Districte de Ciutat Vella

Benvolguts i benvolgudes,
Em plau convocar-vos a la propera sessió ordinària 4/2020 del Consell del Districte , que tindrà lloc
de manera semipresencial, el dia 10 de desembre de 2020 a les 18.30 h, mitjançant la plataforma
LocalretMeet, des de 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 15 d’octubre del 2020.
B) PART INFORMATIVA
1. Despatx d’Ofici.
2. Modificació del Cartipàs Municipal de Ciutat Vella.
3. Informe de Regidoria.
4. Mesura de Govern:
-

Pla Integral per abordar la prevenció
drogodependències al barri del Raval.

i

l’atenció

a

les

C) PART DECISÒRIA

1. Preus Públics 2021 del Districte de Ciutat Vella.
2. Informar sobre el projecte del Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona de l’any
2021.

3. Informar el PAM. Aprovació del PAD.
4. Modificació del Pla especial urbanístic de protecció de la qualitat urbana i catàleg de
protecció dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona.

5. Modificació del Pla General Metropolità per a la regulació de l’ús d’allotjaments dotacionals.
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6. Modificació del Pla General Metropolità a la finca del carrer Avinyó núm. 17.
D) PART D’IMPULS I CONTROL
a) Proposicions
1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès que la
situació actual de pandèmia ha fet que la vida es traslladi en la seva gran majoria a la
virtualitat, atès que al nostre districte hi ha una gran problemàtica amb les desigualtats i,
específicament, amb la bretxa digital, atès que el personal de serveis socials s’ha vist
transformat per la pandèmia en treballadors que tramiten ajudes en comptes de realitzar
una intervenció social, degut a la dificultat per utilitzar les TIC i dur a terme certs tràmits i
atès la diversitat lingüística del nostre districte, que el Govern del Districte de Ciutat Vella es
comprometi a dur a terme un seguit d’accions per tal de facilitar a tothom qui ho requereixi
el domini de les competències TIC, i que garanteixi la traducció de les pàgines oficials
adequada a la diversitat lingüística del nostre districte.
PRIMER.- Que es creï un curs intensiu que estigui a disposició de totes les entitats del
districte que ho demanin. En aquest curs s’haurà d’ensenyar sobretot a tramitar documents,
demanar ajudes, en general i que s’ensenyi com utilitzar les webs de l’Administració
necessàries, com la de serveis socials, l’oficina de l’habitatge, etc.
SEGON.- Donada la diversitat lingüística existent al nostre territori, demanem que totes les
webs de l’Ajuntament de Barcelona, i de tots els serveis que estiguin vinculats a aquesta
administració tinguin la possibilitat de ser traduïdes a les llengües més utilitzades al nostre
districte.
2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, ateses les
reiterades queixes i trucades que realitzen els veïns de la plaça Terenci Moix i voltants, per
l’escassa neteja de la zona, per les plagues de rates i la permissivitat e incivisme a la zona,
atès que a dia d’avui seguim amb mesures sanitàries i socials estrictes que es deuen aplicar a
tota la ciutadania i a tot el districte, que aquesta zona es converteixi en una zona d’especial
atenció per tots els serveis municipals, ampliant la neteja i la desinfecció de la zona de
Terenci Moix, Sant Bernat, Torres i Amat i Valldonzella, establint és seguretat a la plaça i
rodalies i que s’impliquin tots els serveis municipals per a què les normatives que estan
vigents s’acompleixin i, si fos necessari, aplicar totes les sancions per a garantir la neteja, la
seguretat i el civisme.
3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atès que el
districte de Ciutat Vella és un dels districtes de Barcelona on la crisi sanitària, econòmica i
social està impactant de manera més contundent, incrementant les problemàtiques
derivades de la greu emergència habitacional que ja patia prèviament a la pandèmia, atès
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que la moratòria de desnonaments impulsada pel govern de l’Estat no està garantint que, no
es practiquin llançaments a persones vulnerables, atès que l’últim informe de regidoria,
indicà que a data de 30 de setembre de 2020 s’han obert al districte de Ciutat Vella 108
expedients de desnonaments coneguts, implicant a 220 veïns i veïnes, 71 dels quals són
menors d’edat, atès que des del govern municipal es fan crides des de diversos espais a la
coresponsabilitat dels privats per fer front a l’emergència habitacional existent, atès que el
percentatge del parc d’habitatge de lloguer assequible i/o social de la ciutat de Barcelona és
molt baix i cal urgentment ampliar el nombre d’aquests habitatges per donar resposta a les
necessitats existents al districte i que davant la situació actual el districte de Ciutat Vella no
es pot permetre disposar d’habitatges de titularitat municipal o cedits a la borsa d’habitatge
buits, que el govern municipal, en el proper Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella,
presenti un informi en el qual es detalli: la relació d’habitatges buits existents al districte, ja
siguin de propietat municipal o cedits per part de privats, diferenciats entre sí, afegint també
la calendarització prevista per a la rehabilitació, si s’escau, i l’adjudicació prevista d’aquests
immobles.
b) Precs
4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, atès que
l’Ajuntament de Barcelona va presentar en el passat mandat la Mesura de Govern “Cap a
una política de joc a l’espai públic”, i que en l’actualitat els espais infantils del districte no
són tots accessibles, que es presenti en el proper Plenari del mes de març un informe sobre la
situació de les zones de joc infantil i quines són les millores per fer d’aquests espais un lloc
accessible per a tots els nens i nenes i les seves famílies a Ciutat Vella.
5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, atès que a tot el
carrer Sant Pere Més Alt falten papereres, atès que la falta de papereres fa que l’incivisme
augmenti i quedi el carrer brut, que es millorin les papereres que hi ha a aquest carrer i
s’estudiï quins són els espais idonis per a col·locar-hi més papereres.
6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atès que el projecte
Radars és un projecte pensat per possibilitar que els veïns i les veïnes, les entitats, els serveis
i els comerços tinguin cura de les persones grans, des d’una mirada sensible i respectuosa,
atès que al districte de Ciutat Vella viuen més de 13.000 persones majors de 65 anys, atès
que l’índex de solitud de les persones grans de Ciutat Vella és dels més alts de la ciutat de
Barcelona, atès que en època de pandèmia les persones grans son més vulnerables a patir
aïllament, inclús abusos per les seves condicions de dependència, i la impossibilitat de
socialitzar en els espais pensats per a elles i atès que aquest aïllament els hi pot provocar
episodis d’ansietat, tristor, depressió, dependència de tercers, entre d’altres i n’és
indispensable la prevenció, que el districte de Ciutat Vella realitzi una campanya de
sensibilització, informació i difusió del projecte Radars per poder arribar a la major part de la
ciutadania, i per tant, dotar el projecte de major impuls, habiliti un número de telèfon per a

3

ampliar els canals de comunicació del projecte i poder arribar a més gent i es faci incidència
en tota la xarxa comercial dels nostres barris per actualitzar els comerços voluntaris i afegirne de nous.
7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atès que
l’Ajuntament de Barcelona, com altres administracions, acceleren i impulsen l’administració
electrònica per atendre a la ciutadania, atès que al districte de Ciutat vella, n’és un problema
a solucionar tant la bretxa digital, la barrera idiomàtica, el desconeixement de l’administració
com els propis coneixements a nivell usuari en els mitjans informàtics, per un nombre elevat
de veïns i veïnes i atès que molts veïns i veïnes no poden realitzar els tràmits necessaris per
tots els motius descrits en el punt anterior i això provoca un greuge comparatiu en respecte a
altres ciutadans, que el districte de Ciutat Vella homogeneïtzi a tot el districte, punts
d’atenció telemàtics integrals en els equipaments municipals que consideri, amb els
dispositius, xarxa d’internet i personal de suport adequat.

c) Preguntes
8. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès que el passat
mes d´octubre el Districte de Ciutat Vella informava que tres carrers del Raval esdevenien
itineraris segurs de manera permanent, essent aquests carrers o trams el de Sant Antoni
Abad, Hospital i Carme, atès que aquest espai és un pas d'alta intensitat tant per a vianants,
com per a vehicles, tal i com es va explicar a la Comissió Consultiva de Via Pública, Seguretat,
Mobilitat i Serveis Municipals del passat 26 de novembre de 2020, atès que recentment s´ha
fet manteniment del carrers Hospital i Sant Antoni Abat que no afecta a l'estructura del
carrer i només s´ha millorat l'asfaltat juntament amb la senyalística vertical i horitzontal i
atès que la senyalística vertical i horitzontal del carrer del Carme és contradictòria, quines
mesures està treballant o té pensat dur a terme el govern del Districte de Ciutat Vella per fer
possible de manera real i efectiva a curt termini la veritable peatonalització dels carrers Sant
Antoni Abad, Carme i Hospital.
9. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès el
deteriorament progressiu de l'estat de les pistes de la Maquinista situades al passeig SalvatPapasseit 45 del barri de la Barceloneta, atès que aquest espai és un lloc de trobada per a
molts joves del barri que s’hi reuneixen a través del Projecte Social "Fem Esport, fem Fútbol
Sala" i on es potencien les relacions socials, atès la importància de promoure l’esport base al
Districte com a eina de cohesió i integració socials, i atès que al Plenari del passat 11 de maig
del 2017 el nostre Grup Municipal va presentar un prec que instava al Govern Municipal a
transformar les pistes de la Maquinista i afegir-hi un pavelló, quines mesures s'estan portant
a terme o té pensat portar a terme el govern del Districte de Ciutat Vella per a la
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transformació i millora de les pistes esportives situades al passeig Joan Salvat Papasseit del
barri de la Barceloneta, i en quin termini es farà efectiva aquesta millora.
d) Seguiment de Proposició
e) Seguiment de Prec
10. Seguiment de Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès que
el Govern del Districte de Ciutat Vella va acceptar un prec realitzat en el Consell Plenari del
Districte del 12 de desembre de 2019, que s’informi de l’estat d’execució del Prec acceptat
pel Govern del Districte en aquell Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella, amb el següent
contingut:
"Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès el deteriorament
evident de l'arbrat i de la jardineria en diverses zones de Ciutat Vella i atesos els problemes
lumínics i de sensació d'inseguretat que aquesta situació ocasiona als veïns i veïnes del
Districte, que el Govern del districte porti a terme les mesures necessàries pel correcte
manteniment i reposició de l'arbrat i de la jardineria de diferents indrets dels nostres barris
com ara: la plaça del Duc de Medinaceli, la plaça Folch i Torres, el Pou de la Figuera, la plaça
de Castella o el Parc de la Catalana."
11. Seguiment de Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè,
donat que en el passat Plenari del mes de juliol es va acceptar per part del Govern municipal
el següent Prec:
“Que es realitzi un cartell informatiu on s’expliqui com i quan els comerços han de treure les
escombraries i com s’ha de reciclar. I per a que no hagi cap confusió, aquests cartells hauran
de ser el més gràfics possibles i estar escrits en diferents idiomes”.
Atès que a dia d’avui els comerços no han rebut l’esmentat cartell que es realitzi un
seguiment d’aquest Prec acceptat al Plenari del 16 de juliol de 2020.
E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS
El dia 3 de desembre es commemorà el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. que
té com a objectius sensibilitzar l'opinió pública sobre els temes relacionats amb la discapacitat i
promoure la presa de consciència pel que fa als beneficis que generaria la integració de les
persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.
L’Ajuntament de Barcelona sempre ha estat capdavanter en la defensa dels drets de les persones
amb discapacitat, treballant per la plena integració Inclusió i l’accessibilitat universal.
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Aquest 2020, amb l’arribada de la pandèmia la societat ha patit un impacte sense precedents en
la història recent, i el col·lectiu de persones amb discapacitat ha vist intensificat aquests efectes
tant a nivell socio-sanitari, com de mobilitat i d’ocupació entre d’altres així com una important
invisibilització pel que fa a la comunicació de la gestió de la COVID19 .
Ens trobem en unes circumstàncies excepcionals que estan posant a prova la nostra capacitat de
resposta com a societat, no només davant l'emergència derivada de la Covid-19, sinó també
davant dels reptes futurs que se'ns plantegen, de recuperació, però també de l'impuls dels drets
als que estem obligats per la Convenció sobre els Drets de les Persones amb discapacitat. Una
convenció que ens obliga a promoure, protegir i assegurar el gaudi ple i en condicions d'igualtat
de tots els drets humans i llibertats fonamentals per totes les persones amb discapacitat, i
promocionar el respecte de la seva dignitat inherent.
És un moment d'inflexió, en el que entre tots i totes hem de decidir quin futur que volem per a la
societat i també per a les persones amb discapacitat, en la que és la darrera dècada d'acció per al
desenvolupament sostenible i complir amb l’Agenda 2030.
Per aquests motius, d'acord amb l'article 65 i 101 del Reglament Orgànic Municipal i l'acord de la
Junta de Portaveus de 6 de febrer de 2006, ratificat per acord de la Junta de Portaveus de 4 de
setembre de 2015, relatiu als criteris interpretatius sobre els articles del Reglament Orgànic
Municipal reguladors de les declaracions institucionals, formulem la següent
Declaració Institucional
El Consell Municipal del Districte de CIUTAT VELLA acorda:
Primer.- Reforçar el nostre compromís amb les persones amb discapacitat i associacions per donar
resposta a llurs necessitats i escoltar les seves opinions a l’hora de prendre decisions que els i les
afectin. Ens guia la idea de “res sobre nosaltres sense nosaltres“ tot el dret a tenir espais i
informació accessibles i de participació per influir en les decisions que els afectin tant a nivell
individual com col·lectiu.
Segon.- Involucrar totes les àrees municipals en la promoció, reconeixement i aplicació dels drets
de les persones amb discapacitat, de tal manera que les accions es realitzin de forma coordinada.
Tercer.- Treballar coordinadament amb altres administracions i entitats per activar estratègies i
mecanismes per treballar aquests drets.
Quart.- Impulsar mesures encaminades a:
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•
•

Atendre les necessitats de suport que tenen les persones amb discapacitat per garantir la igualtat
d’oportunitats de totes les persones en la nostra societat del benestar.
Trencar barreres de gènere. Facilitar l’aplicació pràctica del posicionament d’igualtat de gènere
amb tots els suports necessaris. Promoure la participació social de les dones amb discapacitat.

•

Fomentar l’accés a l’habitatge adaptat a les necessitats del col·lectiu de persones amb
discapacitat. Garantir la reserva de 5% de les promocions d’habitatge municipals per a aquest
col·lectiu.

•

Potenciar l’educació en el lleure com a foment de l’aprenentatge i el desenvolupament dels
infants, adolescents i joves amb discapacitat.

•

Donar suport emocional i a la salut mental, així com combatre el sentiment de soledat.

•

Les persones amb discapacitat com a tots els individus i grups d’una societat estan cridats a
contribuir amb la seva acció al benestar d’aquesta societat. Per això ens comprometen en la
promoció de la vida independent de totes les persones, també les que compten amb una
discapacitat. I facilitar la seva integració i acció en funció de les seves capacitats, sense veure
retallada la seva llibertat..

•

Incorporar a la planificació urbana i en les estratègies de mobilitat l’accessibilitat universal per a
totes les persones.

En aquest sentit, i des del districte de Ciutat Vella ens comprometem a:
•

Donar suport a la Comissió de Persones amb Diversitat Funcional de Ciutat Vella, en les seves
accions de sensibilització i de trencar barreres físiques i mentals a favor de la inclusió plena
de les persones amb discapacitat a la vida del districte.

•

Revisar i donar suport per tal que els serveis i equipaments públics del districte siguin
accessibles, tant a nivell físic com comunicatius. També els equipaments de salut.

•

Continuar treballant per implementar millores en accessibilitat a la via pública als barris del
districte a partir de la informació generada des del Pla d’Accessibilitat de ciutat, en les
anàlisis dels nostres 4 barris, com ja s’ha iniciat aquest any 2020.

•

Promoure que el comerç de proximitat sigui accessible, física i comunicativament, a través de
les accions del projecte CASBA (Comerç Accessible Sense Barreres) iniciat a Ciutat Vella, que
promou la sensibilització dels comerciants i complementant la formació en accessibilitat dels
futurs arquitectes de les universitats de la ciutat, amb la participació en primera persona de
les entitats i serveis de persones amb discapacitat.
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•

Promoure accions per posar en relació les entitats i serveis de lleure dels districte, i les
entitats i serveis de persones amb discapacitat del districte, fent accions conjuntes a través
del projecte Cooperem en la Diversitat.

•

Treballar per garantir la participació d’infants i adolescents amb discapacitat a les activitats
de lleure de districte i a la Campanya de vacances d’estiu, amb els suports necessaris.

•

Treballar per garantir la informació i l’accés a les activitats esportives del districte de les
persones que presenten diversitat funcional, amb suports necessaris a partir del programa
de l’IBE L’Esport Inclou.

•

Treballar per garantir els suports necessaris dels adolescents i joves amb discapacitat del
Raval, vagin a instituts del barri o de fora (les escoles d’educació especial estan situades fora
el territori) treballant coordinadament amb serveis socials, el suport amb entitats
especialitzades de l’àmbit per promoure la seva autonomia dins la família, i el seu projecte
personal formatiu i laboral. Fer una atenció específica a la salut afectivo-sexual i
reproductiva.

•

Continuar donant suport a l’atenció que es dóna des dels centres de serveis socials a les
persones amb discapacitat, per a la millora de la seva qualitat de vida i la promoció de
projectes de vida independent.

•

Valorar i promoure l’oferta del servei Baixem al carrer per a persones amb discapacitat del
districte que viuen amb finques sense ascensor.

•

Treballar per garantir l’accés a recursos laborals i/o centres de dia a les persones adultes amb
discapacitat del districte, prioritzant la participació als recursos del propi districte.

•

Donar suport a la producció de bens i serveis dels centres ocupacionals de persones amb
discapacitat del districte, vinculant-los a les xarxes laborals del territori i a l’entramat
comunitari.

•

Promoure la participació i la inclusió de les persones amb discapacitat i /o trastorn mental a
l’oferta dels centres cívics i casals de barri del districte, garantint la seva accessibilitat, així
com els suports necessaris per a la seva participació, lluitant contra l’aïllament i la soledat.

•

Facilitar els recursos necessaris per garantir l’accessibilitat dels òrgans de participació del
districte i dels processos participatius.
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Barcelona, a 10 de desembre de 2020
EL PRESIDENT

Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell
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