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Benvolguts i benvolgudes, 

 

Em plau convocar-vos a la propera sessió ordinària 3/2021 del Consell del Districte, que tindrà lloc de 

manera semi presencial, el dia 15 de juliol 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 

 

A) Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 20 de maig de 2021 i l'aprovació de l'acta de la 

sessió extraordinària del 15 de juny de 2021. 

 

B) PART INFORMATIVA  

 

1. Despatx d’Ofici. 

 

2. Informe de Regidoria. 

 

3. Mesures de Govern: 
 

- Nou Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 2021-2023 

 

C) PART DECISÒRIA 

 

1. Canvi de denominació de la plaça d’Antonio López per plaça d’Idrissa Diallo, per a 

l’emplaçament: meitat de l’actual Plaça d’Antonio López, entre Passeig d’Isabel II, Carrer 

Consolat de Mar i Via Laietana.  

 

2. Canvi de denominació de la plaça d’Antonio López per plaça de Correus, per a 

l’emplaçament: meitat de l’actual Plaça d’Antonio López, situada entre el Passeig de Colom, 

Carrer Fusteria i Via Laietana. 

 

3. Nova denominació plaça de Sonia Rescalvo Zafra, per a l’emplaçament: espai ubicat dintre 

del Parc de la Ciutadella, prop de la confluència dels carrers Pujades i Wellington. 

 

D) PART D’IMPULS I  CONTROL 

 

a) Proposicions 

 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès l'augment 

de les molèsties pel soroll que es genera a tot el Districte de Ciutat Vella durant les hores de 
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descans; atès que el descans és un dret fonamental i un factor primordial a la salut: atesa la 

gran quantitat de queixes que han exposat els veïns i veïnes del Districte als diferents 

consells de barri realitzats en l'últim mes; atès que l’augment dels botellots a les diverses 

zones del Districte ha provocat que una gran massa de gent generi molèsties en els 4 barris 

del Districte, s’insta al govern municipal a:  

 

PRIMER.- Elaborar un estudi amb mesures acústiques a les zones més afectades i fe 

públiques aquestes dades. 

 

SEGON.- Que s'avaluïn, mitjançant un comitè mèdic, els danys físics i psicològics que estan 

patint constantment els veïns i veïnes de Ciutat Vella a causa del soroll.  

 

TERCER.- Un cop elaborats aquests dos estudis, proposar un seguit de solucions per a totes 

les casuístiques i problemàtiques que generen aquests sorolls. 

 

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

passat 21 de juny diferents AMPA/AFA de Ciutat Vella es van manifestar per la decisió del 

Departament d'Educació de realitzar la recatalogació dels centres educatius segons la seva 

complexitat, i donat que la situació educativa del districte ja és complicada per si mateixa, i 

amb aquestes noves mesures i accions no milloren la situació de molts dels centres educatius 

de Ciutat Vella, formula la següent proposició: 

Que el Govern Municipal insti al Consorci d'Educació i al Departament d'Educació a deixar en 

suspens la re catalogació dels centres educatius segons la seva complexitat al districte de 

Ciutat Vella i que es comprometin a garantir els recursos per garantir l'educació de qualitat i 

així evitar els efectes negatius que perjudiquen als alumnes i a les seves famílies. 

 
3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Junts Per Catalunya perquè, 

atès que el Districte de Ciutat Vella actualment té en diverses zones el paviment en mal 

estat, amb rajoles que es mouen, forats, paviments lliscants, irregulars o trencats, atès que el 

manteniment de l'espai públic és un dels pilars de la quotidianitat i un bé bàsic comú de tots 

els veïns i les veïnes de Ciutat Vella, atès que a Ciutat Vella es dona la circumstància, que es 

produeix un ús molt intensiu de l'espai públic no només pels visitants, sinó també per part 

dels barcelonins i dels catalans i atès que aquesta gran concentració té com a contrapartida 

un desgast molt més gran del paviment, per això formula la següent proposició: 

Que el districte de Ciutat Vella elabori una auditoria de tot el paviment del districte per 

detectar les zones deteriorades per poder realitzar una programació de l'arranjament 

d'aquest. 
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b) Precs 

 

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

Vilaret, coneguda com “la Negreta” i mare de família nombrosa, va ser una de les 

protagonistes dels rebomboris del pa, una 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, Josefa 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 l’arrelament de Josefa 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: “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, el 2009, l’Ajuntament va decidir suprimir del 

nomenclàtor de la ciutat el carrer del Duc de la Victòria, denominat així en homenatge al 

general Baldomero Espartero, que va ordenar bombardejar Barcelona des del castell de 

Montjuïc el 1842; atès que, a conseqüència d’aquesta supressió, el carrer del Duc de la 

Victòria va esdevenir el carrer del Duc, una denominació absurda ja que aquest títol 

nobiliari no té cap lligam amb el passat de la nostra ciutat, a diferència del títol comtal, ni fa 

referència a cap personatge històric concret, per això formula el següent prec:  

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 

Carrer de Josefa Vilaret, la Negreta, a l’actual carrer del Duc, abans carrer del Duc de la 

Victòria. 

 

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

l'Acord Pressupostari per aquest 2021 amb el Grup Municipal d'Esquerra Republicana, 

l'Ajuntament de Barcelona va publicar la licitació per a la compra de diversos locals al 

Districte de Ciutat Vella per tal de posar-los a disposició del programa de Baixos de 

Protecció Oficial i atès el gran interès que està suscitant aquesta licitació entre les diferents 

entitats comercials i veïnals situades en el nostre districte, per això formula el següent prec: 

Que el govern del Districte de Ciutat Vella creï una taula de treball per zona de preferència 

de compra, que estigui integrada per les diferents entitats socials, comercials i veïnals, per 

tal de dinamitzar i integrar les noves propostes comercials que arribin a partir de la compra 

de locals als quatre barris del districte.  

 

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

plaça del Vuit de Març hi ha un armari metàl·lic que no conté cap component electrònic i 
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tampoc té cap utilitat, que els veïns han denunciat reiteradament l'ús que se li està donant 

a la citada infraestructura metàl·lica i donat que aquest armari està sent utilitzat per 

guardar-hi matalassos, llaunes i altres coses fent un ús inadequat de l'espai, que es retiri de 

manera immediata la infraestructura metàl·lica que es troba a la Plaça Vuit de Març i així 

s'evitaria que se'n faci un ús inadequat. 

 

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

parada del Bus 120 situada a la Rambla del Raval, a l'alçada del número 49, no és accessible i 

donat que aquesta parada no està ben senyalitzada, ja que hi aparquen cotxes i furgonetes 

davant, que es millori l'accessibilitat de la parada del Bus 120 que es troba a la Rambla del 

Raval  a l'alçada del 49 de manera immediata. 

 

8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Junts Per Catalunya perquè, atesa 

la importància del modernisme, tant arquitectònic, literari o memorialístic, del districte de 

Ciutat Vella, amb exemples com el Palau de la Música, el Palau Güell, la casa natal de 

Santiago Rusiñol (com d’altres autors), els Quatre Gats, la Fonda Espanya, entre d’altres; atès 

que molts dels grans autors del modernisme literari i arquitectònic han nascut a Ciutat Vella, 

hi han creat l’obra o l’han desenvolupat; atès que la taberna dels Quatre Gats va ser un dels 

nuclis iniciadors del moviment i atesa la manca de valorització d’aquests espais, d’un relat 

conjunt i l’oblit d’algun d’ells, que el districte de Ciutat Vella elabori un Pla del modernisme 

de Ciutat Vella amb mesures per revaloritzar-lo, promocionar-lo, obrir-lo al barri i crear 

sinergies entre els diferents elements modernistes. Així com la revalorització dels autors 

modernistes, com Santiago Rusiñol (carrer Princesa, 37), Domènech i Muntaner (carrer 

Avinyó), Joan Maragall (carrer Jaume Giralt), Isidre Nonell (carrer Sant Pere Més Baix), 

Hermen Anglada i Camarassa (carrer Montserrat, 6), Ramon Casas (Nou de Sant Francesc, 

11), Jeroni Zanné Rodríguez (carrer dels Capellans) o Raimon Casellas, nats en aquest 

districte. 

 

9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Junts Per Catalunya perquè, atès 

que en el Consell del Districte de Ciutat Vella del desembre del 2020 es va presentar una  

Mesura de Govern per abordar la prevenció i l’atenció a les drogodependències al barri del 

Raval; atès que uns dels objectius d’aquesta MdG era realitzar millores en la qualitat dels 

serveis sociosanitaris per a persones amb problemes de consum i els seus entorns que 

tinguin un impacte positiu en la salut de les persones usuàries, treballadors dels serveis i 

l’entorn veïnal; atès que els recursos sociosanitaris no donen una resposta de mínims 24 

hores, però n’hi ha una necessitat entre les persones drogodependent, que les persones amb 

drogodependència del districte de Ciutat Vella disposin d’uns serveis mínims, 24 hores els 

365 dies de l’any, d’intervenció a l’espai públic o en equipament sociosanitari, que doni 

resposta a les desigualtats socials , sanitàries i de tot tipus que puguin ser beneficioses per 

tota la ciutadania en el conjunt global. 
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c)    Preguntes 

 

d)    Seguiment de Proposició 

 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès que el dia 

15 d'octubre de 2020 el Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella va atendre una proposició 

del nostre Grup Municipal de Districte,  es proposa:  

Que 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 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.   

Atesa que Ciutat Vella és el Districte que més ha patit les conseqüències de la crisi socioeconòmica 

derivada de l’emergència sanitària provocada per la Covid19., el Consell del Districte de Ciutat Vella 

insti al govern municipal. 

 

PRIMER.- Que s'elaborin mesures policials i judicials amb l'objectiu d'exercir pressió sobre activitats 

il·legals i l'agilització de processos: 

 1)  A partir de la posada en marxa d'una unitat d'investigació i execució específica coordinant 

els diversos cossos de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra per a combatre de manera efectiva 

fenòmens com ara els narcopisos o els clubs cannàbics il·legals;  

 2) Amb acords de col·laboració amb el Ministeri de Justícia i el Departament de Justícia de la 

Generalitat per agilitzar processos, tant les ordres de registre i execució, com els terminis 

d'enjudiciament. 

 

SEGON.- Que s'elaborin mesures d'habitatge amb l'objectiu de reduir significativament el nombre 

d'habitatges buits i controlar les ocupacions d'habitatge: 

 1) Creant una oficina o departament dedicat en exclusiva a localitzar els propietaris de pisos i 

 edificis buits amb la funció de mediar i negociar amb aquests o bé aplicar les sancions 

 previstes a la Llei.  

 2) Creant un equip de visualitzadors/agents cívics de suport.  

 

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: 
 
 1) Ampliant la plantilla d'educadors/es de carrer i treballadors/es socials al Districte. 
 2) Coordinant de manera eficient els diferents serveis d'atenció (CIS, CAS Baluard, Centre de 

 Reducció de Danys, ESMESS, ...) 

 3) Increment els efectius de neteja a l'espai públic. 

 4) Elaborant un Pla comunitari amb entitats territorials. 

 5) Creant un equip de mediació per abordar els conflictes de convivència. 
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QUART.- Que es recuperi Foment de Ciutat Vella, com a instrument, amb una oficina renovada i  amb 

controls de garantia en el seu funcionament.  

 

CINQUÈ.- Instar l'Ajuntament de Barcelona a què 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.” 

 

 

 

Barcelona, a 15 de juliol de 2021 

 

 

LA PRESIDENTA 

 

 

 

 

Ima. Sra. Marina Gassol i Ventura 
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