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Benvolguts i benvolgudes, 

 

Em plau convocar-vos a la propera sessió ordinària 3/2022 del Consell del Districte , que tindrà lloc 

de manera presencial, el dia 21 de juliol 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 les actes de la sessió ordinària del 19 de maig i de la sessió extraordinària de l’1 

de juny del 2022. 

 

B) PART INFORMATIVA  

 

1. Despatx d’Ofici. 

 

2. Informe de Regidoria. 

 

3. Informe per revertir la contaminació acústica a Ciutat Vella. 

 
 

C) PART DECISÒRIA 

 

1. Pla Especial Urbanístic Integral per a la regulació de l'equipament situat a la Plaça Verònica 2 
i Modificació dels elements número 166, antic Borsí o Casino Mercantil i el número 592, Casa 
Manuel de Compte, del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Històric Artístic de la ciutat 
de Barcelona. 
 

2. Canvi de denominació del carrer de l’Almirall Churruca pel de carrer Miquel Pedrola. 
 
 

D) PART D’IMPULS I  CONTROL 

 

a) Proposicions 

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

- Atès que a la Taula de Salut Mental del districte es va acordar implementar els objectius i 

accions del Pla de Salut Mental de Barcelona al districte. 
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- Atès que segons les dades territorials de l’Agència de Salut Pública de Barcelona 

demostren el greu problema de salut mental que hi ha actualment al districte. 

- Atès que el col·lectiu de infants, adolescents i joves del districte viuen situacions 

realment complicades. 

- Atès que una qüestió fonamental per la prevenció és la informació i la conscienciació. 

Que el districte de Ciutat Vella dugui a terme a curt termini les següents iniciatives: 

1. Que s’elabori una campanya informativa en el que es despengin els objectius del pla 

de salut mental de Barcelona però adaptat a les necessitats del districte. Que sigui 

físicament en espais freqüentats pel col·lectiu sobre el que volem tenir incidència i 

també a les xarxes socials del districte. 

2. Instar a l’Ajuntament de Barcelona a treballar conjuntament amb els consorcis de la 

ciutat de Barcelona per l’elaboració i implementació d’un pla de xoc de salut mental 

aterrat al districte en el que es faci especial èmfasi a les necessitats dels infants, 

adolescents i joves.  

 

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

- Atès que els usuaris de les Pistes Esportives han presentat diferents queixes en 

referència al estat en el que es troben. 

- Atès que les Pistes Esportives són espais utilitzats per la infància i el jovent del districte, i 

també per les diverses entitats. 

- Atès que l'esport és una eina de cohesió social i que és útil per l'aprenentatge de 

diferents valors. 

Que els Govern Municipal juntament amb l'Institut Barcelona Esports (IBE) faci una 

auditoria de les pistes esportives de Ciutat Vella. 

L'informe resultant, que s'haurà de presentar en el Consell Plenari de la Ciutat Vella 

abans que acabi l'any, han d'aparèixer les deficiències de les pistes esportives, les 

millores que es realitzaran per adequar les instal·lacions i establir un calendari i un 

pressupost específic para  a resoldre els desperfectes que sofreixen les Pistes Esportives. 
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 3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè,  

- Atès que el 24 de juny del 2020 el Sindicat d’habitatge del Raval i la Xarxa de suport mutu 

del Raval van ocupar l’immoble de l’antiga Escola Massana ubicat a la plaça de la 

Gardunya per donar sortida a les mancances socials, la crisi econòmica i les dificultats de 

famílies del barri. 

- Atès que l’epidèmia ha convertit la precarietat i la pobresa estructural en emergència. 

- Atès que el barri del Raval ocupa el lloc número 22 dels barris de Barcelona amb menys 

renda, d’un total de 73. 

- Atès que passat dos anys la situació d’aquest col·lectiu continua enquistada per la inacció 

del govern municipal. 

- Atès que durant aquests dos anys els col·lectius que operen a l’antiga Escola Massana 

estan demostrant una trajectòria sòlida i arrelada en l’ajut comunitari a les veïnes i veïns 

del barri que ho necessiten. 

- Atès que el col·lectiu ha manifestat la voluntat d’obtenir la cessió de l’espai. 

- Atès que l’espai actualment no reuneix els mínims estructurals per a poder efectuar una 

cessió d’ús per part de l’administració. 

Demanem al govern municipal : 

1. Que el govern del Districte Ciutat Vella assumeixi el compromís de la realització del 

projecte i posterior construcció d’un equipament de vida comunitària, en l’actual 

emplaçament de l’antiga Escola Massana, per atendre les diverses necessitats socials 

dels veïns i veïnes del districte. 

2. Que en el disseny de l’equipament, a mes de les entitats referents, s’incorpori també 

el col·lectiu “Antiga Escola Massana” per tal d’aportar el seu coneixement i experiència 

acumulada en el temps de l’activitat i dinamització de l’espai que desenvolupen des de fa 

dos anys . 

3. Que es generi un espai d’acompanyament al col·lectiu “Antiga Escola Massana" per 

conèixer tots els mecanismes per l’obtenció de la cessió d’ús de l’espai mitjançant 

l’autogestió. 

 



 
 
      Districte de Ciutat Vella 

 
 
 

 

  4 
Sala dotada d'anell magnètic 
 
 
 
 

 

b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

4. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal PSC perquè,  

- Atès que hi ha una necessitat clara de comptar amb més espai per dur a terme l’activitat 

del CAS Lluis Companys.  

- Atès que s’han viscut episodis puntuals de violència a l’exterior del CAS Lluis Companys 

causant sensació d’inseguretat als entorns. 

- Atès que es genera pressió als comerços del voltant.   

- Atès que veïns, veïnes i comerciants de l’entorn expliciten queixes concretes sobre 

situacions d’inseguretat.   

Que el districte de Ciutat Vella insti a la Generalitat a buscar una nova ubicació al CAS 

Lluis Companys per tal d’aconseguir un millor espai que permeti una millorar atenció i i 

servei als usuaris. 

 

 

c) Precs 

 

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

- Atès que la neteja dels espais de gossos és notablement deficient 

- Atès que hi ha moltes queixes per parts dels veïns/nes de l’estat  i manteniment de les 

àrees d’esbarjo per a gossos al districte. 

- Atès que la neteja i desinfecció d’aquestes àrees és notablement insuficient 

- Atès que el  col·lectiu de persones amb gos al districte és molt nombrós 

- Atès que cal equilibrar els usos específics de l’espai públic. 

- Atès que hi ha elements perillosos a les zones de gossos. 

Que el govern de Districte dugui de manera immediata la millora del manteniment i 

neteja de les àrees d’esbarjo per a gossos al districte: 
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1. Estudiar, conjuntament amb el veïnat i escoltar les seves inquietuds per dur a terme 

les millores en cada espai d’esbarjo per a gossos al districte. 

2. Revisar la freqüència de neteja de tots el espais d’esbarjo de gossos del districte 

3. Realitzar les millores de manteniment de cada espai d’esbarjo per a gossos al districte. 

 

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

- Atès que els diferents gestors d'Equipaments Esportius han mostrat el seu desconcert 

per la falta de publicitat que fa el Govern per a promoure l'esport i els CEMs de Ciutat 

Vella.  

- Atès que varis Equipaments Esportius de Ciutat Vella han perdut una gran quota de 

persones usuàries. 

- Atès que el Butlletí de notícies de ciutat Vella des de fa mesos no ha publicitat cap notícia 

respecte a l'esport. 

Exigim al Govern Municipal que revisi el contingut que es publica en el Butlletí de notícies 

de Ciutat Vella per a incloure un espai de promoció de la pràctica esportiva que es 

realitza al Districte i que també inclogui un espai per a promoure els diferents 

Equipaments i Espais Esportius dels que disposem al Districte de Ciutat Vella. 

 

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

- Atès que hi ha diferents comerciants que han denunciat la situació d'inseguretat que es 

percep en la zona situada entre els carrers Carme - Hospital - Egipcianes - Maria Aurèlia 

Campany.  

- Atès que la temporada alta ja està en marxa i que és el moment que tenen diferents 

comerciants de recuperar-se econòmicament. 

Demanen al Govern Municipal que s'intensifiqui la presencia de Guardia Urbana a la zona 

que es troba entre els carrers Carme - Hospital - Egipcianes - Maria Aurèlia Campany per 

evitar la sensació d'inseguretat. 
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 8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè,  

- Atès que el 10 de juny del 2006 s’inaugurà la plaça Charles Darwin i des de llavors poques 

actuacions de manteniment s’han executat. 

- Atès que la plaça té problemes estructurals que permeten les filtracions d’aigua al CEM 

Marítim, impossibilitant en moltes ocasions el desenvolupament de les activitats del 

mateix centre. 

- Atès que en el pavelló juga el Barceloneta Futsal en 2a divisió B nacional, i no poder 

disposar de la pista en perfectes condicions els ocasiona dificultats amb la Federació de 

Futbol Sala i la permanència de la categoria per causes alienes a les esportives. 

- Atès  que les filtracions venen ocasionades per una jardinera de grans dimensions, 

actualment descuidada, i per unes claraboies en un estat deficient. 

- Atès que moltes de les llambordes per les seves característiques i la poca resistència al 

pes de les grues, que són imprescindibles pel manteniment dels edificis de la plaça, estan 

en mal estat. 

Demanem Que el districte de Ciutat Vella insti a qui correspon la retirada de la jardinera, 

l’arranjament de les claraboies i les llambordes de la plaça que estiguin malmeses per 

erradicar les filtracions al subsòl que malmeten les instal·lacions del CEM Marítim. 

 

 9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè,  

- Atès que el carrer Petons és un carrer sense sortida, d'uns dos metres d'amplada per uns 

quasi 100 metres de llargada. 

-  Atès que el carrer Petons amb la seva tortuositat i amb dues galeries que 

s'eixamplen, té una visibilitat incerta de la totalitat del carrer. 

- Atès que les característiques d'aquest carrer han estat escenari ideal de fets il·lícits i 

incívics, com ara robatoris, consum de drogues i agressions sexuals. 

 Demanem Que el districte de Ciutat Vella realitzi les gestions i obres oportunes per a poder  

 portar a terme el tancament nocturn del carrer Petons d’acord a la voluntat veïnal. 
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d) Preguntes 

 

10. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup municipal ERC perquè: 

- Atès els greus problemes de convivència a les finques de alta complexitat del carrer 

Robadors;  

- Atès que els/les veïns i veïnes han fet gestions i queixes amb l’administració pública per 

tal de denunciar l´activitat de meublés (punts de lloguer de habitacions per exercí la 

prostitució) 

Quants punts han cessat la seva activitat durant al mandant al carrer Robadors? En quin 

punt està el processos administratius per el cessament de l´activitat, que tantes 

molèsties ocasiona els veïns i que han denunciant en diverses vegades.  

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada copia per escrit de la 

resposta oral. 

 

e) Seguiment de Proposició 

 

f) Seguiment de Prec 

 

 

E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

 
 

Barcelona, a 21 de juliol de 2022 

 

 

LA PRESIDENTA 

 

 

 

 

Ima. Sra. Marina Gassol i Ventura 
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