Districte de Ciutat Vella

Benvolguts i benvolgudes,
Em plau convocar-vos a la propera sessió ordinària 2/2020 del Consell del Districte , que tindrà lloc el
dia 16 de juliol 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 7 de maig de 2020.
B) PART INFORMATIVA
1. Despatx d’Ofici.
2. Informe de Regidoria.

C)

PART DECISÒRIA

1. Pla Especial Urbanístic i de Millora Urbana per a la regulació del nou equipament sanitariassistencial a l’Església de la Casa de Misericòrdia situada al carrer de Montalegre, 4.

D)

PART D’IMPULS I CONTROL
a) Proposicions

1. 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.
2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal C,s perquè, atès l’enorme pes
que té el turisme en l’activitat econòmica i els llocs de treball que es generen a Ciutat Vella,
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atesa la situació de paràlisi del sector i la falta de turistes degut a la crisi sanitària de la Covid19 que està suposant el tancament de nombrosos negocis i està posant en risc la viabilitat de
molts més i el manteniment de milers de llocs de treball al districte, atès que el Govern
Municipal està constituint un Fons Covid dotat, al menys, amb 90 milions d’euros, atès que en
els propers mesos optarà a més recursos econòmics en concepte de fons de recuperació que
posaran a la seva disposició la Generalitat de Catalunya, el Govern d'Espanya i la Unió
Europea per destinar a pal·liar els efectes de la crisi social i econòmica,
el Districte de Ciutat Vella reclami al Govern Municipal la constitució d'un fons especial de
recuperació i reactivació de l'activitat econòmica i el manteniment de l'ocupació al districte,
especialment dedicat a aquells sectors que s'han vist més perjudicats per la crisi i que tenen
una dependència més gran de l'activitat turística, com el comerç, la restauració i la cultura, i
que l'esmentat fons es constitueixi de manera urgent i reservi una part dels recursos perquè
els eixos comercials puguin dissenyar, les mesures de dinamització necessàries per al reforç
de la temporada d'estiu i la campanya de Nadal, mesos de més facturació i contractació per
part d'aquests sectors.
3.

Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè, atès que al
final de les Rambles, just a tocar de les Drassanes, existia una edificació, lloc de trobada de les
“Carolines” anomenada “vespasiana”, que va ser destruïda en mans d’una bomba anarquista,
atès que la major part de la població de Barcelona i d’arreu desconeix que l’any 1933 va tenir
lloc la primera manifestació LGTBI a la ciutat de Barcelona, per render homenatge a aquesta
edificació, molt abans que totes les revoltes de Stonewall, atesa la necessitat de rememorar la
memòria històrica de la nostra ciutat, i molt especialment de donar veu a aquells col·lectius
que han estat històricament invisibilitzats, el districte de Ciutat Vella inclogui en el projecte
executiu actual de la remodelació de les Rambles la instal·lació d’una reproducció del
monument “vespasiana” en homenatge al col·lectiu LGTBI, especialment les persones
transsexuals, als jardins de davant de les Drassanes, a la plaça del Portal de la Pau. El
monument s’haurà de definir amb les entitats de l’àmbit mitjançant un grup de treball
impulsat pel Consell Municipal LGTBI de Barcelona i a més haurà d’incloure una breu
explicació i enllaç a un codi QR que expliqui la història del monument del col·lectiu LGTBI a la
nostra ciutat.

b) Precs
4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal C,s perquè, atès que actualmente
existeixen diferents queixes i problemes respecte a les escombraries que produeixen diferents
comerços, atès que molts dels comerços tenen excés d’escombraries i de contenidors, es
realitzi un Cartell informatiu on s’expliqui com i quan els comerços deuen treure les
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escombraries i com s’ha de reciclar, i perque no hagi cap confusió, aquests cartells hauran de
ser el més gràfics possible i hauran d’estar escrits en diferents idiomes.
5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal C,s perquè, atès que la crisi
sanitària, social i econòmica que estem vivint, ha deixat a moltes famílies en situació de
vulnerabilitat, ja que l'Ajuntament de Barcelona i el Districte de Ciutat Vella han de vetllar
per donar respostes a aquestes famílies i garantir la igualtat d'oportunitats de tots els
menors de 0-17 anys, ja que la campanya de “T'estiumoltíssim 2020” és una oportunitat
perquè molts joves del nostre districte puguin realitzar activitats educatives de lleure,
socioculturals i esportives, se'ns facilitin totes les dades relacionades amb la Campanya
“T'estiumoltíssim 2020” al Districte de Ciutat Vella, dades que se'ns han de presentar en el
Ple de Ciutat Vella i també fer-nos-les arribar per escrit. En aquest informe/document han de
ser presents, com a mínim, les següents dades: Places que s'han ofert als menors del
districte, activitats que s'han ofert, entitats que estan participant i quantes beques s'han
ofert.
6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè, atès que al
Districte de Ciutat Vella tenim un centre que atén a persones amb diversitat funcional, en
diferents seus i activitats repartides pels diferents barris del districte, atès que el col·lectiu de
persones amb diversitat funcional és més vulnerable a l’hora de moure’s per un districte
bastant congestionat, atès que la problemàtica de mobilitat s’agreuja en un tram de 300
metres situat entre el carrer Bonsuccés i Elisabets, el Districte de Ciutat Vella treballi amb el
col·lectiu de persones amb diversitat funcional, les seves famílies i educadors la creació d’un
camí amable al carrer Bonsuccés i Elisabets des de Rambles fins al carrer Àngels per tal de fer
més segura la mobilitat de les mateixes.
7.

Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat perquè, atès que
els Centres de Serveis Socials (CSS) són centres d'informació, orientació i atenció per tractar
els problemes socials que afecten a les persones i a les famílies, són el lloc on s'hi poden
sol·licitar o obtenir informació sobre les diferents ajudes i serveis que ofereix l'Ajuntament de
Barcelona, atès que el Districte de Ciutat Vella actualment disposa de 4 CSS oberts dels 5
existents, atès que la Covid-19 ha deixat al Districte de Ciutat Vella una greu crisis social
provocada per una crisis sanitària, atès que el barri de la Barceloneta és un barri que per la
seva situació urbanística queda aïllat de la resta del districte, el Districte de Ciutat Vella faci
totes les gestions possibles per l’obertura immediata del CSS Barceloneta.
c) Preguntes

8. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès que de febrer
a març, la afiliació́ a la Seguretat Social de persones de 16 a 29 a anys ha registrat una caiguda
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del 40’5% segons l’Agència Catalana de Joventut, atès que s’espera un 40% d’atur juvenil, ja
que habitualment la taxa en joves dobla la del conjunt de la població i la Comissió Europea
preveu un 18’9% d’atur, atès que la caiguda de la contractació jove del mes de març va ser
gairebé del 30%, atès que, segons dades del Ministeri, s’ha recuperat el 70% de l’ocupació
destruïda de persones majors de 50 anys mentre que només s’ha recuperat un 15% de
l’ocupació juvenil destruïda per la COVID-19, atès que en el Consell Plenari de l’Ajuntament de
Barcelona del 26 de juny es va acceptar el prec que instava el govern municipal a presentar en
el termini màxim d’un mes una bateria de mesures de curt i mitjà termini per tal d’ajudar a
pal·liar les conseqüències sobre el mercat laboral dels i les joves de Barcelona provocades per
la crisi de la COVID-19, conèixer quines mesures està treballant el govern del districte amb el
moviment associatiu juvenil i punts Infojove per pal·liar les conseqüències ocupacionals de la
crisi de la COVID-19 en la realitat que afecta als i les joves de Ciutat Vella.

9. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès que aquesta
crisi sanitària ha posat en evidència una desigualtat social que ja denunciem fa anys i ha
provocat que moltes famílies necessitin ajuda per cobrir necessitats bàsiques, atès que les
xarxes veïnals, sobretot les xarxes d'aliments i entitats socials del districte s'han bolcat en la
solidaritat veïnal i cada cop reben més sol·licituds per part d'usuaris que es troben en situació
de vulnerabilitat i altres casos derivats de serveis socials, atès que les entitats socials del
districte afirmen que estan desbordats, ofegats econòmicament i sobrepassats per la manca
de resposta de les institucions, atès que l'Ajuntament de Barcelona va aprovar una línia
especial d'ajuts per a les entitats socials que estan col·laborant en l'atenció a les persones
afectades per la crisi de la COVID19, per compensar el seu sobreesforç i garantir-ne la
liquiditat i continuïtat, atès que l'Ajuntament de Barcelona va afirmar que vol reconèixer la
implicació de les entitats i destinarà mig milió d'euros repartits entre 10.000 i 12.000 euros
per associació amb la intenció de no deixar a ningú enrere, conèixer de quina manera es
repartirà aquesta línia d'ajuts a les entitats socials i xarxes veïnals al Districte de Ciutat Vella.

d) Seguiment de Proposició
10. Seguiment de Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal C,s perquè ja
que al Ple del districte del mes d'octubre, on es va aprovar per unanimitat la proposta
presentada per Ciutadans Ciutat Vella sobre la il·luminació del districte, atesa la importància
de donar compliment a les proposicions aprovades en aquest Consell Plenari, que es realitzi
seguiment de la proposta aprovada per unanimitat en el Consell Plenari del 24 d'octubre del
2019 de fer públics els diferents informes que han fet les entitats on s'avalua la situació actual
de la il·luminació dels carrers, places, jardins i parcs del districte per conèixer de manera
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detallada la situació. A fi d'avaluar la realitat actual i així treballar al costat de l’Ajuntament
amb veïns i comerciants quines mesures cal realitzar i quines actuacions concretes de millora
s'han de fer per il·luminar més l'espai públic i que sigui el més sostenible possible.
11. Seguiment de Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JuntsxCat
perquè, atès que és important donar compliment a les propostes aprovades en aquests
Consells Plenaris, atès que en el Consell Plenari del districte del 7 de maig del 2020 es va
acordar per unanimitat la proposta d’acord presentada pel grup de Junts per Catalunya Ciutat
Vella sobre comerç, per crear de forma immediata una plataforma online per promoure la
presència digital i l’e-commerce dels comerços del districte, i d’altres accions, es realitzi el
seguiment d’aquesta proposta d’acord.
E)

DECLARACIONS INSTITUCIONALS

1.

Declaració institucional presentada al Consell Plenari de Ciutat Vella pel Grup Municipal
de Govern.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

Que la situació viscuda a casa nostra en la crisi sociosanitària de la pandèmia de la COVID19 pel
que fa a les residències de persones grans, ha estat la mostra que el model residencial per a
persones grans dependents és caduc, i que no respon al mínims bàsics exigibles per una societat
com l’actual.
La crisi sanitària ha fet evident algunes de les principals mancances del model residencial tal i com
les diverses entitats i organitzacions porten anys denunciant: el model actual de residències per a
persones grans és un model que molt sovint no posa les necessitats de les persones al centre de
les actuacions.
Malgrat no ser la seva competència l’Ajuntament de Barcelona ha actuat de forma decidida i
responsable per tenir cura de les persones residents i les persones treballadores de les residències
tant públiques com privades, en el moment de la crisi sanitària de la COVID19, ja que els residents
de les aproximadament 300 Residències són veïns i veïnes de la Ciutat.
Aquesta situació de model caduc va provocar, en mig de la crisis sanitària, el canvi de titularitat de
les residències, del Departament de Treball Afers Socials i Famílies al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, fent evident les conseqüències de les retallades dels darrers anys en el
camp social i sanitari del Govern se li suma que el model de centres residències per a persones
dependents no dona resposta a les actuals necessitats de la nostra societat.
La necessitat d’un nou model és encara més punyent si pensem en els efectes del procés
d’envelliment que estem vivint i viurem. Aquest procés d’envelliment comportarà un augment de
la població envellida i que comporta ja un augment de les necessitats –que anirà creixent de forma
exponencial– a les que donar resposta i que l’actual model no pot fer.
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Es per això que expressem la necessitat de repensar com acompanyem les persones de la ciutat en
el seu procés vital de fer-se grans, un element que requereix repensar el model assistencial de la
ciutat per tal que aquest es centri tant en les necessitats de les persones cuidades com en les
cuidadores. S’han de trobar formes de coordinació interinstitucional que ens permetin pensar en
ciutat i societats a on envellir dignament. Tanmateix aquest treball ens ha de permetre anar cap a
un model assistencial basat en el control públic compartit.
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 acorda:
Primer.- Sumar-nos des del Districte de Ciutat Vella al recordatori de les persones que han perdut
la vida degut a la pandèmia, moltes d’elles residents a les residències de persones grans del nostre
país, ciutat i districte. Fer arribar l’escalf a llurs famílies i a les persones que encara resten malaltes
o que ja han superat la malaltia. Agrair la tasca realitzada per totes les persones que han fet
possible sortir de la crisi sanitària: Serveis essencials de l’Ajuntament, personal sanitari, personal
de les residències i totes les persones que, en compliment del R.D. 463/2020 va anar a treballar
amb coratge i valentia en els moments més complicats: transportistes, quiosquers, caixers i
caixeres de supermercat, dependents de comerç alimentari, etc.
Segon.- Garantir un sistema d’alerta primerenca i un protocol d’intervenció en cas de possibles
períodes de rebrot del Coronavirus o d’altres situacions sanitàries similars, que permeti espais de
cogestió, codecisió, col·laboració.
Tercer.- Consolidar un espai de treball i coordinació interinstitucional capaç de repensar el model
residencial de la ciutat de Barcelona, un espai conjunt entre la Generalitat de Catalunya,
l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, i que permeti un control
públic compartit de la qualitat assistencial i de cures.
Quart.- Apostar per un model residencial per a persones grans dependents que posi les necessitats
personals i col·lectives d’aquest col·lectiu al centre del model d’atenció a les persones grans i la
incorporació de les residències a les dinàmiques de les comunitats veïnals en les que estan
situades.
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