de família? 

Gràcies.  

Votarem a favor. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Primer de tot, deixin-me que em mostri perplex que algú que ha construït menys habitatge 
públic que mai reclami patrimoni a altres administracions per fer allò que no fa a casa 
seva. Si vostès tenen solars preparats per fer 7.000 habitatges. Van prometre que en 
construirien 4.500 i en mobilitzarien uns altres. I amb prou feines n’acabaran fent 735 a 
final de mandat. 

Per això, com que de governar no n’excel·leixen pas, han de fer recurrentment aquesta 
mena de sainets per culpar un tercer de la seva paràlisi. Entre d’altres, ara es fan passar 
per oposició per presentar una proposició. 

El solar que avui reclamen està destinat a equipaments judicials, equipaments, d’altra 
banda, del tot necessaris. És públic i notori que aquests pertanyen a la Generalitat de 
Catalunya, la qual ha dit per activa i per passiva que no hi pensa renunciar. 
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Al solar en qüestió hi ha prevista la construcció de l’Audiència Provincial de Barcelona. 
Actualment –com bé s’ha dit–, aquesta institució està disseminada per manca d’espai 
entre dependències situades, entre d’altres, a Via Laietana o a Roger de Llúria o a l’edifici 
que ocupa el TSJ. 

Amb referència a les converses entre administracions que vostè ara públicament no ha 
dit, que no se n’han sortit, però que entre passadissos diuen que han intentat de tot 
perquè els passin el solar, però, en canvi, no se n’han sortit. Són en matèria de cessió 
d’ús temporal de tres anys, per cert. I a hores d’ara manca concretar els serrells. Totes les 
reunions han estat de caràcter tècnic amb Subdirecció d’Obres i Patrimoni, mai s’ha 
plantejat bescanvi algun, mai s’ha entrat en una negociació política. De fet, cap operador 
té en ment un canvi d’usos. Tota reunió de treball ha tingut com a objecte la negociació 
d’un conveni per a la cessió d’un ús temporal.  

Per tant, com això ja ho saben, ens trobem davant d’una nova deslleialtat, aquest cop cap 
al Govern de la Generalitat. Una deslleialtat que pretén jugar amb l’esperança de la gent 
davant d’un problema gravíssim i d’una gestió nefasta en matèria d’habitatge. Una 
deslleialtat que, a més, parteix de la reducció política i demagògica d’enfrontar necessitats 
en matèria d’habitatge davant de necessitats d’equipaments de justícia. Perquè els jutjats 
són totalment necessaris, i si vostès no en són conscients, és una prova més que no 
tenen el mínim nivell per governar una ciutat. 

Moltes gràcies. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Agrair que una proposició d’aquí no es quedi en paper mullat i que algú li intenti donar 
recorregut. No sabíem que hi hauria versions contradictòries i que aquestes reunions 
finalment no sé si són com es diu o com es diu. En tot cas, seria igual, que és d’esquerres 
socialitzar la riquesa, el treball, també seria d’esquerres socialitzar la informació. En 
aquest cas, la informació és poder. Agrairíem, doncs, si es fan aquestes reunions, tant per 
part de la Generalitat com per part del Govern municipal, que poguéssim no anar a un 
despatx i sentir què s’ha parlat, sinó consultar les actes, com la resta de gent. 

Votem a favor, evidentment, i agraïm molt que s’intenti donar continuïtat, però és molt trist 
que ens estem contradient aquí referint-nos a uns mateixos fets amb versions diferents, 
no? Potser la publicitació de la informació la propera vegada és un antídot. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

A nosotros nos parece bien que el solar sea administrado por el Ayuntamiento de 
Barcelona, pero nos gustaría que se concretase el uso al que se va a dedicar, porque en 
principio el gestor tampoco nos importa; lo que nos importa es el uso que se va a dar a 
ese solar. Creemos que el debate ha de estar ahí, con lo cual nos abstenemos. 

Gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, aquesta proposta ja es va debatre en el Ple de març del 2016 per una proposta que la 
CUP va dur a terme aquí, al plenari. Ens vam abstenir per dos motius, dos motius que 
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afectaven la compra de l’edifici de duanes, per l’obligació de comprar l’edifici de propietat 
de l’Estat en comptes de cedir l’ús a l’Ajuntament i perquè no sabíem quin ús tindria 
aquest espai.  

Ara bé, sabent que el terreny és propietat municipal i que es va cedir a la Generalitat quan 
es traspassà la competència de Justícia a la Generalitat, trobem necessari que aquest 
espai sigui per al districte, però trobem necessari que es faci l’Audiència de Barcelona. I 
sabent que aquest projecte comportarà moltes obres i fins al moment no sabem quin 
pressupost destinarà la Generalitat i davant de la cessió d’ús que se li ha fet a 
l’Ajuntament durant un temps, el que demanem és que en comptes de venir aquí, al 
plenari, a parlar de qui té la culpa o qui no té la culpa, abans de res haurien d’haver fet un 
projecte i anar a la Generalitat a demanar el que volen fer i el que no volen fer. Però això 
sí, negociant amb tots els veïns i l’oposició per decidir quin serà l’ús. 

Per aquests motius, ens abstindrem fins saber quin serà el projecte que vol fer 
l’Ajuntament en aquest espai. 

La presidenta dona de nou la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

La proposta de la CUP en el seu dia emplaçava a un procés participatiu amb veïns i 
veïnes i va ser votada a favor pel Govern, Barcelona en Comú, Esquerra Republicana de 
Catalunya i PDeCAT; Ciutadans i PSC es van abstenir –celebrem el canvi de posició de 
PSC–, i el PP hi va votar en contra. 

Per tant, doncs, allò que havíem aprovat i que havíem aprovat gràcies a la CUP, 
Barcelona en Comú, Esquerra Republicana i PDeCAT avui es torna a aprovar, però 
justament els que voten en contra són aquells que hi havien votat a favor, Esquerra i 
PDeCAT, que curiosament són els que estan governant a la Generalitat. 

Efectivament, hi ha hagut diverses reunions i l’oferiment de la Generalitat, de la 
conselleria de Justícia, és una cessió temporal per tres anys. Però el que nosaltres vam 
aprovar i vam votar en aquest plenari no era una cessió temporal, sinó que es revertís per 
a usos del barri i de la ciutat. 

Creiem que es pot fer. Mirin, els vuitanta solars buits que hi ha a Barcelona diguin on són. 
A Ciutat Vella? I, en tot cas, estem posant en marxa fins a 4.400 pisos a la ciutat de 
Barcelona, mentre que la Generalitat a data d’avui té sis promocions en curs a tot el país. 
Però no es tracta de qui fa més polítiques d’habitatge, sinó que en aquests 4.500 metres 
quadrats hi podrien cabre moltíssimes coses més, com equipaments per al barri, 
equipaments per a la ciutat, habitatge i, efectivament, la possibilitat també de la 
construcció d’una caserna de la Guàrdia Urbana, que és una necessitat que efectivament 
tenim. 

Per tant, doncs, ens sap molt de greu que qui havia votat a favor fa un parell d’anys ara 
voti en contra. I, en tot cas, nosaltres seguirem parlant amb la conselleria de Justícia de la 
Generalitat, que veient el seu vot, doncs, podem preveure que no aconseguirem més que 
una suposada cessió temporal quan s’acabi la desconstrucció. 

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

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

A mi el que em sembla una mica al·lucinant és que vostès, que no tenen un duro, vostès, 
que retallaran els pisos de les violències masclistes destinats a dones del districte, ara 
estiguin reclamant un solar per construir pisos, quan vostès en tenen 4.500 emparaulats, 
que els haurien de construir i no els estan construint; en construiran 735 al final del 
mandat i 4.500 més mobilitzats. O sigui que vostès ara presentin això vol dir que a vostès 
no els interessa en cap moment el Govern, tan sols fer el paperet i l’espectacle gratuït. 

La presidenta dona la paraula de nou al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Sí, justament la manca d’espai és el que no permet que es puguin fer els pisos que vostè 
està dient. Aleshores, precisament, ni que fos amb una part d’aquests 4.500 metres 
quadrats ho podríem fer. 

Saben vostès que els habitatges a Ciutat Vella en alguns casos són petits o tenen algunes 
deficiències, però, tenint un sòl com aquell, aquests pisos que vostè diu que no es podran 
fer per manca d’espai es podrien fer. 

En tot cas, seguirem negociant amb la conselleria de Justícia. 

La presidenta informa que aquesta proposta ha estat aprovada amb els vots a favor de 
Barcelona en Comú, el Partit Socialista i la CUP; els vots en contra del Partit Demòcrata i 
d’Esquerra Republicana, i l’abstenció del Partit Popular i Ciutadans. 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata 
perquè el Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella, atès que els artesans i 
botiguers del Born-l’Esquirol es veuen afectats per problemes de seguretat i 
convivència, i la notable baixada de vendes que han patit per les obres de 
l’estació de metro de Jaume I, acordi: 

− Reforçar la il·luminació del Born-l’Esquirol abans que arribi l’hivern 

− Incrementar la presència de la Guàrdia Urbana per fer front a l’augment de 
furts i robatoris 

− Reorganitzar els torns de neteja dels carrers del Born-l’Esquirol perquè no es 
faci neteja quan les botigues estan obertes 

− Redissenyar la lona que cobreix les obres de l’estació de metro de Jaume I per 
tal de donar visibilitat i dinamitzar els comerços de la zona 

La presidenta dona la paraula al Grup Demòcrata perquè exposi la seva proposició. 
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El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Sí, gràcies. Aquesta proposició surt de les demandes dels artesans de la zona del Born-
l’Esquirol, carrers Cotoners, l’Esquirol, Vigatans i Barra de Ferro. Però tot el que diré ara 
es podria fer extensiu a tot el barri del Born. 

Donada la configuració dels carrers estrets, sobretot a l’hivern, en aquests carrers s’hi fa 
de nit més aviat, els fanals s’encenen més tard, i és per això que durant molta estona 
estan molt foscos i això fa que hi hagi gent que hi eviti entrar. És per això que els 
demanem que reforcin la il·luminació abans que arribi l’hivern. 

A la zona de l’Esquirol i, de fet, a tot el Born, la preocupació per l’increment de la 
inseguretat és creixent. Els furts a turistes són constants, així com també els robatoris a 
botigues. Els carrers laberíntics, a més, faciliten que el lladre escapi a córrer i es perdi 
fàcilment quan roba alguna cosa. A més, hi ha molts botiguers que estan amenaçats per 
aquests nois, que recorden molt la manera d’actuar que tenen els que actuen al barri de 
Sant Pere i a la zona del Pou de la Figuera. És per això que demanem més presència de 
la Guàrdia Urbana per fer-hi front. 

En tercer lloc, la neteja: demanem reorganitzar sobretot els torns de «baldeig», ja que ara 
en aquesta zona es fa al migdia, quan els comerços estan oberts, esquitxant-ho tot cap 
dins. 

Per últim, també les obres de Jaume I, obres necessàries per adaptar l’estació de metro –
que, si no vaig errat, és de les últimes que quedaven per adaptar a Barcelona–, però 
obres que s’han convertit en un tap. S’han taponat dos dels principals accessos al Born: el 
carrer Princesa i el carrer Marquès de l’Argentera, cosa que ha fet disminuir la facturació a 
la zona del Born-l’Esquirol i, per extensió, a tot el barri del Born. És per això que tenint en 
compte que encara queden molts mesos d’obres –obres que s’han de fer–, millorin 
l’accessibilitat i la visibilitat del comerç del Born en aquella zona. 

És per això que la proposta que els fem, que a més a més és molt assequible, és que 
dissenyin una lona per indicar que a darrere d’aquelles obres hi ha comerç i que ajudin a 
dinamitzar-lo. De fet, tenim constància que fins i tot hi ha hagut dissenyadors del Born que 
s’han ofert a dissenyar aquesta lona, però que la seva proposta ha quedat en un calaix. 

Gràcies.  

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

La Sra. M. José Arteaga i Muñoz 

El comerç a Ciutat Vella és una de les parts més importants del Born i dels barris. Des de 
la proximitat i des de la qualitat del servei, fem ciutat, fem ciutadania, donem feina i 
generen barri. 

Quan el comerç té dificultats perquè no s’atenen les seves demandes, cal recordar al 
Govern què pot fer i què ha de fer més: el Govern és responsable de l’espai públic, de la 
neteja, de la seguretat, i cal treballar en tots aquests mitjans de forma propera, sabent el 
que passa als barris i programant els serveis perquè siguin útils. 
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Per què no escolta els comerciants que demanen, per exemple, que es modifiquin les 
tanques de les obres del metro per donar més seguretat? 

Recordo que l’any passat nosaltres ja ens vam queixar sobretot de les tanques que hi 
havia al voltant de l’estació de metro.  

I des del PSC sempre estarem al costat del petit comerç. Per això, votarem a favor. 

Gràcies. 

La Sra. M. Josefa López i Samper 

Els barris que volem per a Ciutat Vella són aquells que permeten de satisfer les 
necessitats de consum dels veïns i veïnes d’una manera sostenible, que l’ús residencial 
es combini de manera harmònica i integrada amb les activitats comercials i de prestació 
de serveis. 

Des d’Esquerra, veiem en el comerç no tan sols una activitat finalista en ella mateixa, sinó 
també l’eina idònia per a l’articulació del model de metròpoli mediterrània que volem. 
Pensem que si no cuidem el comerç dels nostres barris tampoc cuidarem ni els barris ni 
els seus veïns. Els problemes de seguretat, de falta d’il·luminació, la manca de Guàrdia 
Urbana, la neteja són greus problemes que estan patint tant els veïns com els comerços 
de tot Ciutat Vella. Encara que ens trobem amb comerços, amb tot això es fa més que 
evident, com pot ser carrer Esquirol o carrer Riereta, o dels altres que pateixen aquesta 
deixadesa del Govern cap al seu districte. 

Tots sabem que quan es fan obres de millora, ja sigui del metro, de les voreres, de les 
places, són molestes per a tothom, encara que després s’acabi gaudint d’un nou espai. 
Però els que més acaben patint aquestes obres són els comerços, i vostès com a govern 
han de tindre previstes solucions per a aquells que més les pateixen: el petit comerç. 

Surtin al carrer, parlin amb ells i arribin a acords per tal que no hagin de baixar la persiana 
per sempre. 

Votem a favor. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Votem en contra per forma i per fons. El comerç és molt important, però també hi deuen 
haver veïns i altra gent patint que no està reflectida aquí. 

I després, un contingent policial únicament mai ha sigut una solució. Aquests problemes 
es van traspassant de lloc i s’han de solucionar. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Un alumbrado adecuado, más presencia policial, más limpieza, cuidar el aspecto de 
nuestras calles no solo favorece la actividad comercial, sino que aumenta el bienestar de 
los vecinos. Lo que es una pena es que tengamos tantos puntos en Ciutat Vella que 
necesiten intervenciones tan básicas como esta. 
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Votamos a favor. 

Gracias. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, en aquest plenari gairebé tots els partits fem una proposta, una pregunta o un prec 
sobre comerç, sobre la seva seguretat, sobre la neteja, les ajudes i les millores que 
necessiten per donar solucions als petits comerciants i artesans. Oferir solucions als 
comerciants implica millorar els carrers i places del districte; respostes i fets que a dia 
d’avui el Govern no fa, tot i que no sabem si no ho fan perquè no els interessa o perquè 
consideren que no són importants. 

De fet, després que els partits presentéssim aquestes propostes, han dedicat més de tres 
pàgines de l’informe de la regidora a la situació del comerç. Quina casualitat! 

Bé, després d’aquesta reflexió en veu alta, hem d’entendre que el comerç dona vida al 
districte i degut a la poca implicació que han demostrat durant aquests tres últims anys, 
s’està veient perjudicat. Tant és així que l’única mesura que han presentat per parlar de 
comerç és el Pla de desenvolupament econòmic, un pla que a dia d’avui s’ha centrat més 
a fer estudis i no a oferir solucions reals als petits comerços que ja estan en marxa. 

Sé que vostès com a govern, o almenys alguns de vostès, coneixen el que significa tenir 
un comerç i el que costa aixecar la persiana tots els dies de l’any. Però molts comerciants 
i l’oposició tenim la sensació que no s’impliquen gairebé gens. De fet, l’única manera de 
demostrar que els interessa és presentar mesures i fer informes sobre la situació del 
comerç. Però en plens només es parla de comerç quan l’oposició fa preguntes, precs i 
propostes. Potser s’ho haurien de fer mirar. 

Votarem a favor d’aquesta proposta i de les altres propostes –que en parlarem més 
endavant– de comerç. Perquè donar un bon servei al comerç, com la seguretat, 
l’enllumenat i la neteja, és donar un bon servei als ciutadans i recolzar el comerç de 
proximitat. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Sí, votarem a favor d’aquesta proposició, perquè les propostes que es fan, evidentment, 
doncs, són positives i van més enllà del comerç. 

Miri, nosaltres ens vam reunir el 21 de juny per última vegada amb els comerciants de 
l’Esquirol i el 27 de juny amb Born Comerç, que és una de les associacions de 
comerciants que treballen en alguns d’aquests negocis del barri de la Ribera, no pas del 
barri del Born; el barri de la Ribera. 

Aleshores, efectivament, hi ha hagut les obres de Jaume I, unes obres fetes per la 
Generalitat per millorar l’accessibilitat, que s’han d’acabar el maig del 2019; hi ha hagut 
les obres de la recollida subterrània d’Antic de Sant Joan, que va quedar pendent d’anys 
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enrere d’urbanització dels entorns del Born; també es van fer les obres de Comerç, la 
banda que dona a Marquès de l’Argentera, que també va quedar pendent, i aquest agost 
es farà la del carrer Comerç, tocant a Princesa. 

Per tant, amb les reunions que ja vam tenir amb aquests comerciants, efectivament, ens 
vam comprometre a revisar la il·luminació. Si hi ha poca il·luminació, doncs, ho hem de 
solucionar. La Guàrdia Urbana hi és i hi seguirà sent. Reorganitzar els torns de neteja, 
vam quedar amb ells que faríem una reunió i que ens farien una proposta de quan volien, 
perquè fa aproximadament un any i mig ja es van modificar els horaris també a petició 
d’alguns comerciants del carrer Esquirol. I redissenyar la lona, doncs, efectivament, estem 
mirant com redissenyar-la, malgrat que no tenim cap proposta concreta. 

Per tant, doncs, efectivament, després de reunir-nos amb ells i de passejar pel carrer, 
evidentment, ho farem. Per tant, votem a favor. 

La presidenta dona de nou la paraula al grup proposant. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Re, jo simplement agrair els vots favorables. Sobretot, ara el conseller Rabassa ho ha dit, 
no?, aquest estiu comencen les obres del carrer Comerç, entre Fusina i Princesa, si no 
m’equivoco, i, com si diguéssim, amb aquelles obres estarem tapant un altre accés al barri 
de la Ribera. Llavors, per això la importància de prendre totes aquestes mesures per tal 
de revitalitzar i ajudar el comerç d’aquest barri a passar aquesta època que no serà tan 
bona com d’altres. 

Gràcies. 

La presidenta informa que aquesta proposta del Grup Demòcrata ha estat aprovada amb 
tots els vots a favor, excepte el vot en contra de la CUP. 

3.  Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè es 
torni a posar en marxa Foment de Ciutat Vella com a operador específic del 
Districte per executar mesures de transformació urbana, social i econòmica, en 
col·laboració amb el teixit privat i associatiu 

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

La Sra. M. José Arteaga i Muñoz 

Gràcies, presidenta. La nostra proposta parla que es torni a posar en marxa Foment de 
Ciutat Vella com a operador específic del Districte per executar mesures de transformació 
urbana, social i econòmica, en col·laboració amb els teixits privats i associatius. 

Promoció de Ciutat Vella i Foment de Ciutat Vella varen ser dues eines cabdals per 
entendre l’èxit de l’operació de rehabilitació del districte. La seva desaparició ha propiciat 
descoordinació entre departaments de l’Ajuntament, manca d’objectius clars, pèrdua 
d’eficiència, pèrdua d’una visió integral, manca de capacitat d’implicar el sector privat i la 
societat civil en les operacions de rehabilitació. I sobretot ha fet perdre la potencialitat de 
tenir una eina única i específica per treballar en un territori com és el de Ciutat Vella. 
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Volem recuperar una empresa pública i amb acord amb els sectors cívics i econòmics de 
Ciutat Vella que esdevingui l’operador de proximitat per executar les noves mesures de 
transformació urbana, social i econòmica. 

L’actual Govern ha gestionat programes com el Pla de barris de forma centralitzada, 
menystenint el paper gestor dels districtes, i a Ciutat Vella això és un doble error. Volem 
una eina de gestió del districte per a fer efectiva i eficient la seva actuació; que sigui un 
espai de trobada, de consens i alhora d’execució; que tingui més competències, però 
també més control del plenari. El Districte ha de quedar apoderat per fer les polítiques de 
territori. El nou projecte s’ha de capitanejar des del territori. 

Gràcies. 

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

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Primer de tot m’agradaria remuntar-me als inicis d’aquesta empresa, de Foment de Ciutat, 
de Procivesa o Focivesa o els diferents noms que ha anat tenint. Aquesta societat 
sobretot es va crear amb un objectiu molt clar i central que era dur a terme la gran 
operació de regeneració urbana dels barris de Ciutat Vella per crear nous espais urbans. 
Eren operacions de gran envergadura i de gran complexitat on es va haver de reallotjar i 
indemnitzar milers de veïns, els habitatges dels quals van quedar afectats pels processos 
de transformació urbanística.  

No obstant això, creiem que l’Ajuntament ha de tenir una estructura racional d’empreses 
municipals i que les mesures de transformació urbana, social i econòmica les pot fer 
sense cap problema el Districte o l’Ajuntament coordinant-se amb les diferents empreses i 
ens municipals.  

Estem segurs que Foment de Ciutat, formada per un gran equip de professionals amb una 
solvència i una competència contrastades sempre tindran un «carinyo» i una atenció 
preferent cap a Ciutat Vella, però també han de prestar serveis a la resta de barris de la 
ciutat que necessiten mesures de transformació.  

És per això que hi votarem en contra.  

La Sra. M. Josefa López i Samper 

L’any 1986, el conjunt de Ciutat Vella va ser declarat àrea de rehabilitació integrada, ARI, 
per tal enfrontar-se al procés d’intervenció urbanística del moment, amb un patrimoni molt 
desgastat. 

Per poder realitzar aquestes obres, es va crear l’empresa mixta Procivesa. Una vegada 
tancat aquest cicle de Procivesa, que deixa d’existir per imperatiu estatutari, es passa el 
relleu a la societat mixta municipal Foment Ciutat Vella, que és la que continua la tasca de 
renovació no tan sols a Ciutat Vella, sinó també a Barcelona. 

Evidentment, la situació ha canviat molt i la realitat és que Foment està fent les tasques 
que li pertoquen. No creiem que tingui raó de ser de tornar a fer un canvi a una realitat 
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que ja no és la que era; no té cap sentit. Creiem que és una mica agosarat tornar a repetir 
situacions que van portar a tindre situacions delicades amb el tema de corrupció. 

Votem en contra. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Doncs, nosaltres quan ho vam llegir ens vam quedar bastant de pedra, perquè ens 
pensàvem que era part del passat que s’havia d’amagar i dissimular, i ho porteu aquí a 
posar-ho a sobre la taula. Tampoc li feu un favor a Iniciativa, actualment en el Govern, 
recordant aquestes coses. 

Però si Procivesa, Focivesa són el record d’una diàspora molt trista de veïnat, amb 
situacions irregulars econòmicament, que són consultables avui en dia a moltes 
publicacions. No sé si ens voldríeu… Bé, a part que eren processos de neteja social. Jo 
ho he sentit això, que s’anomenaven així «neteja», «fer neteja» quan es parlava de fer 
fora veïnat. 

No sé si volem un model de societat on l’Ajuntament, la Diputació, el Banc Bilbao Vizcaya, 
Telefònica, CaixaCatalunya, CaixaBank treuen un 40% de rèdit de fundar Foment de 
Ciutat Vella i de desfundar-lo, perquè van sortir amb milions d’euros de benefici. Una 
societat plena d’irregularitats, una empresa que va comportar l’expulsió de milers de 
veïnes mentre reportava beneficis milionaris als impulsors. No sé per què hauríem de 
tornar a posar en marxa una societat que es va negar durant anys i fins a la seva 
dissolució a atendre peticions de les associacions de veïns sobre les expropiacions i la 
relació de residències de la gent expropiada i de la gent expulsada. Se li va demanar de 
totes les maneres, a l’alcalde Joan Clos, se li va demanar a molta gent que informessin...  

Bé, les olimpíades... És que a més, aquesta empresa, vostè ha fet referència a la seva 
desaparició l’altre dia. La seva desaparició va ser quan va arribar el Govern de 
Convergència, que va pactar els pressupostos amb el Partit Popular, i van decidir que el 
gerent de Focivesa, que era el senyor Sanahuja, doncs, passaria a ser… Bé, que és el del 
PERI, el del Casc Antic, el mobbing, el de la Illa Robador, el de… I es va convertir en el 
president de Bagursa. O sigui, nosaltres creiem que tot això és una història que ni està 
esclarida ni està explicada i que no és una història de la qual estar orgullosos de cap de 
les maneres, tot al contrari. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, nosotros vamos a votar en contra. Desde el Partido Popular vamos a votar en contra 
de esta proposición. Nosotros siempre hemos creído que es mejor simplificar la 
administración en vez de hacerla más grande, y volver a poner en marcha Fomento de 
Ciutat Vella implicaría aumentar un gasto que ya votamos aquí reducir en su día. 

Todo lo perdido, señora Arteaga, en Ciutat Vella es debido a la falta de voluntad política; 
eso es lo único que hace falta para transformar el distrito. 

Gracias. 
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La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, no m’estendré en l’origen ni en la història de Foment de Ciutat. Creiem que dins de 
Foment de Ciutat hi ha una branca on es tracta tots els temes de transformació de Ciutat 
Vella, per tant, no entenem la necessitat de crear una altra vegada un operador específic 
per al districte, ja que des del de ciutat ja es fa. 

A més, creiem que aquesta proposta seria anar cap enrere de les polítiques urbanístiques 
i d’habitatge. I el que s’ha de procurar és millorar aquesta empresa municipal. Per això 
votarem en contra. 

Però el que sí que demanem al Govern municipal és que es destinin més recursos 
econòmics i de personal per tal que Foment de Ciutat pugui fer les transformacions 
implicant el teixit públic i privat i dotant-lo amb projectes urbanístics i econòmics de la 
ciutat. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La regidora 

Bé, jo el primer que demanaria al Partit Socialista és que els seus representants al 
Consell d’Administració de Foment prestin una mica d’atenció i vegin quins projectes porta 
Foment de Ciutat ara mateix endavant estrictament del districte de Ciutat Vella. 

I, a banda, sumar-me una mica a les reclamacions del públic i al que comentava el 
conseller de la CUP. Si molts vam acabar al moviment veïnal del districte justament va ser 
pels abusos que va perpetuar Procivesa en el seu moment: expropiacions com a mínim 
arbitràries… No estem criticant totes les reformes de transformació que es van fer, 
algunes eren necessàries. Però la forma en què es van dur a terme, que va suposar 
l’expulsió de molts veïns, que ara mateix no sabem ni on estan, que es va fer de manera 
violenta en molts casos. Si no, com s’explica les protestes del «forat de la vergonya» per 
poder aconseguir el parc que ara tenim –està aquí la Maria Mas, que va estar present en 
la lluita veïnal. Crec que hem tingut al llarg d’aquest mandat en audiències i en diferents 
espais de participació veïns que estan clarament afectats també per l’actuació que va tenir 
Foment en el seu moment.  

Nosaltres estem satisfets amb la feina que s’està duent ara mateix des de Foment, però 
que en l’època socialista va ser dels espais més foscos i més violents amb el veïnat i 
sobretot amb aquell veïnat que protestava, crec que no ho hem d’oblidar. I sembla 
vergonyós que plantegin que recuperem justament aquest Foment de Ciutat. 

La presidenta dona de nou la paraula al grup proposant. 

La Sra. M. José Arteaga i Muñoz 

No, no, no contestaré. Gràcies. 

La presidenta dona la paraula a la regidora. 
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La regidora 

Sí, només una cosa més, senyora Arteaga: vostès no han deixat de dir des de fa dos 
mesos que han presentat trenta-quatre propostes per a Ciutat Vella, una d’elles, 
efectivament, és recuperar aquesta funció de Foment de Ciutat. Només dir-li que 
d’aquestes trenta-quatre, si no ho recordo malament, quan les vaig llegir, trenta o trenta-
dues ja estan en marxa i d’altres són justament propostes com aquesta que vostè ha 
portat avui al plenari. I, per tant, deixin de dir que estan proposant trenta-quatre propostes 
per millorar Ciutat Vella quan la gran majoria d’elles o ja s’estan fent o no són viables o 
són poc recomanables. 

La presidenta dona la paraula de nou al grup proposant. 

La Sra. M. José Arteaga i Muñoz 

Sí, són les mateixes que està fent servir BeC amb PDeCAT en el pla de xoc per a Ciutat 
Vella. 

Gràcies. 

La presidenta informa que aquesta proposta ha estat rebutjada pels vots en contra de 
tots els grups municipals amb l’excepció del Partit Socialista. 

4.  Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, 
atesa l’arbitrarietat d’iniciar una campanya d’inspeccions per petits 
establiments, que majoritàriament no tenen façana davant del Palau de la 
Música, atès l’alt retorn social i riquesa comercial que aporten i atès l’exigència 
administrativa de canvis estructurals o d’elements d’alt cost sense subvenció, el 
Govern creï una comissió de treball amb els petits establiments afectats pel Pla 
d’inspecció i paisatge urbà per tal d’elaborar conjuntament una acció de 
transitorietat fins a la plena aplicació de la normativa on es contempli la 
introducció d’algunes situacions d’excepcionalitat quan es tracti de negocis o 
activitats d’alt retorn social 

La presidenta comenta que, en aquesta proposició, hi ha demanades quatre 
intervencions del públic. Recorda que primer intervé el grup proposant, després els grups 
i, finalment, les persones del públic, que tenen un temps de dos minuts cadascuna. 

Tot seguit, dona la paraula al Grup Municipal d’Esquerra Republicana.  

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot, voldria agrair al Govern les seves diverses, cal 
dir-ho, transaccions fins arribar a l’acord de la proposició que ara mateix presentem. No 
obstant això, cal apuntar que les negociacions no han estat pas difícils i que, legalismes a 
banda, han versat, com és més que apreciable, sobre les modificacions sobre 
l’adjectivització qualificativa que era inclosa als atesos. En altres paraules, no votarem 
opinions, sinó propostes –fet que ja em sembla del tot correcte. 
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Per tant, per una banda, estic gratament sorprès de la facilitat amb què aprovarem la 
proposició, tot i que soc conscient que el fet que el Govern estigui en clara minoria sempre 
ajuda. Però, per l’altra, em reafirma en el fet de considerar que paradoxalment el Govern 
dels comuns ha dut la tònica d’exhibir fortalesa amb els febles i debilitat amb els forts. 

Avui presentem una iniciativa que té com a objecte que els comerciants del voltant del 
Palau de la Música agafin aire, els petits comerciants, aconseguir allò que els hauríeu 
d’haver proporcionat molt abans, molt abans fins i tot de quan es van presentar 
desesperats al Consell de Barri del Casc Antic per expressar-nos, a tots plegats, la seva 
angoixa davant del tancament de persianes més que previsible, fruit de l’aplicació 
mecànica i sense biaix social d’una normativa. 

Avui venim a resoldre la falta d’empatia del seu Govern, la falta de sensibilitat que vau 
demostrar al Consell de Barri; venim a resoldre que vosaltres us limitéssiu a recitar la 
normativa burocràticament, tal com es van queixar tant veïns com comerciants, com si 
d’això es tractés fer política. Sense buscar solucions, sense imaginar com aconseguir el 
bé comú. 

Com els he dit a l’informe de regidoria, els veïns i comerciants de Ciutat Vella estan fins al 
capdamunt que no els tingueu en compte; estan ben tips que governeu a contra seva; 
estan farts que transformeu una iniciativa que tenia ple sentit, com és el Pla d’inspecció de 
Ciutat Vella, i en la qual nosaltres vam donar-vos suport, en aquest quadre actual: petits 
establiments, que doten de vida els nostres carrers, que fan teixit, que fan barri i que 
tenen un altíssim retorn social, tractats com si fossin l’enèsima franquícia d’un comerç 
repetitiu i banal. 

I aprofito l’avinentesa per saludar els comerciants aquí presents i agrair-los que hagin 
vingut a complementar la iniciativa amb justament allò que aquest Govern li ha mancat: 
cor, emoció, vivència, implicació, sentiment i imaginació. 

En el joc de tennis hi ha una figura que se’n diu error no forçat, esdevé quan el jugador 
erra sense que aquesta falta sigui atribuïble a la perícia del rival, sinó al seu propi mal fer. 
La iniciativa que presentem avui pretén solucionar un clar error no forçat per part vostra. 
El problema és que vostès no són tennistes i que això no és un joc; es tracta dels 
projectes laborals i els projectes de vida de desenes de comerciants del Casc Antic. Per al 
proper cop, els insto a ser-ne més conscients i no haver d’arribar fins aquí. 

Moltes gràcies.  

La presidenta obre el torn d’intervenció de la resta de grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Ja els avanço que el nostre vot serà favorable. Nosaltres vam portar la situació que vivien 
els comerciants del carrer Verdaguer i Callís a la Comissió d’Economia de l’Ajuntament de 
Barcelona del passat mes de juny. I ho vam portar, i avui votem a favor també, perquè no 
volem veure més situacions com la que vam viure al Consell de Barri del Casc Antic, on 
tots els comerciants del mateix carrer, del carrer Verdaguer i Callís, van tancar en bloc per 
venir a exposar les seves queixes i on es van trobar amb unes respostes, doncs, neutres, 
de manual i cenyint-se a la normativa. 
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Nosaltres entenem que hi hagi una normativa que s’ha de complir, però el que no 
entenem és que no hi hagi un acompanyament al comerç, que se’ls digui que han de 
canviar persiana, cartell, aparadors, portes i espavila’t. Per tant, és per això que votarem a 
favor d’aquesta proposició, perquè creiem que l’Ajuntament ha de donar suport al comerç, 
ha de garantir un acompanyament al comerç i perquè no es repeteixin més aquestes 
situacions. 

Gràcies. 

El Sr. Oriol Casabella Troncoso 

Som defensors de la protecció del paisatge urbà, la qualitat urbana de la ciutat és també 
qualitat de vida i qualitat per a tothom. Un paisatge urbà és necessari. Però, com sempre, 
a la ciutat de Barcelona, el paisatge, el patrimoni dels barris, cal fer les actuacions 
necessàries conjuntament, entre tots, entre veïns, comerciants i Ajuntament. No valen 
inspeccions i els requeriments; valen campanyes i acords. No valen les multes; val el 
diàleg, les subvencions i l’acompanyament.  

Si els comerciants de Verdaguer i Callís i Cardona s’estan sentint víctimes d’una 
campanya abusiva és perquè falten algunes coses; és perquè hi ha hagut mala informació 
i perquè no s’ha fet un bon seguiment. Segurament encara es pot arreglar, facin una taula 
de treball de paisatge urbà i els comerciants repassin…, i vigilin quines actuacions calen 
fer i com es poden subvencionar. 

El PSC sempre està al costat del petit comerç, perquè sabem el que pateixen. 

Votarem a favor. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, el Partido Popular siempre hemos creído que la normativa del paisaje urbano en 
Barcelona es en exceso intervencionista. Cuando se la fiábamos a su presidente, Jordi 
Portabella, de Esquerra Republicana, él defendía la normativa a capa y espada y defendía 
su cumplimiento sin excepciones ni excusas. 

No deja de tener gracia que con los años un conseller de Esquerra Republicana le quite 
razón a Portabella y nos la de al Partido Popular. La idea de flexibilizar la normativa para 
estudiar cada caso la compartimos, por supuesto, hoy y siempre. Así que votamos a 
favor. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, si es fa una esmena, als partits de l’oposició ens agradaria tenir aquesta esmena i no 
trobar-nos ara que ha fet una esmena, el Govern. Però bé… No sé, como ahí no sé quién 
me escucha, no voy a hacer nada más. 

Tornem a parlar de comerç, tornem a parlar d’una situació que afecta el mateix barri que 
parlàvem en la proposta de Demòcrates, però més amunt. Avui els comerciants han 
demostrat una vegada més que si s’uneixen són forts, forts contra un govern que no els 
escolta, que no els entén i que no dona solucions concretes a problemes reals que 
passen dia a dia. 
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En el passat Consell de Barri diverses persones, tant veïns com comerciants, van parlar 
de la situació del comerç del carrer Verdaguer i Callís i de la necessitat d’ajudar aquests 
comerciants. 

Explicaven que, a causa de les diferents inspeccions que feia l’Ajuntament, els seus 
negocis no complien amb l’ordenança de paisatge urbà, ordenança que en altres indrets 
de la ciutat tampoc es compleix i que el Districte no ha passat a fer les inspeccions 
necessàries. 

Tal com van argumentar en el Consell, ells estan disposats a complir totes les normatives, 
com és normal, però la petició que feien era que se’ls ajudés per tal de fer aquests canvis 
de manera esglaonada per poder mantenir els seus negocis i no haver de tancar. Aquesta 
era la seva petició, i vostès que han fet fins ara? Res.  

La proposta que avui fa Esquerra Republicana no és res més que el que haurien d’haver 
fet quan es van assabentar de la problemàtica: donar una resposta a una petició. Per això, 
votarem a favor d’aquesta proposta. Davant d’un problema, l’Administració ha de donar 
respostes i oferir solucions als comerciants de Verdaguer i Callís. Recolzar el petit comerç 
és una oportunitat de fer créixer i enfortir el districte i demostrar que els petits comerços 
també importen. 

L’altre dia un veí que participa al club de lectura de l’Àngel em va demanar que què 
estava passant amb la llibreria, que no entenia com un govern que diu que protegeix el 
comerç de proximitat no ajudava gens ni mica que aquest comerç tirés endavant. Jo li vaig 
dir que la seva conversa l’explicaria aquí al Districte, en el plenari, perquè crec que 
persones com ell defensen el seu comerç de proximitat, i no com vostès que en comptes 
de donar solucions i respostes fiquen pals a les rodes. 

Gràcies. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Sí, donem la benvinguda als veïns també i a les veïnes. I, doncs, després de diverses 
transaccions, evidentment, votarem aquesta proposició d’Esquerra Republicana per fer 
costat al petit comerç. 

La presidenta dona la paraula al llibreter de la llibreria On the road per un temps de dos 
minuts.  

El Sr. Ángel Tijerín  

Algo es algo. Saludo al Jordi, Marc, Julia i Gala. Aquesta veu no és solament la meva 
aquí, al carrer Verdaguer i Callís, al qual s’uneixen Semoleres, Comtal i l’Eix de Carders, 
camp de batalla actual per a vosaltres. Un total de gairebé vint-i-cinc comerços, que 
donen feina a més de cent trenta persones i que si les mesures desproporcionades, 
il·lògiques continuen al mateix ritme faran perillar no solament el lloc de treball de molts, 
sinó els negocis de molts petits emprenedors. 

Per això, demanem: 
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Ú, que el nostre negoci es consideri de forma individual i particular. No ens neguem a 
plantejar-nos els canvis que se’ns demanen, però demanem que es tingui en compte qui 
som, què venem i quin tipus de tracte oferim, perquè darrere de cada un de nosaltres que 
hem decidit construir un comerç hi ha un objectiu clar de fer barri, d’estar oberts al carrer, 
a la venda propera i que mira als ulls a qui decideix entrar a les nostres botigues. 

També demanem que se’ns doni més marge de maniobra per poder aplicar alguna de les 
mesures que ens demanen. 

Tercer, ja que moltes mesures no poden ser assumides pels comerciants, com jo, ofegats 
d’impostos i una quota d’autònoms incongruent i agressiva, demanem subvencions del 
cent per cent, ja que són diners que s’invertiran a vendre menys i a amagar-nos més del 
carrer. 

I, per acabar, volem que entengueu, Gala Pin i Jordi Rabassa, i la resta de promotors, que 
tots els que estem aquí, totes les que ens han escrit per les xarxes socials, tota la gent 
que ha fet arribar la seva solidaritat i les cinc-centes persones que de moment ens han 
signat volen en última instància defensar una ciutat de Barcelona oberta a la gent i al 
barri. Per això, no creiem en les portes, perquè som gent que volem treure barreres i no 
solament que ens comprin i marxin, sinó vendre una experiència.  

Aquesta és la Barcelona que no volem: la Barcelona de lloguer de bicicletes, marques de 
moda i negocis de pintar ungles. La nostra Barcelona és una Barcelona de barri, més 
verda, amb més plantes, amb més bancs, més neta, més segura i on el carrer sigui del 
barri i per al barri. Creiem que estem a temps de tornar a dibuixar aquella Barcelona 
guapa que en el seu dia es va reclamar. Estem treballant junts i traiem la part positiva 
d’aquesta creuada, i és que gràcies a aquesta el barri està més unit. Ens hem conegut 
molts comerciants. Per tant, gràcies a tots, a Mari Creu, a Montse, a tots els veïns, Maria 
Mas, a tots els grans que ens ajuden, a Itziar González, a Esquerra, per ajudar-nos, a 
Oriol del PSC, Julia de Ciutadans, per la vostra aprovació. 

M’emociono…, pero bien. 

No volem que això sigui un procés llarg, volem deixar enrere aquesta ansietat que 
acumulem des que se’ns va enviar aquella carta, perquè la nostra feina no és fer política; 
la meva, almenys, és vendre llibres. 

Per tant, esperem que Barcelona sigui la Barcelona que entre tots volem i sobretot una 
Barcelona de barri. 

La presidenta dona la paraula a la senyora Maria Mas.  

La Sra. Maria Mas 

Jo penso que s’ha dit tot, però sí que vull aclarir coses. Aquí s’ha defensat el comerç; 
nosaltres defensem un tipus de comerç. La veritat és que no defensem el comerç de les 
vaques que hi ha escampades pel barri, que des del carrer Montcada fins a Sant Pere 
Més Alt n’hi ha cinc. I ara davant del mercat de Sant Caterina també han obert un altre 
magatzem de bestieses, que no hi ha ningú. El que volem és que realment aquests 
inspectors que estan «atossigant» el petit comerç, que fa barri i fa cohesió i defensa un 
tipus de valors, el deixin tranquil i persegueixin aquest tipus de comerços i altres coses 
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per veure què hi ha darrere. Perquè en aquests grans locals oberts no hi ha ni un client. 
Què passa amb aquests comerços? D’on ve aquest diner? 

Ah!, i després una altra cosa: jo ara em passejaré pel carrer Argenter, passaré per l’altre 
carrer on hi ha l’Alcatraz i aniré col·locadíssima a casa, ja no em caldrà l’Orfidal.  

Per tant, els inspectors que van a emprenyar aquest comerç que fa barri destineu-los a 
veure què passa amb tots aquests «fumaderos» que hi ha, que, ja us dic, una es col·loca 
només passejant pel carrer. 

Per tant, mireu Alcatraz, que també està allà al costat de la petita llibreria, què passa allà 
dintre? Què passa allà dintre? Destineu els inspectors, els pocs que teniu, a controlar què 
passa amb aquests negocis. 

La presidenta dona la paraula a la senyora Montserrat Badia.  

La Sra. Montserrat Badia 

Hola. Jo us parlo com a veïna de Verdaguer i Callís ara. No solament és defensar els 
botiguers del carrer i de Semoleres i tot; és que és també defensar la nostra vida de veïns. 
Nosaltres quan vam venir al carrer eren tot persianes baixades, i ara han vingut una sèrie 
de gent jove que té molta empenta, però el primer que ha fet ha sigut agafar idees de 
quatre eixelebrats i muntar la primera festa major del carrer. Vull dir, no és solament que 
se’ls obligui a posar persianes; és que és, a més, que aquesta gent està donant vida al 
barri i està fent ús d’aquesta paraula que ara està tan de moda que es diu resiliència. 
Nosaltres som els resilients. D’acord? 

Em sembla fatal que obligueu la gent que tregui les flors dels brancals, em sembla fatal 
que se li digui que un banc que hi ha a la llibreria es tregui, quan aquell banc a mi em 
serveix, o a la gent que té problemes, per descansar abans de pujar les escales de casa. 
Vull dir, tot això és el que es vol fer aplicant una normativa de manera freda. 

Per què no aneu –com deia la Maria– a aquests altres? És que no hi ha color. Nosaltres 
volem el nostre barri i els nostres carrers, perquè, a veure, ens heu inflat el cap dient que 
els carrers són sempre nostres, no?, doncs, ho volem demostrar i nosaltres al carrer ho 
hem demostrat.  

La presidenta dona la paraula al senyor Josep Dalmau. 

El Sr. Josep Dalmau 

Bé, jo també vinc a parlar com a veí del carrer Verdaguer i Callís, com a veí del Casc 
Antic, com a veí d’aquest barri de Sant Pere, Santa Caterina, la Ribera, el Born, Sant 
Cugat, el Rec, etcètera, tants barris que hi ha a aquest barri, que sembla mentida que n’hi 
hagi tants, però hi són. 

Una de les coses que haig de dir és que, bé, complir la normativa potser és just, però si 
una normativa és injusta, el just és incomplir-la. I encara que sigui deixant-la passar. Això 
és el que us demanem, que feu justícia per al barri. 
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Segon. Això, aquests comerciants que ens han arribat nous al barri ens han encès, han 
encès una esperança, i aquesta esperança no la deixarem anar. Estic molt emocionat, ho 
sento. Plego. Adeu. 

La presidenta agraeix les intervencions del públic. Tot seguit, dona de nou la paraula a 
Esquerra Republicana.  

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Bé, molt ràpidament. Agrair a tots els grups que han votat a favor. Em sembla que són 
tots, oi? Molt bé. Doncs, agrair-vos-ho a tots. Agrair a l’Àngel, a la Maria, a la Montse i al 
Josep per explicar-nos què és l’esperit d’un carrer comercial ben entès, que normalment 
s’enfronta els comerços amb el veïnat, i això no té raó de ser. O sigui, el veïnat i el 
comerç, el petit comerç –com deia la Maria, com ha apuntat la Maria– i el veïnat han 
d’anar a una. I, per tant, cal revisar la normativa, cal revisar les situacions, cal veure 
sobretot el retorn social que té el petit comerç per al barri, perquè un barri segueixi viu. 
Perquè, si no, farem discursos molt bonics, però la realitat ens contradirà. 

Gràcies. 

La presidenta pregunta si algun altre grup ho vol intervenir. A continuació, dona la 
paraula al Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, gracias a todos los que habéis venido y felicidades por eso que habéis creado, que es 
muy bonito, porque en los barrios de Ciutat Vella en muchos lo que hace falta 
precisamente es hacer unión y piña para defenderse unos a otros y crear espacios de 
gente donde antes había persianas cerradas. 

Dos cosas –dos cosas–: no creo que haya que ir en contra de nadie para defender una 
cosa tan bonita que habéis creado, hacedlo en positivo, no vayáis en contra de nadie, es 
absurdo. 

Por otro lado, creo que en esta propuesta no se pedía incumplir ninguna normativa; se 
pide abrir una mesa de diálogo para ayudaros en todo lo que os haga falta, porque yo 
prefiero persianas abiertas con bancos y con flores que persianas cerradas, por supuesto. 

Y un tercer tema, que es más bien técnico, la verdad es que yo creo que ni el Grupo de 
Ciudadanos, que lo tengo aquí al lado, ni yo, por ejemplo, sabíamos que estábamos 
votando una transacción. Lo cual me parece de muy poco recibo que se nos presente una 
propuesta para votar con un texto original y que luego lleguemos aquí y que la propuesta 
sea distinta. Creo que eso tendríais que solucionarlo enviándonosla y admitiendo 
cualquier cambio de voto en ese sentido. 

Creo de todas formas que, por lo que pone aquí, se habla de los comercios de alto retorno 
social y riqueza comercial. Yo no sé si los veinticinco comercios el Gobierno los va a 
entender como de alto retorno social o alguno de vosotros va a decir que no tenéis alto 
retorno social y os va a sacar del grupo. O sea que yo me sigo agarrando a la propuesta 
inicial, que es la que yo me he estudiado, que es la que voto a favor y que es la que 
defiendo. 
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Gracias. 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal de Barcelona en Comú. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Bé, abans demanar disculpes per no haver enviat, efectivament, la transacció. No sé si la 
presidenta la tenia o l’hem enviat a Secretaria. En tot cas, el que diu és «perquè atès l’alt 
retorn social i riquesa comercial que aporten…» No, no és aquest. Em permet un 
moment? 

Bé, en tot cas, faig el que volia dir, perquè no ho trobo. 

Gràcies per haver vingut a tots, vaig estar a les vostres botigues una tarda fa tres 
setmanes, també a la teva llibreria. El fet d’haver fet aquesta campanya d’inspeccions ve 
del Pla d’inspeccions que vam presentar aquí, al Districte. I el fet de fer-lo en els entorns 
del Palau de la Música és perquè està catalogat diferent i requereix una normativa més 
estricta de la de la resta de la ciutat. De fet, no és la primera que fem a Ciutat Vella, n’hem 
fet d’altres en entorns d’aquests i ho hem fet d’una altra manera: justament en aquest cas 
hem dissenyat un procés nou i diferent perquè ha afectat més de quaranta establiments i 
s’han inspeccionat tots, des del de la vaca fins al de la flor, absolutament tots amb els 
mateixos criteris.  

De fet, es va convocar una reunió el dia 3 de maig, a la qual alguns de vosaltres vau venir, 
posteriorment es va enviar una carta, posteriorment ha passat un inspector i a partir 
d’aquí, sense que hi hagi cap expedient obert, s’ha explicat, s’ha obert un mail en el qual 
podeu anar, s’ha explicat una línia de subvencions diferenciada de les que es donen en 
altres casos, que no arriba al cent per cent, mirarem si hi pot arribar, però a la ciutat de 
Barcelona hem de ser i hem de ser igualitaris amb tots els comerços que tenen les 
mateixes problemàtiques. Per tant, ja estem arribant a un llindar de subvenció superior a 
l’habitual. I, sens dubte, seguim treballant. 

A més a més, vau rebre una carta que, a més a més, doncs, es va comentar que seria a 
partir del setembre que reprendríem les converses, diguem-ho així. I el que vam dir és 
que donaríem més temps per poder-ho seguir treballant. El mail segueix actiu, les 
subvencions segueixen sent les que són, el temps ja el vam ampliar i si cal l’ampliem 
encara més, no hi ha cap mena de problema, perquè no hi ha expedients oberts, el que hi 
ha és una fitxa en la qual s’explica quins són els incompliments. I a partir d’aquí, obrim 
aquesta mesa de treball per veure fins a on podem arribar de la normativa sent igualitaris, 
perquè el mateix pla de la mateixa manera s’ha fet a altres llocs de Ciutat Vella i han 
tingut les condicions que han tingut. Per tant, haurem de ser igualitaris amb absolutament 
tothom. 

I, doncs, ens emplacem i seguim treballant. 

La presidenta dona la paraula a Esquerra Republicana perquè tanqui aquest punt. 
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El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Sí, primer de tot dir que la proposta inicial ja parlava de situacions d’excepcionalitat quan 
es tractés de negocis o d’activitats d’alt retorn social. Per tant, no sé quina proposta s’ha 
estudiat molt vostè, senyora Jiménez, del Partit Popular, però ja ho deia des del principi. 

I, segon, com deia des del principi i com ho acaba dient al final, situacions 
d’excepcionalitat quan es tracti de negocis o activitats d’alt retorn social. Per tant, sí que hi 
haurà excepcionalitat per retorn social, perquè és el que estem aprovant; no es tractarà 
tothom igual, sinó que es tractarà segons el retorn social que tinguin aquestes botigues. 

La presidenta explica que l’esmena i les transaccions haurien d’haver arribat a la Mesa i 
que si han estat in voce també s’hauria d’haver comunicat, però que no ha estat així. Per 
això, demana excuses.  

Tot seguit, informa que aquesta proposta ha estat aprovada per unanimitat. 

5. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-Capgirem 
perquè, partint de l’última proposta aprovada conforme no es destinaran més 
diners al Consorci de Turisme fins a quantificar específicament i detalladament 
els danys socioambientals i de condicions materials de vida del turisme al 
districte, es proposi que el total recollit de la taxa turística i l’equivalent al 
pressupost de l’any anterior com a aportació al Consorci vagi de manera 
automàtica i directa al fons d’habitatge públic per tal d’accelerar els processos 
d’adquisició i reconversió d’immobles en habitatge de protecció oficial 

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

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Doncs, miri, abans estàvem parlant aquí amb la consellera Arteaga de Focivesa i 
d’aquesta època, ha sigut interessant recordar per part de la regidora d’aquest Govern i 
aquí tot el que es va expropiar i tot el que es va fer per a l’adquisició i l’enderroc per 
construir el MACBA, la UB Raval, la rambla del Raval, la filmoteca, el «forat de la 
vergonya»… Van representar milers i milers d’expropiacions forçoses, també amb 
iniciativa del Govern, que avui ho estem dient molt, però és per casualitat, eh?, no és que 
hem vingut a recordar-vos... Però crida l’atenció això, aquella iniciativa que expropiava a 
petits propietaris la seva propietat habitual, diguem-ho, o primera residència, i aquesta 
iniciativa que no està expropiant bancs que ens imposen narcopisos o que no està 
expropiant ningú, no? 

Ha passat de ser una anècdota l’expropiació forçosa, quan era una cosa perfectament a 
l’ordre del dia en aquest districte. Sembla el món al revés, com se sol dir. 

Presentem aquest fons per aportar un element que corregeixi tot això. És una declaració 
inequívoca d’intencions, com diu. El fons s’hauria de nodrir no només del retorn, doncs, 
del que s’ha estat abocant de manera depravada al Consorci de Turisme, que començaria 
així de manera ínfima i gairebé simbòlica a socialitzar una petita porció dels guanys que 
obté explotant la ciutat i el districte de totes.  
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També una interpretació no servil amb la propietat del pla «Dintres» permetria sumar 
autoritat política a aquest fons. Recordem que aquest pla contempla l’expropiació 
subsidiària. I existint i amb vigència del «Dintres», des d’aquesta institució, doncs, s’han 
donat milions d’euros en antologia del mobbing als nostres barris. 

Només a tall d’exemple, a Robadors i a Sant Rafael es van adquirir cent deu habitatges 
per fer fora el veïnat de sempre o per portar-hi gent normal, com va dir l’exalcalde Trias, o 
per portar-hi no gent de l’entorn, sinó tot el contrari, com va dir la presidenta d’aquest 
Districte en un vídeo promocional. 

Quants milions d’euros d’inversió pública per costejar desinversió privada representa tot 
això, no?  

Ells degraden per inversió especulativa i aquesta institució darrere seu els convida, els 
subvenciona la gracieta. Finques amb un preu més alt de reforma que de cost, a 
Lancaster, per exemple, propietats que segons s’ha explicat en aquesta mateixa sala per 
part de les seves víctimes tenien clavegueres regalimant sobre l’enllumenat elèctric, amb 
menors d’edat passant per allà davant. El mobbing més salvatge premiat. No s’hauria 
pogut contemplar més encertadament això del «Dintres», doncs, agafar un pla de l’antic 
mandat, una d’aquestes herències arrossegades per imposició, i revertir-lo amb una 
interpretació socialitzant per a la seva nítida exposició de capacitats. Però deu preferir 
enriquir les males pràctiques. 

Doncs, això seria un reformisme realment reformista: agafar un pla de l’anterior mandat... 
Sí que estic avorrint la penya, no?, jo, estic avorrint la penya. Bé, en fi, això i això de 
l’església catòlica, que a València han anat a judici, però que aquí podríem demanar-los 
amb roda de premsa –ja plego, que, si no, us deixo sols. 

La presidenta obre el torn d’intervenció de la resta de grups municipals. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Bé, jo votaré en contra. Turisme de Barcelona té com a objectiu la promoció de Barcelona 
com a destinació turística. Nosaltres creiem que és una eina necessària de col·laboració 
publicoprivada per promocionar Barcelona a nivell internacional. 

També creiem que la taxa turística és una eina que serveix per gestionar certes 
externalitats negatives que genera i per compensar aquestes... 

Bé, ara no sé ben bé a on soc. Bé, en definitiva, votarem en contra perquè creiem que són 
dues coses que van en paral·lel: per una banda, la promoció de la ciutat i, per altra banda, 
els recursos destinats a construir habitatge públic.  

Abans el conseller Ibarra hi feia referència, i m’hi torno a referir: l’operació Bamsa, la 
venda dels pàrquings de Barcelona va permetre generar 200 milions d’euros, que van 
servir per destinar-los al fons públic per construir habitatge d’aquesta ciutat. I, per tant, 
doncs, creiem que hi ha altres mecanismes. 
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La Sra. M. José Arteaga i Muñoz 

El que vostè demana és molt maco, però el que vostè demana s’hauria de canviar la llei –
vostès ho saben–, i vostès, que són bisagra al Parlament ho podrien fer. 

Gràcies. 

La Sra. M. Josefa López i Samper 

Nosaltres apostem per tindre un turisme cívic i respectuós per a la ciutat de Barcelona i 
per això s’han de fer polítiques que ho fomentin. És cert que en el darrer plenari vostès 
demanen no dedicar més diners al Consorci de Turisme i el Govern va votar a favor de la 
proposta, però segueixen posant diners al Consorci; és més, acaben de nomenar un nou 
director general. 

Ens preguntem, senyora Pin, quan serà efectiu això que no destinaran més diners al 
Consorci. I ara vostès volen que aquests diners vagin a l’habitatge. Realment, no és una 
mala idea que potser una part dels diners recaptats, per exemple, als HUTs, habitatges 
d’ús turístic, en un futur vagin a habitatge o bé quan s’hagi apujat els IBI dels HUTs 
turístics o quan l’Ajuntament hagi posat més taxes pròpies a l’activitat turística. 

No seria mala idea destinar-hi recaptacions turístiques d’aquests o altres impostos. Però 
si destinem 4,5 milions al Consorci, s’hauria de calcular quants habitatges es poden 
construir o comprar. La realitat és que està bé que es puguin fer polítiques turístiques amb 
l’impost turístic de la Generalitat per tal de fer un model sostenible per a la ciutat; ara, 
aquest import donaria ben poc per a habitatge.  

Per això, ens abstindrem. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, a ver, en el Partido Popular ya no estábamos muy de acuerdo con la tasa turística. Y 
en el mandato pasado, ya que se empezó a cobrar, lo que dijimos fue que, ya que en 
Ciutat Vella muchos vecinos estaban sufriendo los inconvenientes del turismo, lo lógico 
sería que esa tasa fuese destinada precisamente al doble acristalamiento de las ventanas 
y a aires acondicionados dentro para que pudiesen estar allí. Al menos retornarles un 
poco…, ayudarles en eso que estaban sufriendo del turismo.  

Con lo cual, nosotros seguimos pensando que eso tiene que ir por este lado y no por 
donde pretende la CUP, que creemos que se tiene que financiar de otras maneras. 

Gracias. 

La presidenta demana el sentit del vot del Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

En contra. 
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La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, ja li avancem que votarem en contra aquesta proposta. Va una miqueta encetada amb 
la resposta que li vam donar en el Ple passat, no? Però, senyor Suqué, avui torna a parlar 
de turisme, i això que menyspreen el turisme, però cada dos per tres parlen constantment 
de turisme. 

Clar que s’ha de millorar el turisme, fer un turisme sostenible i acabar amb el turisme de 
borratxera. Per això, defensem un turisme cultural, que doti la ciutat d’una imatge que 
aquí no es pot fer de tot. 

Està molt bé que vulguem destinar tots els diners que puguem en habitatge; és una 
obligació destinar tots els diners que puguem a invertir en polítiques i en defensa de 
l’habitatge, però vostè sap que aquesta proposta no es podrà dur a terme fins que no 
canviïn moltes de les lleis que tenim avui en dia en peu. 

Nosaltres no creiem que el Consorci de Turisme s’hagi de tancar, tot el contrari, s’ha de 
reformar i s’ha de millorar per entendre ben bé quin turisme volem per a la ciutat i 
debatre’l tot junts, sense excloure cap ni un dels operadors ni cap ni un dels ciutadans ni 
veïns ni comerciants. 

I també dir-li que la taxa turística també serveix per pal·liar altres problemes que pateixen 
els districtes i els barris turístics, com millorar els carrers, fer obres en edificis, millorar 
places i avingudes.  

Per això, l’hi votarem en contra, perquè trobem molt necessari que s’inverteixi, però no la 
taxa turística. 

Gràcies.  

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La regidora 

Nosaltres ens abstindrem només per una qüestió: perquè a la «propo» que va presentar la 
CUP el que es deia era que es traslladés a l’Ajuntament, a Casa Gran, que deixem de 
transferir taxa turística al Consorci de Turisme. Estem molt d’acord en això. De fet, juraria 
que ja s’ha traslladat aquesta petició. Però una cosa és traslladar la petició i una altra 
cosa és que efectivament s’hagi deixat de fer. Per tant, ens abstenim no perquè no 
estiguem d’acord en l’esperit de la proposta, sinó per responsabilitat, perquè no és viable 
fer-ho ara mateix, perquè continuem traslladant, malauradament, taxa turística al Consorci 
de Turisme de Barcelona. 

A banda que –crec que ja ho hem comentat més d’una vegada en aquest plenari– seria 
necessari poder canviar què determina la llei que ha de ser el destí final de la taxa 
turística per poder invertir-la, efectivament, en qüestions més de combatre les 
conseqüències negatives, que ara mateix el que anem fent és invertir-ho el màxim que 
podem, però la llei posa bastants límits. 

La presidenta dona de nou la paraula al representant de la CUP. 
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El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Era traspassar el mandat a l’Ajuntament, la proposició; no era la petició, era traspassar el 
mandat del Districte de Ciutat Vella. O sigui, era una ordre que donàvem a l’Ajuntament. 
Però és igual, si és igual, si tots sabem el que fem aquí, vull dir que no… 

La presidenta dona la paraula a la regidora. 

La regidora 

Per molt que es doni l’ordre, després hi ha uns mecanismes que obliguen a passar per 
uns determinats llocs, vull dir que… 

La presidenta informa que aquesta proposta ha estat rebutjada pels vots en contra del 
Partit Demòcrata, Partit Socialista, Partit Popular i Ciutadans i les abstencions d’Esquerra 
Republicana i Barcelona en Comú. 

6.  Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP perquè 
donada la situació que pateix el Raval en relació amb el tràfic de drogues i per 
no permetre que el narcotràfic ocupi els locals comercials, fet denunciat pels 
comerciants del carrer Riera Baixa, es porti a terme un pla integral de xoc en 
aquest carrer que inclogui: 

− Vigilància de Guàrdia Urbana uniformada en aquest carrer, en especial a la 
part més propera a carrer Hospital, amb la finalitat d’expulsar el narcotràfic i 
d’augmentar la seguretat objectiva 

− Instar la Conselleria d’Interior un reforç de Mossos d’Esquadra a la zona 

− Adequació de l’enllumenat del carrer que augmenti la sensació subjectiva de 
seguretat 

− Pla de dinamització comercial de Riera Baixa que inclogui ajuts per a 
reactivar l’activitat comercial legal i atreure públic que normalitzi i expulsi les 
activitats il·legals que puguin donar-se en aquest carrer 

La presidenta comunica que, atès que hi ha un prec i una pregunta que fan referència al 
mateix tema, a la Junta de Portaveus van acordar tractar junts aquests tres punts amb 
una ampliació del temps d’intervenció: cinc minuts per al grup proposant, tres per a la 
resta de grups i set per al Govern. 

Així mateix, especifica l’ordre d’intervencions: en primer lloc, el Partit Popular exposarà la 
seva proposició, a continuació el Partit Socialista plantejarà el prec i, després, Esquerra 
Republicana farà la seva pregunta. I, a continuació, intervindran el Partit Demòcrata, la 
CUP i Ciutadans només en referència a la proposició i, finalment, Barcelona en Comú per 
al seu posicionament sobre aquests tres punts. 

D’altra banda, comenta que hi havia dues paraules demanades per part del públic, però 
que ja no hi són aquestes persones. 
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A continuació, dona la paraula a la representant del Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, gracias, presidenta. En la última Audiencia Pública, varios comerciantes de Riera 
Baixa, acompañados y apoyados por el presidente de la Asociación de Comerciantes de 
la Calle Hospital, nos explicaron la situación que llevaban tiempo sufriendo: nos contaron 
que eran intimidados y acosados por un grupo de supuestos narcotraficantes que 
intentaban hacerse con sus locales por cuatro duros, y pretenden conseguirlo degradando 
la zona, aumentando la inseguridad para ahuyentar a los clientes, incluso haciéndose 
pipís en sus persianas a diario, y con otras acciones intimidatorias. 

Nos contaron que ya tienen un local en Riera Baixa donde se trapichea y sirve como 
centro de operaciones de la banda. Cuando fuimos a verles, pudimos comprobar que todo 
lo que decían era cierto y aún más grave de lo que contaron aquí. Sabemos que la policía 
ha pasado por allí y es consciente de que es cierto lo que denuncian esos comerciantes. 

En el Raval llueve no sobre mojado, sino sobre un tsunami. No podemos permitir que este 
modus operandi se extienda de los narcopisos a los narcocomercios: comercios con una 
actividad lícita visible que sirve de tapadera a otra relacionada con la droga. 

Hoy somos tres grupos que presentamos de forma distinta la misma petición: el Partido 
Popular presentamos una propuesta, que esperamos que se vote a favor por unanimidad; 
el PSC presenta un ruego, y Esquerra Republicana, una pregunta. Y dos comerciantes 
que habían pedido la palabra para hacernos entender mejor el problema que están 
viviendo ellos y el Raval no han podido venir porque a estar horas ya, lógicamente, las 
personas están en otros temas y no aquí.  

Desde el Partido Popular pedimos que se lleve a cabo un plan integral de choque en 
Riera Baixa que incluya vigilancia de Guardia Urbana uniformada en dicha calle, 
especialmente la parte más cercana a Hospital, con la finalidad de expulsar el narcotráfico 
y aumentar la seguridad objetiva; instar a la conselleria de Interior para que haga un 
refuerzo de Mossos d’Esquadra en la zona; adecuar el alumbrado de la calle para 
aumentar la seguridad subjetiva, ya que es bastante deficiente, y un plan de dinamización 
comercial de Riera Baixa que incluya ayudas para reactivar la actividad comercial legal y 
para atraer público que normalice la zona y expulse las actividades ilegales que pudiesen 
estar dándose en dicha calle. 

Gracias. 

La presidenta rectifica la informació anterior sobre el temps d’intervenció: tant el Grup 
Socialista com Esquerra Republicana tenen cinc minuts, perquè tenen els tres de la 
proposta més els dos que se sumen al prec i a la pregunta.  

A continuació, dona la paraula al Partit Socialista. 

La Sra. M. José Arteaga i Muñoz 

D’acord. Gràcies, presidenta. Els comerciants del carrer Riera Baixa són les principals 
víctimes de l’assetjament, la pressió que els grups organitzats de venda d’estupefaents 
estan duent a terme als carrers dels nostres barris. 
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Alguns d’ells han o hauran de tancar el seu negoci perquè no poden aguantar la pressió 
que arriba fins a les amenaces de mort. Tots aquests locals que avui són la xarxa 
comercial i de proximitat del barri, que volia ser atractiva i un referent de comerç vintage, 
ben aviat, malauradament, seran narcolocals. 

Vostès aquí parlen de números, indicadors, actuacions realitzades, però darrere tot això hi 
ha persones que han invertit tots els seus estalvis per obrir i mantenir un negoci de 
proximitat al barri. Hi ha famílies, persones amb por, situacions de desesperació a les 
quals el Govern no només no està donant resposta, sinó que no està escoltant. D’un 
govern municipal, el mínim que es pot demanar és la proximitat, estar al carrer i al costat 
de la gent i treballar per oferir-los dignitat i seguretat, perquè la seguretat és un dret de 
tots els ciutadans de Barcelona; la seguretat és una qüestió de solidaritat. No hi ha 
prevenció possible quan tot s’hi val. Pensar que la laxitud a l’espai públic i al barri resol els 
problemes socials és un error gravíssim. 

Miri vostè a la cara als comerciants que han vingut avui –que en aquest cas no han 
vingut– i vagi a visitar els que no han pogut venir i expliqui a qui ha de defensar realment 
el seu Govern i per què s’ha arribat a la situació actual. 

No els parli de competències, no desviï les culpes cap a uns altres. L’alcaldessa de 
Barcelona és la màxima responsable de la seguretat de la ciutat. Vostès poden convocar 
la Junta Local, poden exigir a Mossos i poden programar les actuacions de la Guàrdia 
Urbana i poden millorar condicions d’enllumenat per millorar la sensació de seguretat. I el 
que és ben segur és que vostès han d’escoltar i conèixer el que passa, la gravetat de la 
situació i abordar-la. 

Gràcies. 

La presidenta li demana el seu posicionament de vot. 

La Sra. M. José Arteaga i Muñoz 

A favor. 

La presidenta dona la paraula a Esquerra Republicana de Catalunya. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Camden Town. «El carrer Riera Baixa s’estava convertint en el petit Camden Town de 
Barcelona», així ho glossa el periodista de la crònica que narra la degradació del carrer 
Riera Baixa i que apareixia fa pocs dies al diari La Vanguardia. 

Jo sincerament no sé si era Camden Town, si li faltava molt, poc per ser-ho; el que sí que 
sé per pròpia experiència és que Riera Baixa era un carrer transitable, era un carrer per 
parar-s’hi i per estar-s’hi una bona estona, per xafardejar, per prendre alguna cosa i per 
comprar. I era així no fa pas gaire, si més no fins que vostès van arribar al Govern. 

I ho poden dir el periodista de La Vanguardia, jo mateix o algú dels meus companys o la 
mateixa Judith, que viu allí i que treballa al Rose Tattoo des de fa una pila d’anys. El relat 
que fa la Judith sobre a què t’exposes si baixes a passejar el gos abans de les nou del 
matí en un radi de cent cinquanta metres al voltant del seu establiment és demencial. 
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O l’Ali també us pot explicar el perquè del seu tauló de fusta que usa a mode de bat, no 
per jugar al beisbol, sinó per protegir-se ell o qualsevol en cas que els ataquin. Fa una 
setmana va haver d’usar-lo, estaven tirant per terra una noia i li volien robar. 

Poden parlar amb l’Eli, de Discos Edisson, de la conveniència o no de fer mercat al carrer, 
de les problemàtiques de dinamitzar un carrer preeminentment comercial el qual s’ha 
convertit en una zona de conflicte, un carrer que ho tenia tot per ser un referent i que 
vostès han permès morir, com ja van fer amb el carrer d’en Roig i els seus establiments 
singularíssims. 

I tinguem en compte que un cop destruïts és tan complicat refer el teixit veïnal i comercial! 
La Ruth se’n va, ja no pot més: «No heu fet res per parar el que és un cas flagrant 
d’extorsió i d’assetjament mafiós.» La Ruth marxa perquè la llei de la selva diu que el més 
bèstia és qui té totes les de guanyar. La política justament està per a això, eh?, per 
combatre la llei de la selva. 

Uns metres més enllà, l’Eduard, el veterinari de la Casa del Perro, us explicarà que ell no 
tanca perquè n’és el propietari, però que ja ningú que visqui fora del Raval s’atreveix a 
dur-li animals de companyia. De fet, és per tots sabut que un gos o un gat no duraria ni un 
segon al mig de la jungla, al mig de la llei de la selva. 

Per finalitzar, tan sols voldria afegir que qui estigmatitza el Raval no són pas els 
comerciants ni els veïns, que no es cansen de denunciar la seva deixadesa davant de tot 
el barri. No és així. Per molt que vostès filtrin aquest argumentari, per, de fet, estigmatitzar 
els ciutadans més combatius, qui està estigmatitzant el Raval, qui està fent el joc als 
especuladors són vostès i la seva desídia; és aquest Govern permetent la degradació del 
barri. 

Moltes gràcies. 

La presidenta dona la paraula al Partit Demòcrata. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies, presidenta. Doncs, el Partit Demòcrata haurem de votar favorablement, tot i que 
hi ha moltes coses a dir. 

Consellera, els comerciants de Riera Baixa i adjacents no es mereixen aquesta proposició 
caducada, caducada en el temps i en els fets. Trobo un escàndol que ara des de la seva 
posició insti Guàrdia Urbana i Mossos. Què me’n diu de la Policia Nacional o la Guàrdia 
Civil que fins fa no res era competència del seu partit i l’únic que ha vingut a fer al nostre 
barri és a estomacar l’1 d’octubre persones que no són delinqüents? Persones que volien 
exercir el dret a vot i gent que l’únic delicte..., que segons vostè era posar unes paperetes 
dins d’unes urnes. És lamentable la seva política: de quatre punts proposats només…, bé, 
només dos tenen alguna cosa a veure, els altres més que res són policia, i a sobre 
uniformada. 

Amb la seva proposta no erradica un problema, simplement el vol traslladar de lloc, i cap 
veí de Ciutat Vella, de Barcelona ni d’enlloc es mereix aquest calvari que pateixen 
actualment els veïns de Riera Baixa i els comerciants. 
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També demana un pla de dinamització: si no ho tinc mal entès, l’eix comercial del Raval, 
tècnics de barri i comerciants de la zona ja estan elaborant un projecte per dinamitzar. El 
que vostè hauria d’haver demanat és que aquesta dinamització tingui recolzament per 
part del Govern i que es faci efectiu el que surti d’aquestes reunions conjuntes entre 
Districte i comerciants. 

Amb l’únic que puc estar d’acord més aviat és que sí, que el carrer necessita llum. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula a la CUP. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Intentaré ser sintètic, m’he portat un totxo, però intentaré ser molt sintètic. 

El tema dels menors migrants no acompanyats no és un problema de Riera Baixa; és un 
problema de país. Fa més de dues dècades que arriben a Catalunya perfils 
d’immigrants… Molts vivien fora de l’entorn familiar abans, venien de Tànger, de Tetuan, 
de Nador, i ja havien estat exposats a la delinqüència, a l’abús sexual o consum 
d’estupefaents. Últimament, aquest perfil ha anat canviant: hem rebut aquí gent jove que 
venen d’Al-Hoceima i de llocs on hi ha molts problemes polítics.  

I quan valorem una política concreta, un servei que hem de fer, hem d’analitzar-ne el grau 
d’èxit. I tenint en compte el procés i les circumstàncies i focalitzant la mirada en el resultat, 
doncs, en aquest cas tenim moltes evidències que el model creat per fer front a la situació 
d’aquests joves no dona una resposta adequada a aquesta realitat. L’evidència més clara 
és veure com un cop més, un cop tenen més de divuit anys, la immensa majoria cauen en 
la delinqüència i en històries de fracàs. 

I perquè el resultat és el fracàs, doncs, és important, malgrat les bones intencions i la 
inversió... 

La primera qüestió seria ressaltar amb quina mirada es fa el tracte amb aquests joves, 
que sovint són expedients que cal gestionar, una mirada administrativa que ofereix la 
protecció formal, però no és l’afecte que necessiten. En qualsevol procés educatiu es 
necessita afecte, un canvi de mirada; necessiten protecció, però també reconeixement. 
Cal una atenció individualitzada, no agrupar-los en centres aïllats, sinó en pisos on puguin 
tenir bons referents i fer una vida connectada amb el barri i la comunitat.  

La segona qüestió: la Generalitat i l’Ajuntament deleguen la major part de la gestió a 
empreses privades, quan la gestió d’un tema com aquest hauria de ser assumida per 
l’Administració pública. A més, aquesta externalització en molts casos vol dir precarietat a 
les condicions del menor i a les condicions de les persones que hi treballen. 

La tercera qüestió és que no té cap sentit limitar la protecció a l’edat de divuit anys; està 
més que comprovat que deixar aquests joves al carrer a aquesta edat és abocar-los a la 
marginalitat absoluta, que viuen amb neguit aquesta situació i que els provoca angoixa 
després de complir la majoria d’edat saber que aniran al carrer. Fins i tot des d’una 
perspectiva utilitarista, no té sentit invertir tants diners en cada jove perquè després es 
quedi al carrer i sigui carn de canó per a la presó. Cal allargar la protecció fins als vint-i-un 
anys, fins que sigui..., agilitzar els tràmits per obtenir autoritzacions de residència i de 
treball. 
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La quarta qüestió, que és un dels maldecaps d’aquests joves, és la incorporació al mercat 
laboral… Se m’ha passat el temps, o no? 

La presidenta li comunica que encara té temps. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Doncs, ni se’ls facilita l’accés ni se’ls facilita una formació prelaboral ni tampoc tenen 
possibilitats d’accedir al món laboral i l’autorització de residència que obtenen no els 
permet treballar. Està tot malament. 

La cinquena qüestió és que és molt evident la mala praxi de molts professionals: 
educadors, treballadors socials, psicòlegs, directors de centres. De vegades per 
desconeixement o per manca de sensibilitat. 

Aquí s’han demanat treballadors, educadors socials que parlin amazic i àrab, des 
d’aquestes empreses se’ls han tancat les portes. 

Bé, votem no a la proposició per ser del pensament màgic aquest que traslladar els 
problemes té cap relació amb resoldre’ls. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. Bien, hablamos otra vez de comercio para decir lo mismo que hemos 
defendido durante todo el Pleno. Avanzamos que nuestro voto será favorable a la 
propuesta. Pero antes de manifestar nuestros motivos, nos gustaría hacerles unas 
preguntas al Gobierno: ¿Han ido a visitar a los comerciantes de Riera Baixa? ¿Saben 
cuáles son los motivos de por qué están hartos? ¿Qué medidas de seguridad se les han 
ofrecido y aplicado desde la pasada Audiencia Pública? 

Las respuestas, como a lo largo de este Pleno, han sido más bien escasas y 
preocupantes. Pero después de escucharles en todas las intervenciones hablando de 
comercio, empiezo a darme cuenta de que ustedes hablan mucho de fortalecer el 
comercio de proximidad, pero cuando se les piden soluciones a problemas concretos, ni 
están ni se les espera. 

El otro día uno de los comerciantes de la calle me dejó más bien preocupada, y le traslado 
la reflexión que me hizo. La reflexión era: «Si la situación no cambia, tendré que cerrar.» 
Y les traslado la siguiente pregunta: si los comercios cierran por desesperación, cabreo y 
amenazas, ¿qué nos quedará en el distrito, qué quedará en el Raval? La respuesta es 
clara y concreta: nada, no quedará nada por lo que luchar; no quedará nada a lo que 
ayudar. 

Votaremos a favor, como he dicho al principio, por varios motivos. Primero, por dotar de 
seguridad. Es una oportunidad a los comercios para que sobrevivan y crezcan. Y 
alumbrar la calle no es ni un lujo ni un privilegio, sino una necesidad clara y contundente. 
Hay que ayudar al pequeño comercio reactivándole y ayudándole, pero más ofreciéndole 
soluciones. 
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El otro día, hablando con los diferentes comerciantes, que paseé por su calle varias veces 
desde la Audiencia Pública, desde que manifestaron su preocupación, me intentaron 
atracar. Los mismos que están abajo nos intentaron atracar a mí y a uno de mis 
compañeros. ¿Ustedes creen normal que esto pase en una calle del Raval? ¿Lo han 
normalizado absolutamente todo? Sobre esta situación de tráfico, de narcoocupaciones, 
de estigmatizar… Según ustedes, los que estigmatizan son los vecinos. No, los que 
estigmatizan el barrio son ustedes no creando medidas ni dando soluciones. 

Por eso, votaremos a favor de esta propuesta. Y creemos que es necesario que se tomen 
medidas para solventar problemas de comercio. 

Gracias. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Sí, celebrem que la consellera de Ciutadans hagi passejat per Riera Baixa després de 
l’Audiència; nosaltres ho fem des del principi del mandat. Lamentem, evidentment, el que 
li va passar, que no hauria de passar ni a Riera Baixa ni enlloc de Catalunya ni de l’Estat. 

Més tard entraré en les mesures policials i de gestió de l’espai públic. Però deixeu-me que 
comenci explicant que la col·laboració del Districte amb els comerciants de Riera Baixa 
està des del principi del mandat, amb la voluntat d’enfortir i promoure el dinamisme 
econòmic i comercial a la zona. Des de l’inici, dic, els hem acompanyat per tal de 
recuperar l’associacionisme comercial. I gràcies a la seva feina s’han associat nombrosos 
negocis a l’Associació de Comerciants d’Hospital - Riera Baixa, fins al punt que podem dir 
que han consolidat i revifat l’entitat convertint-se en unes cartes de renovació de 
l’associacionisme comercial del Raval, conjuntament amb altres. 

Només podem agrair-los als comerciants –que no han vingut tampoc a les set de la tarda 
perquè estaven treballant– la feina, que va molt en la línia de la promoció del comerç de 
proximitat pel qual vetllem des del Districte. 

Una de les accions més rellevants de consolidació és haver revifat també el comerç al 
carrer, que després d’anys sense celebrar-se s’està recuperant. Així, es va fer un mercat 
el passat Nadal i també un altre a la Festa Major passada, l’anterior. I precisament 
aquesta setmana tenim agendada una reunió per recuperar les fires dels dissabtes que 
històricament s’havien celebrat al carrer i que els donarem tot el suport perquè se 
segueixin fent. En aquest sentit, ja saben els comerciants que compten amb tot el nostre 
suport i acompanyament. 

El nostre compromís és ferm en la dinamització i es confirma amb els fets: 13 de juny, hi 
ha una de les últimes reunions per tractar temes diversos entre seguretat i d’altres, i aquí 
va sortir un dels compromisos que era, doncs, reunir-nos amb la Junta d’Hospital - Riera 
Baixa per anar fent seguiment dels temes. I els comentava, doncs, que aquesta setmana 
ja en tenim una altra per preparar el comerç al carrer. 

Però, diguem-ne, que, a més a més, doncs, emmarcaríem les actuacions del Pla de 
desenvolupament econòmic, que ha estat de més de 4 milions d’euros al Districte de 
Ciutat Vella, i que, fruit de l’acord amb el PSC per a l’aprovació del Pla d’usos, s’està 
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realitzant un pla de dinamització comercial en què aquesta serà una de les zones 
prioritàries quant a accions per preservar i enfortir el comerç de proximitat. De la mateixa 
manera que és una de les zones prioritàries també en el pla de xoc, que representa un 
reforç de la neteja des de fa mesos, retirada de bosses i buidat de papereres amb tres 
passades mínimes diàries en torn de matí i tres en torn de tarda; reforç en la retirada de 
mobles i voluminosos matí i tarda cada dia; la creació d’un nou servei específic que va 
fent rotació per aquests carrers, de neteja, i l’ampliació del servei ordinari dels matins. 

Pel que fa al manteniment, s’està avaluant, tal com vostès ens demanen a la proposició, 
que aprovem, que votem a favor, del Partit Popular, tot l’enllumenat del carrer i està 
programada també repavimentació. 

Pel que fa a les accions policials i de seguiment de les activitats delictives, Guàrdia 
Urbana, Mossos d’Esquadra i Serveis Jurídics del Districte treballen coordinadament per 
tal de controlar i perseguir les activitats delictives. Fruit d’aquesta col·laboració, podem 
indicar que el carrer Riera Baixa és un dels punts on la Guàrdia Urbana té instal·lat un 
Punt Beta, que representa una presència fixa d’agents uniformats per part de les patrulles 
que operen a aquella zona. I que justament per aquesta presència, a algunes operacions 
efectuades conjuntament amb Mossos d’Esquadra les darreres setmanes s’hi han fet fins 
a quaranta-tres identificacions, una trentena de denúncies de diversos tipus. I, en concret, 
s’han fet tres accions, diguem-ne, com molt específiques i concretes per a aquest carrer: 
una conjunta Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, emmarcada en una de les operacions 
ribot dutes a terme després del tancament de locals de tràfic de drogues, i dues fetes 
exclusivament per la Guàrdia Urbana, que també s’han aprofitat per fer inspeccions en 
diferents establiments que poden ser presumiblement node d’alguna d’aquestes activitats. 

Per tant, acceptem la proposició del Partit Popular. Vigilància Guàrdia Urbana uniformada, 
ja hi és, malgrat que quan no ha de ser uniformada, doncs, no ho ha de ser. Instar la 
conselleria d’Interior per a un reforç de Mossos d’Esquadra, d’acord. La col·laboració amb 
Mossos d’Esquadra és fantàstica en aquest districte, però, evidentment, instem la 
conselleria d’Interior a un reforç. Adequació de l’enllumenat, endavant. I pla de 
dinamització comercial, ja li he comentat que l’estem treballant. 

Per contra, no acceptem el prec del PSC: la feina de coordinació es fa des de la taula de 
la policia administrativa del Districte de manera continuada i creiem que cal preservar els 
espais més tècnics en els quals hi ha altres elements que no són pròpiament el districte 
de Ciutat Vella i no els hem de convertir en espais de debat polític. Recordem que a la 
Junta Local de Seguretat hi és des de Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra, Policia 
Nacional, Guàrdia Civil, fiscalia, etcètera. I en la darrera, que va ser el 12 d’abril, ja es va 
parlar d’aquest tema, entre d’altres, i, per tant, en el seguiment que es farà, doncs, es 
tractarà Riera Baixa també. 

La presidenta li demana que aclareixi el sentit del seu vot. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Proposició del Partit Popular a favor i el prec del Partit Socialista no l’acceptem.  

La presidenta dona de nou la paraula al grup proposant de la proposició, Partit Popular. 
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La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, primero de todo, daros las gracias a todos los grupos políticos que habéis votado a 
favor. 

Un pequeño comentario a la señora Chacón, del PDeCAT: mire, creo que mezcla cosas y 
eso nunca es muy recomendable. Si usted quiere que intervenga la Policía Nacional y la 
Guardia Civil en el distrito de Ciutat Vella, pues, inste la alcaldesa, que es quien tiene que 
pedir esos refuerzos para que actúen. Yo estaré absolutamente encantada. 

Y si le parece mal la propuesta, que, además, ha votado a favor, yo le remitiría a los 
propios comerciantes de la calle, ya que esta propuesta ha sido redactada, consensuada 
palabra por palabra con ellos. 

Al Gobierno agradecerle la predisposición. Me parece que es muy importante que el 
Gobierno vote a favor, ve el problema. 

Para los dos primeros puntos, tanto de Guardia Urbana como de Mossos d’Esquadra, 
pues, les agradecería quizás se intensificasen más o dar un poco más de apoyo. 

Y en cuanto al alumbrado de la calle y al plan de dinamización comercial, yo lo que sí que 
les rogaría es hacer un calendario, que se lo puedan presentar a los vecinos, y saber 
cuándo va a ver más iluminación, que sea antes de que llegue el otoño-invierno.  

Y el plan de dinamización comercial, pues, cuanto antes.  

Muchas gracias a todos. 

La presidenta agraeix la intervenció i dona la paraula a Esquerra Republicana. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Bé, primer de tot, doncs, lamentar que no hagin vingut els veïns ni els comerciants, 
perquè s’han perdut aquest discurs seu que ha fet, senyor Rabassa. És a dir, m’ha 
recordat Els Planetes: hi ha un grup granadí indie que es diuen Los Planetas, que el 94 
van fer un disc que es diu Super 8, i hi ha una cançó que es diu «Si está bien». Me n’he 
recordat mentre vostè deia que bé a tot i tal, diu: «Y si todo va tan bien, si todo va tan 
bien, ¿por qué este dolor que siento? Y si todo va tan bien, si todo es tan sencillo, ¿por 
qué este vacío que siento?» 

Doncs, m’ha anat…, el Jota com canta així… aaaa, una mica com algun conseller quan 
parla, doncs, m’he recordat de vostè. 

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

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Consellera Jiménez, em fa moltíssima gràcia que els partits polítics…, cadascú diu una 
cosa ben diferent. Això, torno a dir, consellera Jiménez, que em moro del riure de saber 
que tots els partits polítics cadascú diu una cosa diferent. Òbviament, recolzo el 
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comerciant; no recolzo la seva proposta, perquè és una proposta caducada, com aquell 
que diu. I ja està, res més. 

La presidenta dona la paraula al Govern.  

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Sí, agrair-li al conseller Borràs la cita o…, no? Quan vulgui la cantem junts, llàstima que 
no aporti massa res al debat polític, però agraït. 

La presidenta dona la paraula de nou al grup proposant.  

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Reitero las gracias. Y a la señora Chacón le doy un consejo, si me lo acepta, no apruebe 
usted propuestas caducadas, que luego le pueden sentar mal. 

La presidenta informa que aquesta proposta ha estat aprovada amb tots els vots a favor, 
excepte el vot en contra de la CUP.  

Així mateix, comunica que el prec no ha estat acceptat i que la pregunta ha estat 
resposta. 

7.  Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs per a instar 
el Govern municipal que promogui mesures de recolzament i acompanyament al 
petit comerç de proximitat de manera que s’incorporin en els diferents plans 
actualment en marxa a Ciutat Vela i que s’obri una línia d’ajuts específics i 
actuacions per a protegir el petit comerç de proximitat, especialment a les zones 
en què està sent amenaçat 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gracias, presidenta. Bien, hoy será la última vez que hablemos de comercio en este Pleno 
y las respuestas que nos han dado tampoco es que nos satisfagan enormemente. Porque 
como administración pública, ustedes desde el Gobierno y nosotros desde la oposición, 
debemos dar respuestas concretas y contundentes delante de los problemas que les 
surgen a los comerciantes. 

Como se ha hablado tanto de comercio en el Pleno, intentaré al menos, y espero 
conseguir, mostrar lo que sienten algunos comerciantes con este Gobierno. Les explicaré 
solo tres casos. Tres casos que hoy no han podido estar aquí por las horas y porque 
mañana a las diez de la mañana tienen que abrir sus negocios y antes tienen que haber 
pasado por sus almacenes a recoger la mercancía. 

Les explicaré tres casos, y me centraré en los dos distritos de los que hoy no hemos 
hablado: hablaré de la Barceloneta en uno de los casos y en los otros dos, del Gótico. El 
primer caso, una señora de la Barceloneta que me cuenta que ella tiene un pequeño 
negocio dentro del barrio y que se está planteando cerrar el negocio. El motivo, 
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contundente: el top manta. Mientras ustedes permiten que el top manta acampe a sus 
anchas por las calles del distrito, dando un trato desfavorable a todos aquellos que pagan 
sus impuestos, a esta mujer pagando tasas e impuestos solo le permite sobrevivir, igualar 
los gastos y los ingresos. 

El segundo caso es un señor que tiene un negocio en el Gótico que, viendo la situación 
política y económica de la ciudad y el pasotismo del Gobierno, está barajando la 
posibilidad de tener que despedir a la dependienta que trabaja con él, porque los números 
no cuadran. 

El tercer caso es un chico que abrió una tienda en el Gótico que vendía productos, al 
menos su gran mayoría, hechos en Barcelona y diseñados en Barcelona, tienda que, 
después de pedir ayuda y pedirles ayuda largo y tendido, ha tenido que cerrar la tienda 
porque no ha podido aguantar más. 

¿Qué respuesta les ha dado el Gobierno a estos tres casos, a estas tres personas que 
han pedido ayuda al Gobierno municipal? Ninguna. Esas tres personas ustedes las 
conocen, les han pedido ayuda, y después de que los grupos municipales en comisiones 
y plenos del Ayuntamiento les hayan hecho propuestas, ustedes aún siguen sin resolver 
sus problemas. 

Por ello, desde Ciudadanos en el Distrito y delante las preocupaciones que hemos 
manifestado todos los partidos hoy en el Pleno, pedimos medidas de apoyo y 
acompañamiento para solucionar los problemas, incluyendo una rama en todos los planes 
del Distrito para dar soluciones reales a los comercios. En los diferentes planes como el 
de la situación de drogas y como en el plan de verano o lo que ustedes…, el nombre que 
le pongan. Y también abrir una línea de ayudas para ayudar a estos pequeños 
comerciantes a salir adelante. 

Ustedes, hoy, en el informe de la regidora han dedicado más de tres páginas, como les he 
dicho, al comercio, y nos han explicado una de las campañas que están haciendo que es 
«Comerç a punt», que ayudará exclusivamente solo a veinte personas doce horas. Eso no 
es suficiente para todas las propuestas y todos los problemas que tienen día a día los 
comerciantes. 

Gracias. 

La presidenta obre el torn d’intervenció de la resta de grups municipals. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Primer de tot, agrair a la consellera Barea els Post-it que li vaig demanar a l’antic plenari. 

I, bé, feta aquesta petita introducció, només puc dir que l’actual Govern municipal no creu 
en el comerç. És per aquest motiu que arrossega algun pla heretat del Govern anterior 
sense fer grans publicitats, com ara és les subvencions a les llums de Nadal, el pintat de 
persianes. Tot i que aquest pla segueix dempeus, els comerciants encara no ho veuen per 
enlloc. I el programa «Comerç i les escoles». 

Més enllà d’aquests plans, programes que passen pel nostre districte com ànimes en 
pena, el Govern actual es va carregar «Ciutat Vella per als emprenedors», locals públics 
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amb un lloguer mensual de cent euros durant un any, locals que el Govern actual els ha 
tingut dos anys buits i ara els posa a lloguer d’una mitjana de sis-cents euros, els QR 
Temps Raval i Temps Born, iniciatives que vinculaven la història i cultura directament als 
establiments comercials. El programa «Comerç amic de la gent gran», on aquí m’ha fet 
molta gràcia la intervenció d’una senyora del públic, no?, que deia que oferia…, bé aquest 
programa oferia una cadira amiga per a la gent gran perquè pogués reposar en el seu 
recorregut diari pel barri. I això, doncs, queda palès que sí que era crear veïnatge. Els 
concursos d’aparadors de Nadal, la protecció de comerços emblemàtics, el pla Flors, 
també mencionat abans, no? Un pla que permetia a tots els comerciants que volguessin 
fer més verda la seva façana posar una planta als brancals de la seva botiga, amb una 
estètica igual per a tot el districte. Les fires de comerç al carrer es van endreçar, es van 
sistematitzar a tots els barris, i es podien fer trimestralment i endreçadament. 

Tot això, on és? Lamentablement enlloc, perquè l’actual Govern –com ja he dit abans– no 
creu en el comerç, ho veu com un business que no va amb ells per a res. 

Pel Partit Demòcrata, cuidar i ajudar el comerç és essencial: sense ells, que són la 
principal font d’ingressos, a aquesta ciutat no es podria elaborar cap política social per 
ajudar els més desfavorits. Si no omplim la guardiola de les institucions amb els impostos 
que paguen els comerciants, difícilment ens en sortirem. Que jo sàpiga, a dia d’avui els 
euros no es multipliquen com els pans i els peixos, així, del no-res. 

I, consellera Barea, el Partit Demòcrata votarà a favor de la seva proposta, tot i que 
haguéssim agraït alguna proposta concreta per posar-ho fàcil al Govern actual, un govern 
que si en tres anys no ha fet res per al comerç, no crec que amb poc temps s’il·lumini amb 
una proposta atractiva per dinamitzar el comerç del districte. 

Moltes gràcies. 

La Sra. M. José Arteaga i Muñoz 

Votarem a favor. Vull recordar que es va demanar com una de les condicions del Pla 
d’usos de Ciutat Vella, que és un pla de xoc de suport al comerç de proximitat. 

Sabem que s’està treballant en el pla, però creiem que és urgent la seva implantació ja i el 
seu suport econòmic. Implantació també que passa per la lluita contra les activitats que 
afecten el comerç de proximitat legal: de venda ambulant, llauners, d’ocupació de l’espai 
públic, i, evidentment, per la programació de mesures concretes de suport al comerç, des 
de la promoció a la seguretat. El comerç és un dels principals motors econòmics de la 
ciutat, per la qual cosa el seu impacte i el PIB i la generació de llocs de treball, amb 
16.000 empreses i 134.000 ocupats... El comerç és un sector fonamental en l’estructura 
econòmica de Barcelona, i especialment a Ciutat Vella i el Born. 

Barcelona és una ciutat emprenedora on el comerç ha tingut i té un paper molt important, 
una ciutat on conviuen tots els usos urbans, amb barreja d’usos i compacta, que 
contribueix a reduir la mobilitat i evita desplaçaments innecessaris. 

Votarem a favor. 
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La Sra. M. Josefa López i Samper 

Tornarem a dir una i una altra vegada que el comerç és importantíssim per a la ciutat de 
Barcelona i els seus districtes. El comerç, el petit comerç està amenaçat per molts motius, 
com, per exemple, vendes online, per les pujades de lloguers que pateixen, per l’ocupació 
de la via pública del top manta, pels furts, robatoris i amenaces que estan patint, per un 
pla d’inspeccions que és una aplicació bona, però que no té en compte els comerciants de 
les botigues petites, que aporten al barri un alt retorn social, i les quals pateixen alguns 
canvis estructurals o d’elements d’alt cost, sense subvenció, i el que fa és que alguns 
d’ells no puguin assumir-lo. 

Tot això fa que les botigues de tota la vida estiguin tancant i els que queden se senten 
desprotegits per un govern que no té una política comercial clara. Ni tan sols el Pla de 
desenvolupament econòmic que es va aprovar al Districte..., dona la sensació que no 
serveix de gaire. 

Nosaltres els recomanem que canviïn de política el temps que els queda per governar i 
que apostin pel comerç, que estan units per la desesperació. 

També volem dir o recomanar a Ciutadans que faci propostes més concretes, ja que ens 
dona la sensació que vostès no busquen una millora de la ciutat, sinó un desgast del 
Govern actual. Les propostes vagues o tan genèriques com aquesta que presenten no 
aporten res ni per al comerç ni per a la ciutat. 

Tot i així, hi votem a favor.  

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

La CUP s’absté. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Yo además de pedirle a la señora Barea la misma concreción que le han pedido todos los 
grupos, porque creo que hay que facilitar el trabajo, también me hubiese gustado –como 
ya hemos hablado antes– que hubiese pedido la implicación y el consenso de las 
asociaciones de comerciantes y los ejes comerciales de nuestro distrito, que tienen 
mucho en su bagaje de conocimiento del comercio, que es lo que necesitan, llevan 
muchos años trabajando por él. 

Aun así, creo, bueno, que todo lo que sea positivo para el comercio, pues, lo votamos a 
favor. Así que voto a favor y gracias. 

El Sr. Albert Sancho Doldan 

Doncs, agrair a la senyora Barea la proposició i avançar que votarem a favor d’aquesta 
proposició. Però, vaja, que m’ha costat una mica, perquè, tal com li han dit, no era molt 
concreta, no?, només tenia el tema del comerç de proximitat. 

I, bé, no és que només sigui prioritari per nosaltres com per tothom això del comerç de 
proximitat, sinó que ha estat un criteri transversal en les cinquanta-set actuacions dintre 
de quinze línies estratègiques i cinc eixos que hi ha al Pla de desenvolupament local, que 
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vostès diuen que són estudis. Però no faré un repàs de les cinquanta-set propostes –no 
pateixi–, només dir-ne dues –els que no fem res sobre comerç–, dues coses de comerç 
que són absolutament innovadores respecte al que s’havia fet amb anterioritat. 

El «Comerç a punt», sí, és formació i només són dotze hores. Però el «Comerç a punt» 
dona resposta a una cosa que no s’havia fet mai, que és que el botiguer no ha de baixar 
persiana i anar a Barcelona Activa. És formació a mida, o sigui, prèviament es parla amb 
ell de què es necessita i in situ. Dos, el «Local local», tot i que reconec i entomo que els 
preus de la proposta del «Local local»..., hem de seguir treballant amb ells, encara no està 
acabat. El «Local local» és una resposta innovadora amb una idea molt senzilla: baixos de 
protecció oficial, perquè tenir comerços de proximitat en un entorn complex com el nostre 
és molt difícil i és una resposta que per primera vegada podem oferir als comerciants 
alternatives a seguir amb el seu negoci, això sí, en un altre espai del districte. 

Però no només hem parlat de coses que es van pensar i dissenyar al principi de mandat 
amb el Pla de desenvolupament local, sinó que hem seguit treballant i fent un munt de 
coses, tot i que no fem res. Per exemple, el servei de suport jurídic en situacions 
d’assetjament immobiliari que ha impulsat la Direcció de Comerç. I com ha sortit avui, fruit 
de l’acord del Pla d’usos, estem preparant un pla de dinamització comercial que recull tot 
el que s’ha fet –ha sigut com un cotxe escombra– i també noves propostes. Que només 
us faig esment de dues qüestions, de dos punts, perquè tindrà molts punts, el pla de 
dinamització comercial: que és que es treballarà amb mercats, els mercats són un eix 
central del comerç de proximitat, i tant pel que fa a qüestions d’e-comerç, s’estan fent 
propostes importants perquè comprem des de casa en els mercats municipals de 
Barcelona, així com pensant campanyes de promoció dels mercats municipals del 
districte. 

Gràcies.  

La presidenta dona de nou la paraula al grup proposant. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Bé, gràcies, presidenta. La proposta, em reclamen que sigui atractiva i concreta; és que 
aquestes propostes les hem fet diverses vegades, en comissions, en reunions, els 
mateixos comerciants els hi han fet arribar. De fet, la setmana passada l’alcaldessa va 
tenir una reunió amb emprenedores i directives que tenen petits comerços, els han fet 
arribar un llistat de propostes, tant a l’alcaldessa com al regidor. 

Jo el que demano aquí, després que no atenguin les diferents demandes que els han fet 
els diferents eixos comercials, les diferents entitats i les diferents persones que tenen 
petits comerços, és trobar una manera creativa que vostès s’impliquin –que vostès 
s’impliquin. 

M’ha parlat de diferents projectes: el «Comerç a punt», que ja n’hi he parlat jo, els baixos 
de protecció oficial, el pla de dinamització… El pla de dinamització ja m’agradaria veure’l, 
perquè amb tots els comerciants amb qui he parlat encara estan esperant aquest pla de 
dinamització, perquè encara no hi és.  

Les entitats han de tenir un paper molt important, per això, li han fet arribar diverses de les 
propostes, que jo mateixa tinc, ja l’hi faré arribar, d’acord?, de les diferents propostes que 
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impliquen tant l’Administració pública com els mateixos empresaris per donar solucions o 
petites solucions als projectes comercials que hi ha. 

El projecte dels BID (business improvement districts, districtes de millora empresarial), 
que vostès tanta por li tenen i tant respecte, encara no s’ha iniciat. On és el projecte dels 
BID? En un calaix, com ha passat molt de temps fins que el PSC va entrar al Govern? En 
un calaix. Tot allò de comerç està en un calaix: «s’està estudiant», «s’està millorant»… Sí, 
però accions concretes, cap ni una –cap ni una.  

Amb la qual cosa, agraeixo tots els vots favorables. No es preocupin, ja els faré arribar les 
diferents demandes que m’han fet arribar els comerciants perquè puguin entendre de quin 
conjunt de mesures parlem. 

Gràcies. 

La presidenta informa que aquesta proposta ha estat aprovada amb els vots a favor de 
tots els grups municipals, a excepció de l’abstenció de la CUP. 

b) Precs 

8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata perquè el 
Govern del Districte no redueixi les places d’aparcament existents destinades a 
motos i que, en cas que sigui per intervencions de reurbanització i millora de 
l’espai públic, s’acompanyi d’un pla de reubicació de les places perdudes en 
indrets propers al que en resulti afectat 

La presidenta dona la paraula al Grup Demòcrata. 

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Sí, gràcies. Aniré ràpid. Darrerament s’han eliminat zones reservades a l’aparcament de 
motos com ara a la plaça Sant Miquel. Segur que s’eliminaran les del carrer Comerç, 
entre Fusina i Princesa, quan es duguin a terme les obres de «peatonalització» d’aquest 
carrer. I preveiem que amb projectes com el de la reforma de la Rambla també 
s’eliminaran els aparcaments en superfície. 

Nosaltres creiem que les motocicletes, que són 280.000 a Barcelona i que suposen el 
30% del parc de la ciutat, i ciclomotors són vehicles de poc volum, baix consum, alta 
ocupació i flexibilitat en l’ús, i a més a més, ocupen poc espai de la xarxa viària. Creiem 
que aquestes característiques converteixen la moto en un mode de transport que facilita la 
mobilitat a Barcelona, que n’afavoreix la fluïdesa i que afavoreix l’aprofitament de l’espai 
de la xarxa viària.  

No obstant això, al nostre districte s’han eliminat places d’aparcament, com els deia, i a 
més a més el Govern municipal ha verbalitzat a través de la regidora de Mobilitat, la 
regidora Mercedes Vidal, la fi de la tolerància envers les motocicletes iniciant una 
campanya de pressió i sanció cap a aquest mode de transport. És per això que en el prec 
que avui els portem, en cap cas els diem que no s’hagi d’endreçar l’aparcament de les 
motocicletes, però els demanem que el Govern no redueixi les places d’aparcament 
existents destinades a motos i que en cas que sigui per intervencions de reurbanització i 
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millora de l’espai públic, com, per exemple, podria ser el carrer Comerç, s’acompanyi d’un 
pla de reubicació de les places pèrdues en indrets propers al que en resulti afectat. 

Molts cops diem, sobretot ho diuen els comerciants, que volen que la gent de Barcelona 
torni a venir a Ciutat Vella. La motocicleta és un mitjà de transport molt local, molt de 
Barcelona i segurament si eliminem aquestes places de moto, doncs, hi haurà gent que 
segurament anirà a altres districtes. És per això que avui els fem aquest prec, perquè 
creiem que, bé, s’ha de garantir l’aparcament de les motos de forma endreçada i no 
creiem que sigui la millor manera eliminar-les i deixar-ho sense opció. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Santiago Ibarra Oriol 

Gràcies, presidenta. No els acceptem el prec. Creiem que governar és quelcom més que 
reaccionar a tuits que defensen interessos personals, per més que vinguin d’alts càrrecs 
de la Generalitat, que potser haurien de donar exemple i accedir al districte en modes més 
sostenibles, per exemple, transport públic. 

Tanmateix, les polítiques que hem presentat en la mesura de govern sobre el Pla de 
mobilitat van en la línia de guanyar espai per al vianant. I en aquest sentit, la intenció és 
que progressivament es facin servir els pàrquings fora de calçada. 

Quan parla de la fi de la tolerància, em sembla que estem barrejant coses. Les actuacions 
que s’han dut a terme aquest semestre passat treien les motos aparcades il·legalment a 
les voreres. Eren aquestes les actuacions que s’han fet. 

En tot cas, en la mateixa línia, són imprescindibles per aconseguir que l’espai del vianant 
sigui per al vianant.  

Gràcies. 

La presidenta dona de nou la paraula al Grup Demòcrata.  

El Sr. Marc Rodés i Salanqueda 

Bé, segurament si amb totes les ocupacions il·legals de via pública tinguessin la mateixa 
duresa, segurament pel passeig de Borbó s’hi podria caminar bastant millor. 

Ja li dic –no sé de què em parlava al principi–, jo el que li dic és: d’acord a ordenar 
l’aparcament de motocicletes, evidentment hi estem d’acord. Abans parlàvem del Pla de 
mobilitat, no?, que dèiem que les voreres de Ciutat Vella han de ser destinades 
majoritàriament als vianants. Ara bé, jo el que els dic és que la motocicleta és una realitat 
a Barcelona, som una de les ciutats amb més motocicletes de tot Europa i, per tant, és 
una realitat a la qual s’ha de donar una resposta a l’hora d’aparcar. 

Vostès volen que la gent de Barcelona vingui amb transport públic a Ciutat Vella? D’acord, 
ja ho ha admès. Ara bé, jo el que els dic és que donin resposta a una necessitat que hi ha 
a Barcelona, els agradi o no, que és l’aparcament de motocicletes, que, com els deia, té 
una sèrie d’avantatges. Que segurament hem d’avançar cap a una electrificació del parc 
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de motocicletes perquè siguin menys contaminants. Ara bé, crec que no és la solució, 
doncs, eliminar de cuajo tots els aparcaments de motos del districte. 

9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Demòcrata perquè el 
Govern del Districte faci els tràmits pertinents per instaurar la figura d’un 
mediador en llengua tagal, igual que ja disposen de mediadors per a altres 
llengües, al CAP Doctor Lluís Sayés (Raval Nord) i al CAP Drassanes (Raval Sud), 
atès l’important nombre de pacients d’origen filipí que assisteixen a aquests 
centres 

La presidenta dona la paraula al Grup Demòcrata. 

La Sra. M. José Chacón i Salvador 

Gràcies. Al districte de Ciutat Vella oficialment viuen 4.898 filipins, d’aquesta xifra, un 88,4 
són veïns del barri del Raval. Per fer una comparativa de xifres i que ens pugui servir com 
a referent, bangladeshians hi viuen 2.589 en tot el districte, dels quals 2.476 ho fan al barri 
del Raval. 

Des del Partit Demòcrata, creiem que la comunitat filipina hauria de tenir els mateixos 
serveis que qualsevol altra comunitat. És per això que instem el Govern actual que facin 
els tràmits per facilitar la figura de mediador en llengua tagal als CAP de Raval Nord i 
Raval Sud, ja que altres comunitats disposen d’aquests mediadors en bengalí, urdú, àrab, 
entre altres. 

Diferents entitats i associacions de la comunitat filipina al Raval ens han mostrat la seva 
preocupació perquè molts dels seus usuaris acaben no realitzant els tractaments prescrits 
pels seus metges de referència per la barrera idiomàtica. La comunitat filipina és una 
comunitat molt reservada, respectuosa, alhora que vergonyosa de mena, i és per això que 
la barrera idiomàtica és un impediment per tractar els diferents problemes de salut que 
pateixen. 

Si ens deneguéssiu el prec per falta de pressupostos, ens conformaríem amb un 
mediador tan sols a Raval Nord, ja que la comunitat és molt més extensa en aquesta àrea 
del barri. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La Sra. Eva Alfama i Guillen 

Acceptem el prec. El que passa, que havíem fet una transacció: nosaltres traslladarem a 
les autoritats sanitàries la necessitat, perquè no és una cosa que depengui de 
l’Ajuntament. Però sí que creiem que és una preocupació que compartim, la necessitat 
que hi hagi un mediador i traductor en llengua tagal en el Raval. De fet, ens consta que 
des dels mateixos centres sanitaris és una reivindicació històrica i que estan tramitant 
aquests recursos. Esperem que des del Departament de Salut i el consorci hi donin 
trasllat i puguin trobar el pressupost per donar resposta a aquesta necessitat. 

Nosaltres compartim que el fet de la mediació en l’àmbit sanitari és clau perquè pugui 
haver-hi una atenció de qualitat per a tothom i que els veïns tinguin accés a la salut 
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d’acord amb les seves necessitats, i encara més en un barri amb tanta desigualtat i tantes 
necessitats com és el Raval.  

En aquest sentit, com que dintre del que és el suport als CAPs i aquests programes de 
mediació no entrem com a ajuntament, el que sí que hem fet és impulsar la presència de 
mediadors interculturals des d’altres àmbits. Per una banda, el Pla de veïnatge preveu la 
incorporació de mediadors interculturals que intervenen en l’àmbit de la salut, l’educació i 
la convivència. Estem pendents de la incorporació d’una persona que parli tagal, però ja 
tenim en àrab i en urdú, i també estem seguint buscant amb llengua bangladeshiana. Des 
de Pla de barris i el Projecte de salut comunitària del Raval, s’ha donat suports a 
mediadors de salut –bé, mediadores, de fet– que han dut a terme diferents projectes de 
promoció de la salut, anant a buscar persones de comunitats diverses per poder identificar 
necessitats no cobertes i acostar-les als recursos sanitaris. I també s’ha donat suport a 
projectes interculturals en l’àmbit de la salut que han portat els dos CAP de Raval, tant el 
sud com el nord, en temes de criança, de consum de substàncies i altres elements amb 
comunitat filipina, bangladeshiana i pakistanesa. Això tant des de l’Àrea de Salut com des 
de Districte. O sigui que és una preocupació que compartim i anirem de la mà amb les 
autoritats sanitàries perquè pugui ser efectiva aquesta mediació. 

10. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè s’actuï 
amb contundència sobre els vehicles-tricicles il·legals presents als barris de 
Ciutat Vella 

La presidenta dona la paraula al Partit Socialista. 

La Sra. M. José Arteaga i Muñoz 

Gràcies, presidenta. El nostre prec últim és perquè s’actuï amb contundència sobre els 
vehicles-tricicles il·legals presents als barris de Ciutat Vella. 

Ja hem parlat abans quan s’ha tractat el Pla de mobilitat, i no vull més que recordar que 
no es poden fer plans si després no s’aplica l’autoritat municipal. De què serveix limitar els 
usos dels tricicles si després no som capaços de posar multes i cessar l’activitat dels que 
fan aquesta activitat sense permís? I el pitjor, que pel contrari de perseguir els que fan 
l’activitat sense permís i, per tant, poder ser inclús perillosos, ho han de fer els que tenen 
permís buscant els petits incompliments. 

Ens agradaria saber el nombre d’actuacions en un i altre cas, quantes empreses de 
lloguer de tricicles sense llicència han inspeccionat, sancionat o tancat. Els demanem una 
actuació contundent sobre les activitats il·legals i sense permís de mobilitat personal. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Ferran Caymel Ubia 

Hola, bona nit. Bé, després vaig amb les dades intentant tampoc..., eh? El cas és que 
primer de tot em trobo amb una cosa que m’ha sorprès i que he escoltat dues o tres 
vegades en aquest plenari que és com que la normativa havia empitjorat la situació: de 
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cap de les maneres –de cap de les maneres. En relació amb els vehicles de mobilitat 
personal, primer de tot, la normativa vam ser pioners a l’Ajuntament de Barcelona. En 
segon lloc, és una normativa que no va ser fàcil la seva elaboració, perquè hi ha una 
quantitat de vehicles de mobilitat personal considerable i, diguem-ne, a cada categoria 
s’aplica un tractament. Fer aquesta normativa era també un primer pas i necessari per 
vetllar a posteriori per la seva aplicació i pel seu compliment. I en darrer terme, per 
aconseguir el que tots volem, que és que hi hagi menys incidències molestes de cara al 
veïnat. 

Jo parlo com a conseller de la Barceloneta, on segurament, i a nivell numèric n’hi ha més, 
per bé que les afectacions són arreu. En particular, suposo que el prec va encarat als 
bicitaxis, que són la categoria que més ha proliferat, i els cicles aquests de dos rodes que 
van amb passatgers, dels quals hi ha uns quatre-cents a Barcelona registrats a dia d’avui i 
il·legals. Aquests quatre-cents, que lògicament poden anar pertot arreu, no tots els tenim 
a Ciutat Vella. 

I a nivell general, quan ja em preguntava sobre les dades i els números, dir-li que n’hi ha 
cent que estan ja retirats de circulació. I que, a banda de la contundència, hi ha també una 
feina d’intel·ligència a darrere. I, en aquest cas, més enllà de les intervencions que per 
part dels veïns poden veure al carrer, hi ha intervencions que no es veuen i que tenen a 
veure amb determinades organitzacions que hi ha darrere i que, de fet, va quedar bastant 
ben explicat en un article que va sortir fa unes setmanes a La Vanguardia, aquest diari 
que ens tracta sempre amb tanta estima i tanta equanimitat, no? 

I el cas és que després, diguem-ne..., també apuntar que les categories on hi ha més 
intervencions és quan estan parats i després per no complir els requisits, com deia, per 
exemple, aquest article, pel fet que portin motor, que no tinguin registre. 

I insistir que és una normativa francament complexa, l’ha de conèixer qui l’ha de conèixer, 
i esperem que durant els propers mesos anem avançant perquè l’afectació sobre els veïns 
sigui mínima.  

Per tant, l’hi acceptem. 

La Sra. M. José Arteaga i Muñoz 

Gràcies. Parlàvem concretament dels tricicles o dels bicitaxis perquè realment els que 
veiem fora del lloc on pertoca són ells i són els que ni tenen matriculació ni tenen 
pràcticament re, i van a una velocitat que…, bé, són perillosos. 

Gràcies. 

11. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè es 
convoqui amb presència de tots els grups municipals la Junta Local de Seguretat 
de Ciutat Vella amb urgència i amb un punt específic per tractar la greu situació 
d’inseguretat que viuen els comerciants del carrer Riera Baixa 

La presidenta informa que aquest punt de l’ordre del dia ha estat tractat conjuntament 
amb el punt 6 de l’ordre del dia. 
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12. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP perquè, donat que 
les dades d’inseguretat al barri han augmentat i per això el consistori ha 
desplegat policia de barri, i donat que el barri de Sant Pere pateix la problemàtica 
dels «nois de la cola», s’instal·li una oficina de denúncies en el Casal del Pou de 
la Figuera, compatible amb les activitats del casal, perquè contribueixi a 
augmentar la seguretat en el barri i fer més eficient la funció de la policia de 
proximitat 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal del Partit Popular.  

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, pues, dada la hora que es, leeré directamente. 

Dado que los datos demuestran que la inseguridad en los barrios de Ciutat Vella está 
aumentando, dado que conscientes de ello el consistorio ha desplegado la policía de 
barrio, dado que hay que incidir en la proximidad y adecuar los recursos a las 
necesidades reales de cada zona, dado que el barrio de Sant Pere lleva más de tres años 
padeciendo la problemática de los llamados «chicos de la cola», y este ha ido en aumento 
cada año, dando lugar a hechos delictivos como hurtos, amenazas, peleas, y dado que de 
la seguridad depende la actividad comercial, básica para tener barrios vecinales y 
familiares, dinámicos y con vida, presentamos el siguiente ruego: que se instale una 
oficina de denuncias en el Casal del Pou de la Figuera compatible con las actividades del 
casal para que contribuya a aumentar la seguridad del barrio y a hacer más eficiente la 
función de la policía de proximidad. 

Gracias.  

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Sí, lamento dir-li que no li acceptem el prec. No li acceptem el prec perquè una oficina de 
denúncies no és solució per a problemàtiques molt complexes que s’estan donant a Sant 
Pere, Santa Caterina i a la Ribera. Hi estem actuant des que vam arribar. Actualment, la 
policia de proximitat s’hi ha desplegat i està treballant amb els comerciants, amb els veïns 
de la zona per veure quines són les problemàtiques i veure, doncs, quins són els 
moviments d’aquestes persones que ja no són tant els «nois de la cola» com vostè diu, 
sinó altres perfils. No diré res sobre els «nois de la cola», entre cometes, perquè en Joan 
Suqué, el conseller de la CUP, ja ho ha fet abans en un altre prec. 

En tot cas, ha estat més d’un mes l’operació Gluten de Guàrdia Urbana i Mossos 
d’Esquadra, que ha estat treballant d’una manera intensiva en tota aquella zona. Que no 
només ha agafat el Pou de la Figuera, sinó que arriba fins pràcticament al carrer Princesa. 
S’han fet moltes identificacions, s’han fet desenes d’identificacions i s’han fet desenes de 
transports a les diferents entitats administratives per portar les persones que estaven 
cometent els delictes. 

A més a més, sap que s’ha posat també en marxa aquesta política d’acumulació de 
delictes lleus per veure la possibilitat que tingués més incidència damunt de l’espai públic. 
I nosaltres hem de vetllar per l’eficiència dels recursos i el fet de tenir una oficina de 
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denúncies, que vol dir Guàrdia Urbana i Mossos, que estan a dins d’un equipament que el 
que estan fent és atendre denúncies, és personal que no és al carrer, i considerem que 
els necessitem al carrer. 

Així doncs, la policia de proximitat fa la seva feina, el desplegament del Gluten segueix en 
actiu i seguim treballant amb els comerciants i amb els veïns. 

La presidenta dona de nou la paraula al Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, muchas gracias por las explicaciones. Ya sé, señor Rabassa, que no es la solución, 
pero sí que es una buena solución para ayudar a la problemática que tienen, y eso no 
pueden negarlo. Será cuestión de aplicar varias medidas, pero esta medida es 
imprescindible. Es imprescindible porque además esa zona es una zona cero de 
inseguridad, y creemos que sería un buen apoyo para la policía de proximidad tener una 
base para estar ahí; la presencia policial por sí sola ayuda, y esto no lo pueden negar. En 
cualquier parte del distrito ustedes lo están haciendo: donde hay un problema ponen un 
uniforme, ponen una presencia policial, y esto ayuda. Los comerciantes de la zona están 
bastante desesperados, llevan tres años sin que se les haga caso. 

Hablan ustedes de un operativo. Siempre que les pregunto –se lo he dicho al inicio– me 
dicen ustedes que el operativo está operativo; no está operativo. Ustedes dicen que 
existe, pero un operativo que no lo ven ni comerciantes ni vecinos no está operativo. 
Llevamos tres años hablando de un operativo que no se ve. Justifíqueme que existe, por 
favor.  

Gracias. 

La presidenta dona de nou la paraula al Govern.  

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

El dispositiu hi és i els comerciants saben que hi és, bàsicament perquè s’ha anat a parlar 
amb ells. El dispositiu Gluten, Guàrdia Urbana més Mossos d’Esquadra, hi és. La 
setmana passada es va retirar Mossos d’Esquadra per un tema de la seva tècnica a l’hora 
de treballar en el territori; Guàrdia Urbana hi segueix sent. I Mossos d’Esquadra hi tornarà 
a ser. 

Parlem amb els comerciants, parlem amb els veïns. No és que ens estiguem inventant les 
coses: Guàrdia Urbana i Mossos han fet el dispositiu Gluten durant el mes de maig, durant 
el mes de juny i, ara per ara, el dispositiu de Guàrdia Urbana segueix ampliat, hi és. 

13. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PP perquè sobre la 
crescuda exponencial a Ciutat Vella de la venda il·legal (top manta), la falta 
d’aplicació del conveni entre Policia Portuària, Guàrdia Urbana i Mossos 
d’Esquadra, entre altres motius, s’acompleixi de manera immediata el conveni 
existent entre aquests cossos policials, amb la finalitat d’expulsar la venda 
il·legal 
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La presidenta dona la paraula al Partit Popular. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Sí, gracias, presidenta. Dado que en los últimos tres años la venta ambulante ilegal, el top 
manta, ha ido creciendo de forma exponencial en nuestro distrito por no haber aplicado el 
convenio existente entre Policía Portuaria, Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra, entre 
otros motivos, y dado que dicho convenio sigue en vigor, presentamos el siguiente ruego: 
que de una vez por todas y de forma inmediata se cumpla el convenio existente y en vigor 
firmado por Policía Portuaria, Guardia Urbana de Barcelona y Mossos d’Esquadra en la 
zona del puerto, con la finalidad de expulsar la venta ambulante ilegal de la zona. 

Gracias. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Aquest és un d’aquells precs que ens agradaria ni acceptar-lo ni rebutjar-lo, bàsicament 
perquè el conveni hi és i s’està complint i les operacions s’han de fer conjuntament les 
tres policies perquè puguin ser efectives i sense que hi hagi perill per a les persones. I, 
per tant, hi és, existeix, i vostè ens està dient que posem a la pràctica una cosa que s’està 
fent i que existeix. Per tant, no l’hi volem rebutjar perquè ho estem fent, però tampoc no 
l’hi volem aprovar perquè, a més a més, el llenguatge ens sembla inadequat quan estem 
parlant de l’expulsió de persones que estan en situació de vulnerabilitat. 

En aquest sentit, dic, el conveni hi és, existeix, s’està treballant i s’estan fent operacions 
en base a aquest conveni. I, a més a més, s’estan duent a terme tota una sèrie de 
polítiques socials, que els hem explicat… Avui he revisat..., perquè en l’anterior plenari 
també li vam contestar una pregunta sobre el tema, que només per dir-los una xifra, 
doncs, pot haver reportat unes cent trenta persones que ara mateix estan treballant de 
manera regularitzada. I al que ens estem enfrontant és a una llei d’estrangeria que ja sap 
vostè que és injusta, malgrat que vostè la defensa. 

Per tant, és que, la veritat, ni l’hi accepto ni l’hi rebutjo, perquè no hi ha falta d’aplicació, el 
conveni existeix i s’hi està treballant.  

La presidenta assenyala que cal deixar clar si s’accepta o no s’accepta. 

El Sr. Jordi Rabassa i Massons 

Doncs, senyora Jiménez, no s’enfadi, perquè li he argumentat: no li acceptem el prec, 
malgrat que el que ens hauria agradat hagués sigut que ni una cosa ni l’altra. En parlem si 
vostè vol més tard. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

Más tarde ya no hablamos, quizá mañana. 

¿Puedo contestar? 
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La presidenta contesta que sí. 

La Sra. Elisabeth Jiménez Cara 

¿Sí? Gracias. Mire, señor Rabassa, por el Casco Antiguo ya sé que no se pasea, porque 
me lo dicen los comerciantes, pero por el puerto, ¿hace cuánto que no se pasea? ¿Sabe 
cuántos top manta hay en el puerto? ¿Ha visto las imágenes? ¿Se pasea por allí? ¿Sabe 
los que están en peligro de vulnerabilidad? Los comercios legales, esos son los que están 
en peligro de vulnerabilidad, a ellos tiene que mirarles a la cara, porque por ellos tiene 
usted que hacer cumplir la ley. 

El convenio entre Portuaria, Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana no se está cumpliendo, 
porque de estarse cumpliendo no habría ni un top manta allí. O sea que ustedes lo que 
tienen que hacer es cumplir la ley y no excusarse en lo «aceptaría y lo rechazaría», tal; 
no, no, no, ustedes tienen que cumplir la ley. 

Y lo que yo les estoy pidiendo en este ruego es que cumplan la ley, que no la están 
cumpliendo. 

14. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Cs perquè, donat 
l’anunci del Govern Municipal d’instal·lar el CAP Raval Nord en el solar de 
l’antiga Capella de la Misericòrdia i la falta de consens amb les entitats culturals i 
veïnals, es faciliti una llista de les diferents ubicacions que va oferir l’Ajuntament 
de Barcelona perquè la Generalitat construeixi el nou CAP del Raval Nord i els 
informes en què es valora la idoneïtat de tots aquests espais, en especial el que 
es refereix al solar de l’antiga Capella de la Misericòrdia 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, passaré a llegir el prec: «Que se’ns faciliti un llistat de les 
diferents ubicacions que va oferir l’Ajuntament de Barcelona perquè la Generalitat 
construeixi el nou CAP del Raval Nord i els informes on es valora la idoneïtat o no de tots 
aquests espais, en especial del que es refereix al solar de l’antiga Capella Misericòrdia.» 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La regidora 

Abans –perdó–, i em sap greu perquè ha marxat la María José, però no hem fet cap 
esment ningú…, bé, no l’hem acomiadat. 

La presidenta comenta que ho tenia apuntat per al final del Ple i pregunta si se n’ha anat. 

La regidora 

D’acord, d’acord. 

Acceptem el prec, bàsicament perquè, de fet, de les proposicions que va presentar el PSC 
a la penúltima Comissió de Drets Socials, justament, una de les nostres transaccions era 
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poder presentar un informe perquè s’entengui que s’han mirat deu espais per poder 
ubicar, per tenir un emplaçament per al CAP del Raval Nord.  

Entenem que és vital que el CAP del Raval Nord tingui unes condicions dignes, no només 
que busquem un forat on ser-hi. I per això, portem dos anys buscant, a instàncies del 
CatSalut, i si hem acabat proposant l’església del MACBA és perquè no hi ha cap altre 
indret. Però, en tot cas, després de l’estiu presentarem un informe. I, per tant, acceptem el 
prec. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies. Doncs, esperarem fins a final d’estiu perquè se’ns presenti aquest informe. 

Gràcies. 

c) Preguntes 

15. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC sobre com 
pensa solucionar el Govern el problema concret de les intimidacions, les 
amenaces i fets delictius constants i reiterats que es produeixen en 
l’encreuament de carrer Riera Baixa i carrer Hospital, i quins plans de 
dinamització comercial té previst per tal de pal·liar els resultats de la seva 
deixadesa 

La presidenta informa que aquest punt de l’ordre del dia ha estat tractat conjuntament 
amb el punt 6 de l’ordre del dia. 

16. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC sobre com 
afectarà al Districte de Ciutat Vella, atesa la disminució en la recaptació de 
plusvàlues, les retallades projectades i quins programes i execucions previstos 
es veuran afectats 

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

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Moltes gràcies, presidenta. A Esquerra Republicana estem molt preocupats davant 
d’aquest gravíssim cas de desgavell econòmic, al qual s’afegeix l’ocultació de realitat. 
Se’ns va respondre que no hi hauria retallades, que en tot cas serien reprogramacions, i 
cada dia coneixem més i millor la magnitud de la tragèdia: hi haurà retallades, hi haurà 
retallades en inversions programades que afectaran escoles bressol, escoles d’educació 
primària i equipaments de salut, equipaments culturals, equipaments veïnals. I no tan sols 
això, sinó que també afectaran la despesa corrent. 

Pel que sembla, hi ha instruccions clares de reduir la despesa corrent un 5% per fer front 
a la insuficiència financera. Diuen –diuen, diuen– que a Ciutat Vella passaran la tisora de 
8,5 milions d’euros dels 25,6 previstos, és a dir, un 33%, i que al conjunt de la ciutat 
retallaran més de 107 milions. 
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M’agradaria saber quines són les partides i què es veurà afectat. 

Gràcies. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La regidora 

Sí, a mi també m’agradaria saber-ho, senyor Borràs, sobretot els programes de despesa 
corrent, si em pot dir quins deixaran de fer-se. Jo insisteixo que retallades és quan es 
deixa de prestar un servei. 

En tot cas, bé, per posar una mica en solfa això. Per una banda, crec que és molt 
irresponsable per part d’alguns partits haver sortit dient que hi haurà retallades de cent i 
escaig milions d’euros i haver treballat amb excels filtrats d’aquests milers d’excels que es 
fan des de la regidoria i des de la gerència d’Economia. De fet, les que han sortit a 
premsa preveuen una caiguda de les plusvàlues i dels ingressos del 40%, quan ara ha 
millorat la perspectiva. Jo espero, en general, que la gerència d’Economia contempli tots 
els escenaris possibles, justament per no trobar-nos-els quan arribin, sinó per poder 
preveure prèviament. 

I, en tot cas, és cert que hi ha una davallada dels ingressos a través de les plusvàlues i 
que, a més, tenim uns pressupostos prorrogats per part de l’Estat. En tot cas, abans els 
he respost: Mestres Casals i Martorell continua en marxa; el Borsí, no estem parlant de si 
s’ajorna o no s’ajorna, perquè continua amb el calendari que estava ja previst per al 2020; 
la Rambla continua endavant el seu procés. Vull dir, també m’agradaria que em preguntés 
sobre projectes concrets i a partir d’aquí, cap problema a explicar-los-ho, vaja. 

La presidenta dona de nou la paraula al grup proposant. 

El Sr. Marc Borràs i Batalla 

No, a mi em deixa superfeliç. Si vostè m’està dient que no retallaran res, si vostè m’està 
dient que retallar és deixar de prestar un servei; o sigui, des de quan retallar és deixar de 
prestar un servei? Des de quan? Imagini’s que vostè és un sastre i retalla el vestit i el fa 
així de petit, deixarà de tenir el vestit? No, el tindrà així de petit. Vull dir, és que això..., és 
que vostès fan un trilerisme que arriba a uns nivells que vostè es deu pensar que som els 
comerciants que tracten a baqueta; o sigui, nosaltres som grups polítics, a nosaltres ens 
han escollit els ciutadans, eh?, no perquè vostès facin demagògia i «timin» la gent. Home, 
és que ja està bé! 

O sigui, vostè m’està dient que no hi haurà retallades. Que no, eh? D’acord, jo estic 
encantat, jo vull que no hi hagi retallades. 

La regidora 

Senyor Borràs, vostè ha dit que els comerciants són «tontos»? No l’he entès. 
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El Sr. Marc Borràs i Batalla 

Jo he dit que vostès estan tractant a baqueta els comerciants i que no ens tractin a 
nosaltres igual de malament que els tracten a ells. 

La regidora 

Jo el que li estic dient és que preguntin per projectes concrets, digui’ns vostès quins 
programes en despesa corrent es retallen, perquè jo no en conec cap ara mateix a Ciutat 
Vella. I, en tot cas, li he dit projectes que continuen endavant i d’altres que estem veient si 
en lloc de començar un mes han de començar un altre mes. 

Però en el cas d’obra, obres que estan pendents des de fa molt de temps i que són 
reivindicacions veïnals de fa potser algunes més de quinze anys, crec que el fet que 
comencin el març o el setembre no hi ha gran diferència després de quinze anys 
esperant. Però els centrals, aquests projectes centrals: la Rambla, el Borsí, etcètera, 
continuen endavant. 

17. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal CUP-Capgirem 
sobre quines motivacions ideològiques justifiquen el missatge «T’AJUDEM A 
PAGAR L’IBI I EL LLOGUER» que durant tres setmanes s’ha enganxat per l’espai 
públic de Ciutat Vella per part de persones assalariades amb l’encàrrec de 
penjar-lo als portals, i l’existència de prospectes amb el mateix missatge 
entregats als Centres de Serveis Socials, Oficina d’Habitatge, seu de Districte i 
altres dependències municipals 

La presidenta dona la paraula a la CUP-Capgirem. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Sí, també si puc administrar el meu temps. Respecte al diàleg que hi havia entre vostè i el 
Jordi, li deia si ha passejat pel port. No sé si ha passejat vostè per aquests barris durant 
els últims vint, vint i escaig anys de matinada, doncs, de vegades s’han militaritzat les 
Rambles, s’ha militaritzat qualsevol cosa, o per treballadores sexuals o pel que sigui. La 
gent se’n va als seus pisos a Santa Coloma, mengen un sac d’arròs i va fregint cebes i 
aguanta els dies que sigui i torna. La pobresa és líquida, la pobresa… 

Hi ha venda ambulant a moltes ciutats d’Europa. No hi ha cap lloc on hi hagi una solució i 
molt menys una solució policial. És que és pensament màgic això, no podem viure penjats 
d’un arbre d’ideals; hem de tocar de peus a terra i pactar amb la realitat. I les solucions 
policials que arreglen coses no arreglen re. Els Estats Units inverteixen 200.000 milions 
d’euros en armament contra el narcotràfic i no passa re. No ho sé, és que hem de ser una 
mica… 

Ara la pregunta. Sí, la pregunta es refereix a l’assistencialisme com a pal·liatiu de 
problemes socials que els manté i els alimenta. No és pactar amb la realitat tampoc dir 
que la gent que guanya 916 euros al mes i té un lloguer… O sigui, estem perllongant el 
problema. No és una ideologia d’esquerres; la ideologia d’esquerres és revertir les 
polítiques que fan que l’assistencialisme i que la beneficència no siguin necessaris. 
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No sé si se m’ha entès. 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La regidora 

Era la pregunta sobre l’IBI, no? D’acord. Et responc això. Bàsicament, una, no sé si hem 
entès bé la pregunta, que era sobre per què donem ajudes a pagar l’IBI. O sigui, sobretot 
a Ciutat Vella i en altres barris, però especialment a Ciutat Vella, vam haver d’actualitzar 
el cadastre –i això era una obligació legal–, això va fer que s’actualitzés el valor del sòl en 
els districtes més cars, per dir-ho d’alguna manera, per tant, hi ha una pujada de l’IBI 
corresponent a aquesta actualització de cadastre en aquells llocs més cars. Aquest és un 
d’aquests llocs. Però, alhora, sabem que hi ha molta gent que té baixos ingressos i que 
per molt que el districte sigui car a nivell immobiliari, hi ha gent que té baixos ingressos. I 
per això s’ha fet aquesta línia d’ajuts al pagament de l’IBI, de dir: «Bé, hem estat obligats 
a fer l’actualització de cadastre, però no volem que tinguis una sobredespesa en el 
pagament de l’IBI.» Per això es va fer aquests cartells i per això hi ha aquesta línia d’ajuda 
també. 

De fet, hi ha uns barems: depèn dels ingressos que té cadascú, pot accedir o no a 
aquests ajuts de l’IBI. 

La presidenta dona de nou la paraula a la CUP-Capgirem. 

El Sr. Joan Suqué Puig-Serra 

Sí, bé, ja ho sap tothom que a la gent quan se li donen petites ajudes condicionades que 
guanyi 900 euros al mes quan té l’oportunitat de guanyar-ne 1.200, doncs, suplica que se 
li pagui la resta en negre. És el que acaba passant. Les ajudes condicionades a la misèria 
acaben generant que la gent continuï en la misèria i fomenti la misèria. 

La presidenta dona de nou la paraula al Govern.  

La regidora 

Ja, però és que no hi ha cap altra forma, no pots comptabilitzar els ingressos informals 
que té la gent. Pots, en tot cas, o se’ns pot fer una demanda que pugem els ingressos 
mínims per poder accedir a aquestes ajudes. 

18. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal de Cs sobre 
quines mesures ha adoptat el Govern Municipal per erradicar l’activitat dels 
captadors de locals de consum i venda de drogues, donat l’augment d’aquesta 
activitat il·legal i el perjudici que genera a la convivència, al comerç i la qualitat 
del turisme 

La presidenta dona la paraula al Grup Municipal de Ciutadans. 
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La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, quines mesures ha adoptat el Govern municipal per erradicar 
l’activitat dels captadors de locals de consum i venda de droga durant l’augment d’aquesta 
activitat il·legal i que perjudica greument la convivència, el comerç i la qualitat del turisme? 

La presidenta dona la paraula al Govern. 

La regidora 

Bé, justament la setmana passada explicàvem que en aquest mandat hem tancat 
quaranta-sis associacions cannàbiques il·legals i que n’hi ha quinze més que estan en 
seguiment. 

Distingim entre aquestes associacions cannàbiques que tenen un ànim de lucre claríssim 
d’aquelles que el que són és consumidors, no?, que planten conjuntament i consumeixen 
conjuntament. Llavors, aquesta seria la primera mesura: el tancament dels locals que són 
el lloc d’arrel d’aquesta activitat de captació. Però, a més a més, justament aquesta 
setmana passada Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana van començar una operació que 
aniran repetint de detenció d’aquestes persones que fan de captadors a l’espai públic. I 
que, de fet, en aquests casos s’actua indistintament davant d’aquests que estan vinculats 
a una cannàbica legal o a una cannàbica il·legal. 

La Sra. Julia Barea Sánchez 

Gràcies, presidenta. Bé, que tanquin els clubs cannàbics il·legals és la seva feina, no hi 
ha res nou. Però això de l’operació de captadors en l’espai públic, jo tinc entès que han 
d’estar a deu metres del seu local, amb la qual cosa se’ls hauria de multar cada vegada 
que superin aquests deu metres. Que són tots, gairebé tots. 

El que no entenc és que no s’apliqui, si és així la normativa, i que tinguem per totes les 
Rambles, pel passeig marítim, pel passeig Joan de Borbó i pels diferents carrers, com 
Escudellers, com Lancaster, passejant els captadors, transportant –nunca mejor dicho– 
els turistes normalment que recullen a la Rambla i els porten al club cannàbic. Arriba un 
moment que aquí s’està duent a terme activitats que estan multades i no s’està multant 
aquestes persones.  

Però, clar, aquí continuem una miqueta amb la impunitat d’aquest districte, no?, que tot 
pot passar a Ciutat Vella. 

La presidenta dona de nou la paraula al Govern. 

La regidora 

Bé, senyora Barea, estaria molt bé que m’escoltés als consells de barri, perquè crec que 
ho he explicat moltes vegades. Però, malgrat aquesta normativa que no permet oferir 
publicitat més enllà dels deu metres dels locals, com aquesta gent no porta ni publicitat ni 
substàncies a sobre, es fa molt difícil l’actuació administrativa, justament perquè només el 
que fan és oferir-ho de paraula. I per això, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana han estat 
treballant en aquesta operació per poder trobar per quina via legal s’ha de poder 
intervenir. 
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I abans d’acabar, que ara ho comentarà la presidenta, però volia acomiadar-me de la 
consellera d’Esquerra Republicana, la Maria José López. Bé, jo crec que la trobarem molt 
a faltar. A mi em fa molta pena que marxi, perquè a més de ser consellera és veïna del 
barri des de fa molt de temps. I espero que aquesta marxa sigui per al seu bé i que ens la 
trobem aviat de nou al barri. 

La Sra. M. Josefa López i Samper 

Moltes gràcies, Gala. 

La presidenta fa l’acomiadament de la consellera d’Esquerra Republicana Maria José 
López Samper, que els ha acompanyat aquests anys al plenari i també en moltes altres 
ocasions, en diferents governs, en diferents partits, perquè, com a veïna de la Barceloneta 
entregada a la causa, sempre ha estat al peu del canó lluitant per la ciutat, per Ciutat Vella 
i sobretot per la Barceloneta. 

La vicepresidenta 

La vicepresidenta també podrà parlar, no? 

La presidenta comunica que ara obrirà un torn per a tothom. 

La Sra. M. Josefa López i Samper 

T’asseguro que ha sigut un any i mig molt complert, eh? 

La vicepresidenta 

Bé, però igualment moltes gràcies per la teva feina i ha sigut un plaer treballar amb tu. Ara 
ja podeu parlar tots. 

La presidenta pregunta si algú vol dir alguna cosa més.  

Totes les persones presents aplaudeixen. 

 

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 00.30 hores.  

 

La secretària del Consell Vist i plau  
La presidenta 
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