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Benvolguts i benvolgudes, 
 
Em plau convocar-vos a la propera sessió ordinària 2/2022 del Consell del Districte , que tindrà lloc 
de manera presencial, el dia 19 de maig de 2022 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 24 de març del 2022. 
 

B) PART INFORMATIVA  
 

1. Despatx d’Ofici. 
 

2. Informe de Regidoria. 
 

 
C) PART DECISÒRIA 

 
1. Pla especial d’usos d’activitats vinculades al repartiment a domicili.  

 
2. Medalles d’Honor 2022. 

 
 

D) PART D’IMPULS I  CONTROL 
 

a) Proposicions 
 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè,  

- Atès que la violència masclista segueix sent un dels problemes més greus de la nostra 
societat. 

- Atès que el punt d’informació contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques en l’oci 
nocturn al Front Marítim considerem que no és suficient. 

- Atès que les violències masclistes i LGTBI-fòbiques als barris i zones d’oci nocturn són 
molt freqüents. 

Que s’ampliï el servei proposat pel govern de la següent manera: 
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1. Que hi hagi una ampliació horària fins les 6 de la matinada, amb el respectiu 
increment de dotació pressupostària corresponent, per tal de garantir els recursos 
humans i un treball remunerat digne. 

2. Que s’ampliïn les zones que s’han establert a punts d’oci nocturn, com podrien ser 
carrer Escudellers, carrer Arc del Teatre i passeig del Born. 

3. Que a més de persones atenent el Punt d’informació hi hagi patrulles de cossos 
policials especialitzades en aquest tipus de violències a les zones on trobem els punts 
liles. 

4. Que s’incloguin patrulles itinerants pel voltant de les zones d’oci. 

 
 2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè,  

 
- Atès que les obres de Via Laietana duraran, com a mínim, fins l’any 2023.  

- Atès que els comerciants de la zona es veuran afectats per aquestes obres, tant els del 

propi carrer com els de les zones del voltant. 

- Atès que el comerç del centre de la ciutat ja ha patit prou a causa de la pandèmia del 

Covid-19 com per les recents pujades de preus de les matèries primeres, energia i 

combustibles. 

 

Que el Govern Municipal ho estudiï i destini una partida pressupostària per a indemnitzar als 

comerços que es troben a Via Laietana i els seus voltants amb la finalitat d’ajudar 

econòmicament al sector del comerç i crear sinèrgies entre els comerços i l’administració 

perquè les obres no siguin un nou impediment per al sector.  

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

 

 - Atès que el districte de Ciutat Vella pateix des de fa temps una xacra pel que fa a 
pintades indiscriminades, ”tags”, basades en lletres i altres motius, degradant i enlletgint 
el paisatge visual. 

 - Atès que el codi penal reconeix com a delicte sobre el patrimoni històric causar danys a 
determinats béns rellevants pel seu valor històric, artístic, científic, cultural o 
monumental, o en jaciments arqueològics, terrestres o aquàtics.  
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 - Atès que en el Consell Plenari de març del 2022 el grup municipal de Junts per Catalunya 
va demanar un pla específic per eliminar les pintades en tots els edificis públics i en el 
mobiliari urbà del Districte de Ciutat Vella, i va ser acceptat amb l’argumentació que ja 
estava contemplat dins el Pla Cuidem Barcelona. 

 - Atès que el patrimoni i els edificis del Districte de Ciutat Vella són víctimes d’agressions 
constants que fan malbé la memòria i menyspreen el que som. 

Demanem al govern municipal la creació d’un pla específic de protecció i acció del patrimoni 

històric del Districte de Ciutat Vella acordat amb la resta d’administracions, que reculli els 

següents aspectes: 

• Informe complert del patrimoni històric protegit públic i privat del Districte de Ciutat 

Vella. 

• Informe tècnic i normatiu per a la protecció del patrimoni històric. 

• Pla d’acció integral que abordi les següents mesures: 

- Increment de la prevenció coordinant els cossos de seguretat del districte, creant 

operatius de vigilància en zones d’especial interès patrimonial, edificis catalogats 

i protegits. 

- Aplicació rigorosa de l’Ordenança de Civisme. 

- Increment de la neteja. 

- Creació d’una línia específica de subvencions, i un departament que doni suport 

e informació, dirigida als propietaris d’immobles catalogats i protegits  de Ciutat 

Vella. 

 
b) Precs 

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

 
- Atès que el projecte de pisos cooperatius d'habitatges de protecció oficial del carrer de 

Sant Martí, 12-16 serà una realitat aviat i perdrem una pista esportiva. 
 
- Atès que el 20 de febrer de 2017 es va acordar aprovar definitivament la modificació 

puntual del Pla General Metropolità als  solars del carrer Princesa, 21; Boquer, 8-12; i 
Sant Bartomeu, 5-7 per tal de canviar els usos. 

 
- Atès la manca d'equipaments esportius i pistes esportives que presenta el barri. 
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Que el Govern del districte, que va impulsar el canvi de planejament necessari per convertir 
en equipament  el solar del carrer Sant Bartomeu 5-7, en mantingui la qualificació i destini 
aquest espai a la construcció d’unes pistes esportives, per tal de substituir les de Sant Martí 
12-16. 
 

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

- Atès que el nivell de sorolls i incivisme al districte de Ciutat Vella és molt elevat.  

- Atès que el Grup Municipal d’Esquerra Republicana ha dut a terme un seguit de 
propostes i precs per tal de pal·liar la situació de descontrol degut a l’augment del 
turisme i del fenomen dels botellots. 

- Atès que encara no estem en període d'estiu i ja es comencen a detectar problemàtiques 
de convivència i respecte als veïns i veïnes dels nostres barris.  

Que el govern de Districte executi totes les iniciatives que s’han aprovat al Consell de Plenari 
de Ciutat Vella, relatives als problemes de convivència, botellots, sorolls i incivisme. 

 
 6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè,  

 
- Atès que en la passada Comissió Consultiva de Benestar, Acció Social i Ciutadania es va 

debatre sobre el “Comerç d’Origen Divers” i no es van donar respostes clares sobre la 

seva problemàtica. 

- Atès que hi ha queixes d’aquests comerciants sobre les diferents normatives i tràmits 

que han de realitzar amb les administracions públiques. 

 
Exigim al Govern Municipal un compromís ferm per ajudar al Comerç d’Origen Divers i 

acompanyar-lo en els diferents tràmits amb les administracions. 

 

 7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè,  
 
- Atès que ben aviat s’haurà d’implementar la campanya d’estiu dels cossos de seguretat i 

prevenció de Barcelona. 

- Atès que queda palès que després de la pandèmia han canviat les problemàtiques de 

convivència i seguretat a l’espai públic, tal com ja va ocórrer l’any passat. 



 
 
      Districte de Ciutat Vella 
 
 
 

 

  5 
Sala dotada d'anell magnètic 
 
 
 
 

Demanem al govern municipal del Districte el següent : 

 

• Que al proper Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella se’ns presenti dins 

l’informe del regidor la informació que faci referència sobre com es desenvoluparà la 

campanya d’estiu dels serveis de seguretat i prevenció del Districte, en el que constin 

els recursos ordinaris i  extraordinaris dels quals es disposarà per evitar episodis 

d’incivisme, els efectius policials amb els quals es pretén comptar, els punts del 

districte on es reforçarà la presència policial, l’operatiu de platges, així com del 

nombre d’agents cívics que reforçaran el servei i la seva distribució per barris. 

• Que en el Consell Plenari de l’octubre del 2022 se’ns presenti un informe complet 

avaluatiu, quantitatiu i qualitatiu sobre l’estiu 2022 al Districte de Ciutat Vella. 

 8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè,  
 
 - Atès que els Jardins Rubió i Lluch actualment pateixen un greuge d’inseguretat i 

incivisme. 

 - Atès que en el recinte nomenat anteriorment conviuen diverses institucions, 
administracions, entitats i agents privats. 

 - Atès que gaudir d’un espai públic net i segur és un dret que tenim tots els ciutadans. 

 - Atès que els Jardins Rubió i Lluch tenen un potencial absolut per desplegar el Pla de joc a 
l’espai públic, si no estiguessin instaurades certes dinàmiques negatives. 

Instem al govern municipal la creació d’unes sessions de treball on els diferents actors 

públics, institucionals i privats que són presents en la delimitació territorial dels Jardins Rubió 

i Lluch exposin i defineixin una sèrie de mesures per revertir aquestes dinàmiques d’incivisme 

i d’inseguretat, i es concretin un seguit d’activitats transitòries  i permanents que convidin al 

gaudí de l’espai públic per infants i gent gran. 

 
 
c) Preguntes 

 
9. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup municipal Ciutadans perquè: 
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- Atès que en els “Jardins de Sant Pau del Camp” s’estan produint diferents incidents, 

sobre tot a certes hores de la nit. 

- Atès que en aquests mateixos jardins està prevista la realització de diferents millores. 

 

Quines mesures té previst implementar el Govern Municipal per a millorar la seguretat en els 

“Jardins de Sant Pau del Camp”? 

 
d) Seguiment de Proposició 

 
e) Seguiment de Prec 
 

10. Seguiment del Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC acceptat pel 
Govern del Districte de Ciutat Vella en el Plenari del dia 12 de desembre de 2019, amb el 
següent contingut: 
 
“Ateses les reiterades queixes dels veïns i veïnes que viuen en habitatges de propietat 
municipal al districte i atesa la degradació dels espais comuns d'aquests habitatges de 
propietat municipal, que el Govern del districte prengui les mesures pertinents per tal de 
garantir una bona gestió i un bon ús i manteniment dels espais comuns dels habitatges de 
propietat municipal al Districte de Ciutat Vella.” 
 
Perquè el Govern del districte prengui les mesures pertinents per tal de garantir una bona 
gestió, un bon ús i manteniment dels espais comuns dels habitatges de propietat municipal al 
Districte de Ciutat Vella. 
 

E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 

Barcelona, a 19 de maig de 2022 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
Ima. Sra. Marina Gassol i Ventura 
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