Districte de Ciutat Vella

Benvolguts i benvolgudes,
Em plau convocar-vos a la propera sessió ordinària 3/2020 del Consell del Districte , que tindrà lloc el
dia 15 d’octubre de 2020 a les 18.30 h mitjançant la plataforma LocalretMeet, amb el següent:
ORDRE DEL DIA
A) Aprovació de l’acta de sessió ordinària del 16 de juliol de 2020.
B) PART INFORMATIVA
1. Despatx d’Ofici.
2. Informe de Regidoria.
3. Mesura de Govern:
C)

Ciutat Vella davant la crisi produïda per la COVID-19.

PART DECISÒRIA

1. Pla de Millora Urbana per a l’ajust d’alineacions en l’àmbit del Portal de Santa Madrona.

D)

PART D’IMPULS I CONTROL
a) Proposicions
1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès que cal
millorar la seguretat dels nostres veïns, veïnes i comerciants que desenvolupen la seva
activitat econòmica al Districte, lluitant alhora per tal d'aconseguir que disminueixin les
desigualtats, atès que els problemes creixents de desigualtat socials, habitatge, convivència i
seguretat necessiten de solucions basades en polítiques transversals, atès que Ciutat Vella és
el Districte que més patirà les conseqüències de la crisi socioeconòmica derivada de
l’emergència sanitària provocada per la Covid19, que el Govern del Districte de Ciutat Vella
es comprometi a posar en marxa una sèrie d'actuacions que millorin la seguretat i
disminueixin les desigualtats del districte:
PRIMER.- Que s'elaborin mesures policials i judicials amb l'objectiu d'exercir pressió sobre
activitats il·legals i l'agilització de processos.
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SEGON.- Que s'elaborin mesures d'habitatge amb l'objectiu de reduir significativament el
nombre d'habitatges buits i controlar les ocupacions d'habitatge de caràcter delinqüencial.
TERCER.- Que s'elaborin mesures de reducció de danys a l'espai públic amb l'objectiu de
reduir els conflictes de convivència, millorar l'atenció a les persones en situació de
vulnerabilitat i intervenir en els punts on proliferen els problemes de salut pública.
QUART.- Que s’insti l’Ajuntament de Barcelona a recuperar un instrument com Foment de
Ciutat Vella, amb personal i recursos econòmics propis, per tal de dur a terme la planificació
en matèria d’urbanisme, cultura, espai pública, habitatge i projectes de dinamització
econòmica i social, amb l’objectiu de revertir els problemes creixents al Districte de Ciutat
Vella.
CINQUÈ.- Que s'insti l'Ajuntament de Barcelona a que incrementi el Pressupost del Districte
de Ciutat Vella per al proper exercici 2021.
SISÈ.- Que es creï una taula setmanal de coordinació de dispositius i una taula quinzenal de
seguiment amb els veïns i les veïnes.

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè, atès que el dia
23 de setembre va ser el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones,
Nenes i Nens, atesa la necessitat d’actuar fermament per abordar la situació que viuen les
dones prostituïdes víctimes del tràfic de persones i l’explotació sexual, a Barcelona i amb
especial afectació als barris de Ciutat Vella, sent aquesta una situació que atenta contra els
drets de les dones i els drets humans, atesa que la protecció de les dones víctimes de
l’explotació sexual i la lluita contra el tràfic de persones és un principi que hauria de situar-se
per sobre de qualsevol diferència de perspectiva al respecte de la prostitució i que aquestes
diferències no justifiquen en cap cas la coacció a qui defensa els drets de les dones, nenes i
nens davant l’explotació sexual, com malauradament s’ha produït recentment en
manifestacions públiques al Districte,
-

Comprometre’s com a Districte en la lluita contra el tràfic i l’explotació de persones,
especialment dones i nens i nenes, en aquest sentit, impulsar i treballar en polítiques per
acabar contra l’explotació sexual al Raval i al conjunt de barris de Ciutat Vella.

-

Reforçar la UTEH perquè pugui incrementar la seva actuació contra la situacions
d’explotació i la protecció de les dones víctimes del tràfic d’éssers humans amb fins
d’explotació sexual i analitzar l’increment d’aquestes situacions al barri del Raval i al
conjunt de barris de Ciutat Vella i l’efecte de la crisi actual, actuant en conseqüència.
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-

Enfortir la col·laboració i l’actuació policial i l’actuació judicial en contra de les màfies i els
i les proxenetes.

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal C,s perquè, amb motiu de
què els delictes d'ocupació d'edificis i habitatges, qualificats com a “usurpació” i tipificats en
el Codi Penal com a utilització d'immobles aliens sense autorització, amb o sense violència,
han experimentat un elevat creixement durant els últims anys a Barcelona, que l'ocupació és
un acte il·legal que mereix el retret dels poders públics, converteix els amos i els veïns en
víctimes, que els propietaris i llogaters es troben davant de la impossibilitat d'entrar a la seva
pròpia casa en tornar d'unes vacances o d'una curta absència i que l'Administració més
directament implicada en la problemàtica derivativa de l'ocupació il·legal d'habitatges és
l'Administració Local. Atès que és indubtable que hi ha una afectació a la seguretat i
convivència ciutadanes, la responsabilitat de les quals ha de recaure sobre els Ajuntaments,
que aquestes Administracions són les més pròximes als ciutadans i les que han d'oferir una
resposta més immediata a un fenomen que tant està perjudicant els veïns, per fer front al
problema que representa l'ocupació, els Ajuntaments amb les potestats adequades, a
l'alçada de la responsabilitat que la ciutadania els reclama, cal reforçar les competències dels
Ajuntaments per vetllar per la seguretat i convivència ciutadanes en casos d'ocupacions
il·legals d'habitatges, facultant-los per subrogar-se a les accions de desallotjament dels
propietaris que no les exerceixin en casos d'ocupació il·legal que afectin la seguretat i
convivència ciutadanes. El fenomen de l'ocupació creix any rere any a Espanya, i Catalunya
lidera el nombre entre les Comunitats Autònomes on es produeixen més ocupacions, una
mitjana de 600 al mes i 20 al dia des de gener a juny d'aquest any. Són dades alarmants les
que es comptabilitzen a Catalunya; Barcelona és la província d'Espanya amb més alt
percentatge d'ocupació. En concret, les ocupacions són del 14,2%, per cada 10.000
residències, i la ciutat de Barcelona, el seu màxim exponent, afectant de manera indiferent
tots els Districtes i barris de la ciutat. Per això es proposa:
•

Elaborar un Pla d'actuació contra l'ocupació il·legal d'habitatges, a fi de prevenir,
detectar i evitar l'ocupació il·legal d'immobles o d'aquells susceptibles de ser-ho,
establint un protocol d'actuació que pugui servir, també, de suport als legítims
propietaris per aconseguir, com més aviat millor, la recuperació de la possessió del o
els immobles ocupats.
- Posar en marxa les mesures que siguin necessàries per vetllar per la seguretat
i la convivència veïnals afectades per l'ocupació il·legal, mantenint una estreta
col·laboració amb les associacions de veïns i entitats del Districte i els grups
polítics amb representació al Districte.
- Reforçar de forma immediata la presència policial i el patrullatge preventiu al
Districte de Ciutat Vella, incrementant la plantilla d'agents destinats al
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•

Districte, així com emetre instruccions a la Guàrdia Urbana de tolerància zero
amb l'ocupació. Que, en compliment de l'establert en la Llei del Patrimoni de
les Administracions Públiques, l'Ajuntament es comprometi a dur a terme les
accions necessàries per recuperar d'ofici la possessió il·legalment perduda
sobre els seus béns immobles.
Que per a l'elaboració d'aquest Pla contra l'ocupació il·legal d'habitatges al Districte
de Ciutat Vella, es dotarà, si fos necessari, una partida econòmica procedent del Fons
de Contingència previst en els Pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona aprovats
per a l'exercici 2020.

4. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè, atès que
molts dels carrers del barri de la Barceloneta acumulen línies i cablejat aeri de la xarxa
elèctrica i de la xarxa de telefonia, atès que degut al deficient manteniment i envelliment de
les xarxes del barri de la Barceloneta, deixa a les veïnes i veïns moltes vegades sense
subministrament elèctric, i que la manca d’aquest sanejament de la xarxa elèctrica provoca
situacions d’inseguretat i lamentables accidents, que el districte de Ciutat Vella redacti un pla
d’actuació per acumulació de línies i cablejat aeri de la xarxa elèctrica i telefònica al barri de
la Barceloneta, que el Districte de Ciutat Vella requereixi i faci la petició oficial a les
companyies pertinents per a la realització de les millores necessàries, supressió de cablejat
que no té servei i l’eliminació de suports que no estan en bones condicions, i que dins el pla
d’actuació prioritzi aquells carrers que necessiten una reforma del paviment per soterrar
cablejat.
b) Precs
5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès la situació de
vulnerabilitat de molts joves del districte que es troben vivint al carrer, atès que la pandèmia
de la Covid-19 ha provocat una crisi social i econòmica que ha fet augmentar les desigualtats
i les situacions de vulnerabilitat de molts joves i famílies, atès que entorn a juliol el nombre
de joves que viuen al carrer a tota Barcelona es va disparar un 60% i que els altres espais del
districte específics pels col·lectius que es troben al carrer o en situació de vulnerabilitat no
presenten les mateixes problemàtiques o no requereixen les mateixes necessitats que els
joves, que el govern de districte, recolzant-se en entitats coneixedores d’aquestes realitats,
creï un espai únicament per a joves majors d'edat on aquests tinguin la possibilitat de dur a
terme activitats, tinguin garantits espais d’higiene personal i espais per poder guardar les
seves pertinences, i així garantir els seus drets i millorar les seves condicions de vida.
6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC atès l’augment de dones
prostituïdes a diverses zones de Raval, Robadors i entorns de la Rambla, susceptibles d'estar
essent víctimes de tràfic d´ésser humans amb finalitat d'explotació sexual, atès 9 de juliol de
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2019 el Grup Municipal d'Esquerra Republicana vàrem portar al Ple del Consell Municipal de
l'Ajuntament de Barcelona una proposta, que va ser aprovada, per tal de millorar la UTEH,
per la dimensió dels casos atesos i l'augment d'aquests, que el govern del districte insti el
govern municipal,
PRIMER.- A crear un departament dins de la UTEH que atengui exclusivament dones víctimes
de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, del carrer d'en Robador i
entorns.
SEGON.- Que tenint en compte la nova reforma del Codi Penal de la terceria locativa: “penar
el proxenetisme en totes les seves formes, també el no coactiu”, es persegueixi a traficants
d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual que han passat a ser penables arran
d'aquesta reforma del Codi Penal.
7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal C,s perquè, atès que el Gimnàs
Social Sant Pau és una entitat molt arrelada al barri del Raval, que ofereix l'oportunitat de fer
esport però també ofereix un servei que va molt més enllà de la pràctica esportiva, ja que fa
anys que lluiten per continuar fent la seva gran tasca i a qui tots els partits de l'oposició, fins i
tot els que no estan representats en aquest Ple, hem mostrat el nostre suport a la seva lluita,
que el Districte de Ciutat Vella i el Govern Municipal del Districte es comprometin a salvar el
Gimnàs Social Sant Pau complint amb l'acord al qual es va arribar en el passat mandat.
8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal C,s perquè, atès que el passat mes
d'agost van perdre la vida 3 persones a la Barceloneta, que les condicions d'infrahabitatge al
districte són moltes i aquestes poden comportar problemes greus a les persones que hi
viuen, que es creï un Protocol d'actuació per evitar que situacions com les que es van viure
el passat 14 d'agost a la Barceloneta no tornin a passar i que es faci un estudi de la situació
d'infrahabitatge al Districte de Ciutat Vella.
9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè, atès que amb la
intenció d’aquest “urbanisme tàctic” s’han produït diverses queixes per part de la ciutadania,
atès que en la verificació d’aquestes queixes als nostres barris hem pogut comprovar moltes
deficiències, algunes de les quals posen en perill la seguretat de les persones amb deficiència
visual, que el districte de Ciutat Vella insti a l’Ajuntament de Barcelona a adaptar totes les
parades de bus del districte, donant compliment a la normativa d’accessibilitat universal per
a garantir l’ús del transport públic a les persones amb deficiència visual, i que aquesta
adaptació estigui enllestida al desembre de l’any 2021.
10. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè, atès el
compromís de l’Ajuntament amb la llibertat, la democràcia i els valors republicans, atès el
compromís favorable adquirit en Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella en data 14 de
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març del 2013 mitjançant un prec presentat pel GM Unitat per Barcelona, referent al canvi
de nom del passeig Joan de Borbó pel de passeig Nacional, i atès que aquest canvi de nom és
la voluntat de molts veïns i veïnes de la Barceloneta i entitats com l’AAVV de la Barceloneta,
l’ANC Barceloneta i l’Associació de geganters, grallers i bestiari de la Barceloneta, que el
Districte de Ciutat Vella insti a la Ponència de Nomenclàtor a:
•

Emetre un informe favorable en la Ponència de Nomenclàtor més propera, pel canvi de
nom de l’actual passeig de Joan de Borbó pel de passeig Nacional, nom original d’aquest
passeig.

•

Realitzar tots els tràmits oportuns per a dur a terme aquest canvi de nom.

•

Informar a les entitats esmentades en els atesos del seguiment.

c) Seguiment de Proposició
11. Seguiment de Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè,
s’informi de l’estat d’execució de la Proposició atesa al Consell Plenari del Districte de Ciutat
Vella, en data 16 de juliol de 2020 amb el següent contingut:
"Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atesa la
deixadesa i la manca de neteja i desinfecció detectades en nombrosos punts de Ciutat Vella,
en un estiu en què, a diferència del que acostuma a passar, no hi ha una gran massificació de
persones en el Districte, i en què, per tant, el nivell de salubritat de les nostres vies públiques
hauria de ser superior al d'anys anteriors, atesa la proliferació de plagues de diferents tipus
que s'estan donant a molts barris del districte, atès que estem enmig d'una pandèmia i en una
situació d'alerta per un possible rebrot de la COVID-19 i necessitem que es facin efectives totes
les mesures de seguretat possibles, i molt especialment les de salubritat pública, el Consell del
Districte de Ciutat Vella insti al govern municipal a intensificar el servei de neteja dels carrers i
places del Districte durant els mesos d'estiu, amb la finalitat de poder disposar d'uns nivells
òptims de neteja, desinfecció i salubritat en plena pandèmia, així com també a combatre les
diferents plagues que han proliferat i evitar d'aquesta manera que en proliferin més."

EL PRESIDENT
Jordi Coronas
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