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Benvolguts i benvolgudes, 
 
Em plau convocar-vos a la propera sessió ordinària 5/2021 del Consell del Districte , que tindrà lloc el 
dia 2 de desembre de 2021 a les 18.30 h, a la Seu del Districte de Ciutat Vella, 3a planta de la plaça 
Bonsuccés, 3, amb el següent:   

ORDRE DEL DIA 
 

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 14 d’octubre del 2021. 
 

B) PART INFORMATIVA  
 

1. Despatx d’Ofici. 
 

2. Informe de Regidoria. 
 

 
C) PART DECISÒRIA 

 
1. Informar dels Preus Públics 2022 del Districte de Ciutat Vella. 

 
2. Informar sobre el projecte del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 

2022. 
 

3. Informar de l’aprovació inicial del projecte normatiu del Reglament de Participació 
Ciutadana.  
 
 

D) PART D’IMPULS I  CONTROL 
 

a) Proposicions 
 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC, perquè: 
• Atès que en els últims mesos s´han incrementat notablement les morts per suïcidi 

dins la comunitat filipina. 
• Atès que el procés de dol és un procés complicat d’afrontar i més després de les 

reiterades pèrdues. 
• Atès que actualment la comunitat filipina està passant per una situació complicada 

que afecta greument a la salut mental.  
• Atès que les institucions han d’estar al servei de la ciutadania i que actualment falten 

recursos de salut mental degut a l’augment de casos de salut mental per la Covid-19. 
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• Atès  que, arran dels diversos fets succeïts tant durant la pandèmia com 
posteriorment, que hi ha diverses comunitats que demanen més recursos per poder 
passar el dol i acceptar tot el que ha succeït en els últims mesos. 

• Atès que els recursos actuals de salut mental no compten amb un mediador 
intercultural. 

Proposem: 
• PRIMER.- Que el govern de Districte es posi en contacte amb les entitats de la 

comunitat filipina per explicar els recursos existents i garantir que la informació arribi 
a tota la comunitat. 

• SEGON.- Incloure mediadors interculturals als recursos psicològics existents per tal 
que els usuaris puguin expressar el que senten en l’idioma que es sentin més 
còmodes. 

• TERCER.- Ampliar la plantilla de psicòlegs i mediadors interculturals durant el període 
que sigui necessari per tal d’evitar l’augment de casos de suïcidi i garantir 
l’acompanyament en els processos de dol a les famílies i garantir l’acompanyament 
en els processos de dol 

• QUART.- Elaborar una campanya comunicativa i informativa de prevenció de suïcidis i 
d’acompanyament en el procés de dol. 

•  
2. Proposició al consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans, perquè: 

• Degut a les queixes presentades per les persones que viuen en l'immoble situat al 
carrer Nou de la Rambla 39-43 que gestiona l' IMHAB. 

• Donat que aquest edifici presenta diferents deficiències, existeixen diferents 
conflictes que generen una situació insostenible per les persones que viuen en 
aquest edifici. 

Proposem que el Govern Municipal conjuntament amb l'Institut Municipal de l'Habitatge i 
Rehabilitació de Barcelona, 

• Creï mecanismes més àgils per tal que les persones que viuen en l'edifici Nou de la 
Rambla 39-43 puguin presentar queixes, reclamacions de manera senzilla i ràpida, ja 
que en aquest edifici hi viuen persones grans. 

• Que s'estableixi un contacte permanent amb les persones que viuen en aquest 
edifici per conèixer el què passa a la finca. 

• Que es resolgui de manera immediata la manca de neteja, es millori el manteniment 
d'aquesta i s'acabi amb la inseguretat que perceben les persones que viuen a la 
finca. 

 
3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat, perquè: 

• Atès que en el Districte de Ciutat Vella hi ha diversos edificis del Institut Municipals 
d'habitatge i rehabilitació de Barcelona. 
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• Atès que ens aquests edificis viu molta gent gran. 
• Atès que és necessari oferir serveis comunitaris que afavoreixin un envelliment actiu, 

saludable i dins del propi domicili, fins que sigui possible. 
• Atès que alguns edificis ja disposen d'espai de consergeria, tot i que en molt mal 

estat. 
Proposem que el Districte de Ciutat Vella en col·laboració amb els departaments pertinents 
com Barcelona activa, impulsi un pla d'ocupació, destinat a la formació i contractació, per part 
de l'Institut Municipals d'habitatge i rehabilitació de Barcelona, per persones amb tasca de 
conserges als edificis del Institut Municipals d'habitatge i rehabilitació de Barcelona. 
 
b) Precs 

 
4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC, perquè: 

• Atesa  la degradació constant del patrimoni històric de la nostra ciutat. 
• Atès que el Districte de Ciutat Vella conserva gran part de les muralles  i baluards de 

Barcelona. 
• Atès que aquest patrimoni està malmès per l’incivisme. 
• Atès que hi ha una acumulació de brossa i continues plagues de paneroles i rates. 
• Atès que hem de conservar i mantenir el patrimoni i la història de la nostra ciutat 

amb dignitat. 
Demanem que el govern de Districte dugui a terme un seguit d’accions de neteja a tot el 
traçat de les diferents muralles que hi ha als nostres barris, i que realitzi actuacions 
periòdiques per a vetllar per la preservació de la dignitat dels monuments i dels elements 
explicatius que en formen part. 
 

5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans, perquè: 
• Degut a la falta d'espais segurs on poder realitzar practiques esportives en el 

Districte de Ciutat Vella. 
• Donat que en el Districte hi ha dones de diferents orígens i de cultures diverses que 

no se senten segures realitzant activitats esportives en grans grups. 
Instem al Govern Municipal a que treballi conjuntament amb tots els Centres Esportius 
Municipals per establir activitats esportives segures per a les dones i que constin com a 
activitats de Promoció Esportiva. 
 

6. Prec al consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans, perquè: 
• Donat que la il·luminació dels carrers és un element per a disminuir la percepció 

d'inseguretat a espai públic. 
• Donat que fa uns mesos es va presentar un informe sobre la situació de la 

il·luminació de Ciutat Vella. 



 
 
      Districte de Ciutat Vella 
 
 
 

 

  4 
Sala dotada d'anell magnètic 
 
 
 
 

Exigim al Govern Municipal que revisi de manera immediata la situació de la il·luminació al 
Port Vell, concretament en el Moll de Bosch i Alsina i el Moll d'Espanya. 

 
7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat, perquè: 

• Atès que la petanca és un esport que afavoreix una vida saludable, fàcil de practicar, 
en el qual no s’exigeix una gran condició física. 

• Atès que la petanca és un esport que practica molta gent d’edat avançada en el 
nostre districte, en un moment on les activitats dirigides que es poden realitzar en  
interiors tenen certes complexitats degut a la Covid. 

• Atès que de les 15 zones per a la practica de petanca que disposa el Districte de Ciutat 
Vella, algunes presenten símptomes de deixadesa i vandalització. 

Demanem que el Districte de Ciutat Vella realitzi un estudi sobre les pistes de petanca del 
districte per avaluar en quin estat es troben i poder elaborar un posterior pla executiu per a la 
reforma, la millora de la freqüència de la neteja, inclús la possibilitat de cercar amb jardineres 
o verd d’alçada per a impedir l’accés als animals de companyia. 
 

 8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè:  
 • Atesa la singular  problemàtica que presenta la plaça dels Àngels en matèria de 

molèsties a l’espai públic i incivisme. 
 • Atès les reiterades queixes veïnals constants als mitjans de comunicació i als diferents 

òrgans de govern del Districte de Ciutat Vella. 
 • Atès la proximitat de diferents centres escolars. 

Demanem que el Districte de Ciutat Vella elabori un pla de xoc per la plaça dels Àngels on es 
contemplin les següents mesures: 

 • Redistribució i augment de presencia policial, amb voluntat preventiva i sancionadora. 
 • Presencia de controladors cívics en les franges horàries més conflictives. 
 • Ampliació del projecte protegim les escoles, instal·lant una tanca en el tram de 

confluència de la plaça dels Àngels, Carrer dels Àngels i Montealegre, per prevenir la 
sinistralitat que provoquen els skaters amb els vianants, la façana de les escoles i el 
trànsit rodat. 

 • Millorar la planificació  dels equips de neteja. 
 
c) Preguntes 

 
9. Pregunta al consell Plenari de Ciutat Vella del Grup municipal ERC, perquè: 

• Atès que a principis d’any es van pactar una partida pressupostaria de 2.638.031 € 
milions per fer actuacions al Districte de Ciutat Vella. 

• Atès que està finalitzant l’any i les actuacions han d’estar començades per tal que el 
pressupost pactat no es perdi. 



 
 
      Districte de Ciutat Vella 
 
 
 

 

  5 
Sala dotada d'anell magnètic 
 
 
 
 

• Atès que actualment estem al cas de diversos incompliments per part del Govern 
Municipal amb els pressupostos pactats. 

Preguntem quin és l’estat actual d’execució dels pressupostos municipals de districte als 
equipaments de Can 60, el Borsí i l’Hivernacle que van ser pactats al 2021 amb el Grup 
Municipal de Districte d’Esquerra Republicana de Catalunya? 

 
d) Seguiment de Proposició 
 

10. Seguiment de Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans, 
perquè: 

• Donat que el passat Plenari del mes de març del 2021 es va aprovar per unanimitat la 
proposta presentada per Ciutadans-Cs Ciutat Vella. 

• Donada la falta de respostes que hem tingut sobre la petició que vam fer. 
Demanem que se'ns expliqui en quin estat es troba la proposta aprovada en el Plenari de 
Ciutat Vella del mes de març del 2021 que deia el següent: 
"Que el Districte de Ciutat Vella, conjuntament amb l'Institut Barcelona esports (IBE), es 
coordini amb els diferents equips i amb la Federació Catalana de Criquet per: 

• Promoure i fomentar la pràctica esportiva del Criquet, com una opció més, i oferir a 
la ciutadania, especialment als més joves, la possibilitat de realitzar aquest esport. 

• Trobar més espais públics on puguin aprendre i practicar el Criquet. 
• Trobar algun espai cobert/tancat proper al districte, o inclús en el propi districte, on 

puguin entrenar, aprendre i practicar. 
• Animar, fomentar i recolzar tots els equips que puguin sortir, posant especial atenció 

al equips femenins. 
 

e) Seguiment de Prec 
 

11. Seguiment de Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè atès que 
el dia 7 de maig de 2020 el Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella va atendre un prec del 
nostre Grup Municipal de Districte, es demana que s’informi de l’estat d’execució del prec 
ates al Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella, en data 7 de maig de 2020  amb el 
següent contingut:  

  “Que el govern del Districte identifiqui i avaluï, juntament amb les associacions de 
  comerciants, els establiments comercials del districte que veuen amenaçada la seva 
  supervivència per la crisi del Covid19, faci de mediador entre propietaris i llogaters 
  per assegurar la continuïtat de l'activitat comercial; i garanteixi la sostenibilitat de les 
  associacions de comerciants que aquests mesos no han estat cobrant les quotes i que 
  veuen  amenaçada la seva viabilitat tot buscant, si escau, col·laboradors privats que 
  ho esponsoritzin.” 
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E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

1. Des del Districte de Ciutat Vella volem destacar la gran tasca que realitzen les associacions 
proteccionistes i que vetllen pel benestar animal a tota la ciutat i en especial al Districte de 
Ciutat Vella. 
Una tasca que va des de la protecció i la cura dels animals abandonats, o d'aquells i aquelles 
que han perdut la seva llar per moltes i diferents circumstàncies. 
Que promouen la tinença responsable, que incansablement fan que s'entengui la necessitat 
d'evitar la proliferació d'animals no desitjats mitjançant l'esterilització, que lluiten contra 
l'abandonament, que consciencien a grans i petits perquè una societat avançada és aquella 
que protegeix també els animals. 
I sobretot que ens consciencien dia rere dia de la necessitat d'adoptar i acollir i evitar el 
sofriment animal. 
És per això que els hi volem mostrar el nostre suport a totes, des d'alguna de les més 
antigues com El Jardinet dels Gats a altres de més nova creació com Gats de la Barceloneta, 
Espai Gos o Barcelona Gat i Gos. 
Totes i cadascuna són imprescindibles. 
I ens comprometem com a grups polítics a escoltar-les, a ajudar-les a desenvolupar la seva 
feina i tenir en compte les seves necessitats facilitant-los des del districte la nostra ajuda i el 
nostre suport. 

 
2.  El passat 25 de novembre, la ciutadania de la nostra ciutat va sortir als carrers a reclamar 

que s’acabin els crims, les violacions, el maltracte contra les dones. Demanant també la 
complicitat i el recolzament a la causa de totes les administracions i dels agents socials i 
polítics per tal d’aconseguir que la violència zero sigui una realitat. 
La violència masclista és existent en tots els àmbits de la vida de les dones, des de la violència 
vicària, el sostre de vidre, o el maltractament psicològic, fins a les agressions físiques, 
violacions o l’assassinat. Des de 2010 es documenten 1.246 feminicidis a tot l’estat espanyol, 
243 dels quals, a Catalunya; i a Barcelona, se n’han registrat fins el 2019, 122 feminicidis.  
Any rere any les dones posen de manifest que estan fartes que se les discrimini, maltracti, 
violi i assassini. El 25 de novembre, el 8 de març i cada dia de la seva vida, les dones reclamen 
la igualtat, reclamen la llibertat i reclamen que les administracions se les escoltin. Ho fan en 
nom de les que ja no hi són, de les que encara hi són i de les que vindran, perquè aquelles 
que han estat assassinades no ho estiguin envà, i perquè aquelles que vindran es trobin un 
món millor.  
Les administracions, els governs, els agents socials i la resta de ciutadania han de lluitar 
conjuntament perquè la violència masclista no tingui cabuda a la societat on vivim i tampoc 
en el futur que vindrà. Les dones han de poder viure en una societat que garanteixi els seus 
drets, el dret a la vida, a la llibertat i a la igualtat sense que la seva vida estigui en perill pel 
simple fet d’haver nascut dones.  
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L'Estat espanyol, Catalunya i/ Aquesta ciutat ha de generar, crear i apostar per la valentia, 
pels valors feministes i per polítiques feministes. Cal destinar tots els recursos possibles a la 
lluita contra aquesta greu problemàtica que assetja a tantes dones. 
La ciutat de Barcelona té un gran repte per davant, ha de garantir que totes les polítiques de 
gènere, ja fetes i les que estan per fer no siguin derogades, eradicades i menystingudes per 
partits i agrupacions d’extrema dreta, masclistes i lgtbifòbics. 
Barcelona ha de ser una ciutat on els seus carrers, parcs, places i avingudes siguin espais 
segurs, lliures de violències, ha de ser una ciutat per a totes les dones que hi viuen o que 
simplement passen de visita, i que així puguin ser igual de lliures que la resta de la ciutadania. 
Per tots aquests motius proposem la següent declaració institucional: 

• PRIMER.- El Districte de Ciutat Vella es compromet a treballar en profunditat i en una 
perspectiva intercultural a fi de sensibilitzar i contribuir a l’eradicació de qualsevol 
forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra les dones i que 
representa una greu vulneració dels drets humans fonamentals. 

• SEGON.- Que el govern de Ciutat Vella treballi amb totes les entitats i associacions 
per teixir una estratègia conjunta per tal que totes les dones del districte coneguin 
els recursos existents de prevenció i atenció a les violències masclistes i a les dones. 

• TERCER.- Crear vies d'informació, d'atenció i denúncia més properes al jovent, i 
vetllar pel compliment dels protocols d'atenció a les dones víctimes de violència 
masclista, i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats, les entitats 
feministes i de dones. 

• QUART.- Crear juntament amb comerços i entitats punts liles i llocs de refugi per a 
dones que són maltractades tant dins l'àmbit familiar, personal com a l'espai públic. 

• CINQUÈ.- Que es creï una xarxa d’informació on totes les entitats, associacions i 
equipaments públics puguin donar a conèixer a les dones els recursos existents i que 
es creï una campanya comunicativa per donar a conèixer el “gest de socors contra la 
violència masclista”. 

 

Barcelona, a 2 de desembre de 2021 
 
 
 
LA PRESIDENTA  
Ima. Sra. Marina Gassol i Ventura 
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