
 
 
      Districte de Ciutat Vella 
 
 
 

 

  1 
Sala dotada d'anell magnètic 
 
 
 
 

Benvolguts i benvolgudes, 
 
Em plau convocar-vos a la propera sessió ordinària 2/2021 del Consell del Districte , que tindrà lloc 
de manera semipresencial, el dia 20 de maig de 2021 a les 18.30 h, mitjançant la sala virtual de 
l’Ajuntament de Barcelona, des de la Seu del Districte de Ciutat Vella, 3a planta de la plaça 
Bonsuccés, 3, amb el següent:   

ORDRE DEL DIA 
 

- Presentació de la proposta de conclusions del projecte de Participació Adolescent. 
 

A) Aprovació de l’acta de les sessions extraordinària i ordinària del 18 de març del 2021. 
 

B) PART INFORMATIVA  
 

1. Despatx d’Ofici. 
 

2. Modificació del Cartipàs Municipal de Ciutat Vella. 
 

3. Informe de Regidoria. 
 

4. Informe d’Enllumenat. 
 

5. Mesures de Govern: 
 

- Programa per al foment de les  relacions de proximitat 
i  veïnatge a les escales de veïns i a l’espai públic de Ciutat 
Vella. 
 

6. Donar compte de la suspensió potestativa prèvia de l’atorgament de llicències 
i/o comunicats i d’altres autoritzacions municipals dels establiments de plats 
preparats i els obradors i/o cuines industrials sense venda al públic ni 
degustació a la ciutat de Barcelona.  
 

C) PART DECISÒRIA 
 

1. Medalles d’Honor 2021. 
 
 

D) PART D’IMPULS I  CONTROL 
 

a) Proposicions 
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1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès que 

Metzineres és una entitat que du a terme la seva activitat al districte des de fa dos anys, i 
que la seva activitat està dirigida a un col·lectiu que sobreviu a diverses situacions de 
violències i vulnerabilitat, es doti de totes les eines i recursos necessaris a Metzineres, per tal 
de dur a terme la seva activitat i poder ampliar el nombre d'usuàries d'aquest servei. 
 

 2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, atès que la 
gent gran ha estat un dels col·lectius més afectats per la pandèmia i que Ciutat Vella té 
diferents espais sociosanitaris, destinats a la cura de la gent gran, tenint en compte que 
alguns són de titularitat municipal, atesa la nefasta gestió que s'ha fet per part de totes les 
administracions per garantir la cura de la gent gran, i el poc acompanyament que s'ha fet als 
familiars de les persones usuàries dels equipaments sociosanitaris, que el Districte de Ciutat 
Vella creï una taula de treball per abordar la situació actual dels equipaments sociosanitaris 
de gent gran del districte, on participin tots els agents implicats, representació de les 
persones i familiars dels equipaments, grups polítics i técnics municipals. 
 

 3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè atès que el 
comerç de proximitat i la restauració del Districte de Ciutat Vella han rebut un gran impacte 
negatiu amb la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la Covid-19. Atès que les 
diferents campanyes municipals, subvencions i ajuts per acompanyar aquest sector han estat 
insuficients. Atès que el Districte de Ciutat Vella està patint especialment els estralls de la 
pandèmia, ja que ha estat un districte depenent econòmicament d’una activitat turística mal 
gestionada. Atès que l’eix per treballar cap a un model econòmic més resilient, creant 
ocupació de qualitat al districte, dins la Mesura de Govern “Ciutat Vella davant la crisis 
produïda per la Covid-19” necessita més concreció per a donar una resposta efectiva i atès 
que les vint-i-set mesures per a la reactivació del comerç de proximitat han donat una 
resposta relativa, però no han estat suficients per la reactivació econòmica del districte, que 
el districte de Ciutat Vella creï un espai de treball específic dins el Pla de Desenvolupament 
Econòmic per tal d’impulsar un projecte que englobi els següents aspectes: 

 • Desenvolupament d’activitats culturals per a residents i no residents, on es faci divulgació de 
la memòria històrica i col·lectiva del districte, potenciant el comerç de proximitat i la 
restauració dins aquestes activitats culturals. 

 • Que aquest espai sigui de participació efectiva amb les associacions comercials, associacions 
veïnals, entitats referents en cultura, memorials, museus, equipaments i els grups municipals 
del districte. 

 • Dotació de pressupost econòmic concret dins el Pla de Desenvolupament Econòmic per 
aquest projecte d’iniciativa municipal. 
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b) Precs 
 
4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès que Josepha 

Vilaret, més coneguda com “la Negreta”, i mare de família nombrosa, va ser una de les 
protagonistes dels rebomboris del pa, revolta popular espontània contra l’augment del preu 
del pa i d’altres aliments bàsics, que es va produir a Barcelona el 28 de febrer de 1789; Atès 
que, arran d’aquests fets, Josepha Vilaret va ser detinguda, condemnada a mort i executada 
amb 5 companys més, víctima de la defensa d’unes condicions de vida millors per a les 
classes populars barcelonines; Atès a l’arrelament de Josepha Vilaret en la memòria popular 
dels veïns i veïnes del Gòtic, com posa de manifest el fet que un espai social del barri fos 
batejat amb el seu sobrenom de “La Negreta”;  Atès que l’any 2020, dels 4.592 carrers i 
espais públics que hi ha a Barcelona únicament 345 estan dedicats a dones, és a dir, un 
7,5% del total; Atesa la dificultat d’obrir nous vials a Ciutat Vella i la importància de 
preservar els noms històrics de les places i carrers del districte pel seu valor patrimonial; 
Atès que fa uns anys, l’enderrocament d’un immoble situat a la confluència dels carrers de 
la Rosa i d’en Carabassa va donar lloc a un nou espai públic, que és utilitzat amb freqüència 
pel veïnat i que encara no té nom, que el Govern del Districte de Ciutat Vella elevi a la 
Ponència de Nomenclàtor dels carrers de Barcelona, durant la propera reunió d’aquest 
òrgan, la proposta de donar el nom de Placeta de Josepha Vilaret, la Negreta, a l’espai 
públic resultant de l’enderrocament d’un immoble situat a la confluència dels carrers de la 
Rosa i d’en Carabassa. 
 

5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès el tancament de 
dues llars d’infants al Districte de Ciutat Vella, i que totes dues afecten, potencialment, al 
barri de la Barceloneta, i atès que només hi ha una alternativa possible al barri de la 
Barceloneta per a l’escolarització de la primera infància, que el govern del Districte de Ciutat 
Vella dugui a terme un estudi de les necessitats de les famílies per a l'escolarització de la 
primera infància, i s'implanti de manera urgent una alternativa d’escolarització per aquests 
infants de 0 a 3 anys de proximitat. 
 

 6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, atès que la plaça 
Pere Coromines i la plaça Pieyre de Mandiargue són un espai públic situat a prop del CUAP 
Pere Camps, i atesa la crisi sanitària que vivim, s'hauria de tenir una atenció especial amb les 
zones properes a espais sanitaris i mantenir-se el més desinfectats possible,  
per això, cal que el Districte de Ciutat Vella realitzi una desinfecció diària de la Plaça Pere 
Coromines i Plaça Pieyre de Mandiargue, i que tots els serveis municipals posin una especial 
atenció per reduir la brutícia, el soroll i evitar que aquesta plaça sigui un espai sobreocupat. 

 
7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, atès que 

actualment s'han fet unes sessions participatives per pacificar el Barri del Raval, i que 
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aquestes sessions no han comptat amb les persones més afectades pels canvis de mobilitat, 
que el Govern Municipal paralitzi, de moment, els canvis de mobilitat en el Raval fins que es 
faci una participació real de tots els agents implicats en el barri. 
 

 8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè atès que, la Ronda 
Sant Antoni és un ecotò, definit pels barris del Raval i de Sant Antoni, un espai on dues 
realitats socials, econòmiques i urbanístiques conflueixen i conviuen; Atès que aquest indret 
és un emplaçament conflictiu, on conviuen segregadament i de manera mes o menys 
normalitzada diferents grups socials, per tant ens trobem amb certa manca de cohesió social; 
Atès que l’espai públic és el qui en teoria hauria d’absorbir i llimar totes aquestes diferències, 
degudament acompanyat de polítiques municipals d’educació, ocupació de la via pública i 
convivència entre d’altres.Que el Govern Municipal ideï un pla d’actuació integral per 
abordar la problemàtica social i l’ocupació de l’espai públic a la llosa de la Ronda de Sant 
Antoni. 

 9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atès que les 
projeccions del canvi climàtic suposen un augment de la temperatura, escassetat d’aigua, 
pèrdua de platges, un increment del 17% en la intensitat de la pluja, provocant un increment 
de les inundacions, atès que la mesura urgent del Pla Especial Urbanístic de col·lectors i 
dipòsits, inclosos al Pla Directori de la Xarxa de Sanejament de Barcelona, i de la tercera fase 
de l’eix drenant de l’Avinguda del Paral·lel i el Carrer de Vilà i Vilà, amb l’objectiu de protegir 
els barris del Raval, Poble Sec i Sant Antoni, no millora la situació actual d’inundabilitat al 
barri del Raval, en la zona sud, que el Govern Municipal faci les gestions oportunes per 
millorar el Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona, en allò que afecta a les 
previsions d’inundacions al Raval sud, prioritzant l’estudi i les futures obres als embornals del 
carrer de les Flors i del carrer Pintor Fortuny, en el tram entre carrer Doctor Dou i Àngels, ja 
que amb poca pluja es produeixen tolls d’aigua i inundacions als pàrquings de la zona i 
baixos. 

 
 
Barcelona, a 20 de maig de 2021 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
Ima. Sra. Marina Gassol i Ventura 
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