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Benvolguts i benvolgudes, 
 
Em plau convocar-vos a la propera sessió ordinària 1/2022 del Consell del Districte , que tindrà lloc 
de manera semipresencial, el dia 24 de març de 2022 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 2 de desembre del 2021. 
 

B) PART INFORMATIVA  
 

1. Despatx d’Ofici. 
 

2. Informe de Regidoria. 
 

3. Informe de tancament de la Mesura de Govern Ciutat Vella davant la crisi produïda 
per la Covid-19. 

 
4. Mesures de Govern: 

 
- Pla d'Acció Intercultural de Ciutat Vella 2022-2025. 

 
 

C) PART DECISÒRIA 
 

1. Aprovació inicial del Pla Especial Integral i de Millora Urbana per a la regulació del Teatre 
Principal, situat a la Rambla 27-29, i conveni urbanístic relacionat amb l’esmentat Pla. 
 

2. Canvi de denominació del carrer de Compte de Santa Clara per carrer de Felicia Fuster. 
 
 

D) PART D’IMPULS I  CONTROL 
 

a) Proposicions 
 

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

• Atès que hem detectat que la coordinació entre els Serveis Socials i els Centres 
Oberts del Raval és complicada.  
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• Atès que per tal que els treballadors socials d'ambdós serveis puguin fer una bona 
intervenció ha d'existir una comunicació fluïda i constant. 

• Atès que els Serveis Socials del barri del Raval estan saturats i, per aquest motiu, les 
visites a les persones usuàries no es donen amb la rapidesa i agilitat que la situació 
requereix.  

• Atès que la pandèmia provocada per la COVID19 ha obert la porta a que les visites i 
entrevistes es realitzin de manera telemàtica i, per tant, s'ha instaurat una nova 
manera d'atendre a les persones usuàries.  

Proposem: 

 PRIMER.- Que el govern de districte creï una taula de treball conjunta amb Serveis Socials, 
els Centres oberts, l’EAIA i la XAFIR, amb el compromís de trobar-se mensualment per tal de 
coordinar-se. 
SEGON.- Garantir que des dels Serveis Socials es faci un seguiment periòdic i breu en el 
temps entre el període de visites i entrevistes presencials, mitjançant trucades o 
videoconferències, per tal de realitzar un adequat acompanyament a les persones usuàries.  
 

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

 • Atès que el Govern Municipal es va comprometre a fer públiques les diferents 
auditories sobre l’estat del paviment de l’espai públic de Ciutat Vella i no ho ha fet. 

 • Atès que els veïns de Ciutat Vella han de tenir accés a aquesta informació i conèixer 
quines són les prioritats que es realitzaran per mantenir i millorar el paviment de 
l’espai públic. 

 • Atesos els diferents canvis i obres que s’estan duent a terme al districte que no 
compleixen les diferents normatives d’accessibilitat ni les mesures promogudes per 
l’Ajuntament, i que alhora aquestes poden ocasionar accidents. 

 
Proposem que Ciutat Vella elabori un informe sobre l’estat de l’espai públic on es tingui en 
compte l’estat del paviment i de si aquest espai compleix amb les normatives d’accessibilitat 
universal. També s’ha de comprometre a millorar tots aquells espais que no siguin 
accessibles, prioritzant aquelles zones on hagi equipaments o serveis per a gent gran, fent 
acomplir així la normativa i les diferents mesures que promou l’Ajuntament sobre 
accessibilitat. 

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

 
• Atès que el districte de Ciutat Vella ha aplicat canvis a la mobilitat del barri del Raval. 
• Atès que alguns canvis no respon a una lògica de millora de la mobilitat. 
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• Atès que el Pla de Mobilitat de Ciutat vella del 2019-2024, segons el districte de 
Ciutat vella, ha comptat amb un ampli procés participatiu de veïns del barri. 

• Atès que aquesta modificació contempla la reducció dels espais per a vehicles i la 
reducció dels horaris de càrrega i descarrega. 

• Atès que el veïnat, i sobretot els infants i la gent gran, està patint les conseqüències 
de la falta de confort en la mobilitat a peu pel districte, la qual cosa està afectant la 
qualitat de vida dels i les residents. 

 
Proposem que el govern del districte avaluï i corregeixi les següents accions que s’han 
desenvolupat en el marc del Nou Pla de Mobilitat del Raval: 

 
• El canvi de sentit del carrer Torres i Amat entre el carrer Joaquim Costa i la Ronda de 

Sant Antoni. 
• El canvi de sentit del carrer Joaquim Costa entre els carrers Valldonzella i Torres i 

Amat. 
• El canvi de sentit del carrer de la Lluna entre els carrers Ferlandina i Peu de la Creu. 
• Redissenyar la rotonda del carrer Nou de la Rambla. 
• Canviar les places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda en 

aquells carrers on a causa del canvi de sentit de la circulació, obliga a aquestes 
persones sortir pel costat de la calçada. 

• Revertir la concentració del trànsit de sortida pel carrer dels Àngels, un carrer que te 
quatre escoles, una escola bressol i un futur CAP. 

• Repensar amb els eixos comercials de la zona, la carrega i descarrega i les excepcions 
a comerços especialitzats i als serveis. 

• Solucionar els problemes de càrrega i descarrega il·legal del carrer d’en Salvadors. 
• Realitzar un informe de mobilitat específic per a gent gran on es recullin accions per 

protegir la mobilitat segura d’aquest col·lectiu. 
• Revisar els canvis de mobilitat realitzats en els entorns on es troben els serveis 

d’emergència del Raval: Serveis Sanitaris, Guàrdia urbana, Mossos d’esquadra.  
 
b) Precs 

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

 
• Atès els canvis que s'han donat en l'ús de l'espai públic durant la pandèmia de la 

COVID-19. 
• Atès que en diversos espais del Districte de Ciutat Vella s'està fent un ús intensiu 

d'activitats dirigides, entre aquestes, esportives.  
• Atès que moltes d'aquestes activitats es fan amb equips de so que poden molestar al 

veïnat i que la normativa de civisme regula.  
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Demanem que el govern del Districte de Ciutat Vella reguli les noves activitats dirigides en 
l'espai públic sorgides arran de la pandèmia i apliqui l'Ordenança de Civisme com es fa en 
altres casos.  
 

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

• Atès que a la plaça dels Àngels, davant del Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA), es donen situacions conflictives entre el veïnat i els patinadors, i aquestes 
s'han anat agreujant amb el pas del temps.  

• Atès que els patinadors fa molts anys que estan a la plaça i volen seguir-ne fent ús 
però de manera responsable. 

• Atès que els patinadors fa molts anys que es situen a la plaça dels Àngels, i un gran 
nombre està disposat a complir amb la normativa que es va establir al mandat 
anterior, i per tant, fer un ús de l'espai públic de manera responsable.  

• Atès que la plaça dels Àngels ha de ser un espai on tot ciutadà de Barcelona pugui 
gaudir i fer-ne un ús adequat.  

 
Demanem que el govern del Districte de Ciutat Vella creï una taula o espai de mediació entre 
els patinadors, veïnat, cossos policials, entitats i escoles del voltant, amb l'objectiu d'establir 
un diàleg per tal d'arribar a acords i consensos per a la convivència i el respecte mutu.   
 

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

• Atès que Ciutat Vella no té un premi dedicat exclusivament a les dones i entitats que 
treballen per empoderar i donar visibilitat al paper de les dones a la nostra societat. 

• Atès que hi ha districtes que disposen d’un premi dedicat a la labor de les dones i el 
paper imprescindible que fem cada dia. 

• Atès que un premi específic a Ciutat Vella pot ser una manera d’enfortir i explicar el 
paper de les dones en les diferents cultures.  
 

Demanem que Ciutat Vella creï un Premi Anual dedicat a les dones per commemorar i 
homenatjar a totes les dones del districte. El premi s’ha d’atorgar a una dona, un col·lectiu, 
un grup de dones, entitats, associacions o projectes que treballin en pro de la igualtat i la 
diversitat, i que aquestes hagin tingut un impacte a Ciutat Vella. 
 

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

• Atès que Ciutat Vella no disposa de molts espais per la pràctica esportiva segura i 
que alguns d’aquests, donat el lloc on es troba, no estan en bones condicions de 
neteja. 
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• Atès que l’Ajuntament ha de garantir la neteja de tot l’espai públic, en especial 
d’aquests llocs on els més petits han de ser els protagonistes. 

 
Exigim al Govern Municipal que consideri la Pista de Sant Rafael como un punto d’atenció 
especial per a la millora de la neteja i garantir la desinfecció de la zona amb assiduïtat. 
 

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

 • Atès que les principals usuàries de les línies d’autobusos urbans a Barcelona són 
dones. 

 • Atès que els principals usuaris dels busos de barri són persones grans i/o amb 
diversitat funcional. 

 • Atès que el Bus de Barri 120 que actualment dona servei a tres barris del nostre 
districte, però està previst donar servei completament enllaçant equipaments i 
facilitant l’accés al teixit comercial i associatiu. 

 • Atès que del divers tipus de material mòbil disponible a Transports Metropolitans de 
Barcelona es destina a cobrir habitualment la línia 120 les sèries més antigues, que 
són les menys accessibles. 

Demanem que el districte de Ciutat Vella insti a Transports Metropolitans de Barcelona a la 
retirada immediata del busito model INDCAR-STRADA 4272-4277 i substituir-lo per un model 
sense cap barrera física en el seu interior.  
 

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

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

 • Atès que majoritàriament aquestes pintades es fa en parets, persianes de locals i en 
el mobiliari públic donant una imatge de ciutat abandonada. 

 • Atès que el patrimoni i els edificis del districte de Ciutat Vella són víctimes 
d’agressions constant que fan malbé la memòria i menyspreen el que som. 
 

Demanem al govern municipal la creació d’un pla específic per eliminar les pintades en tots 
els edificis públics i en el mobiliari urbà del districte de Ciutat Vella. 

 
 
c) Preguntes 

 
d) Seguiment de Proposició 
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e) Seguiment de Prec 
 

10. Seguiment de Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè s’informi 
de l’estat d’execució del prec aprovat al Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella en data 
12 de desembre de 2019,  amb el següent contingut:  

“Que el Govern del districte porti a terme les mesures necessàries pel correcte manteniment 
i reposició de l'arbrat i de la jardineria de diferents indrets dels nostres barris, com ara: la 
plaça del Duc de Medinaceli, la plaça Folch i Torres, el Pou de la Figuera, la plaça de Castella o 
el Parc de la Catalana..” 

 11. Seguiment de Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè el 
Govern Municipal informi dels motius de l’incompliment del prec aprovat al Consell Plenari 
del Districte de Ciutat Vella a l’octubre de 2021, amb el següent contingut: 

 
“Exigim al Govern Municipal que reforci la neteja als diferents punts on hi ha una major 
concentració de coloms i gavines i que estableixin diferents mecanismes per evitar que 
aquestes zones hagi una concentració exagerada d’aquests animals.” 

 
12. Seguiment de Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Junts per Catalunya 

del prec acceptat pel Govern Municipal en el Consell Plenari del dia 20 de maig de 2021, amb 
el següent contingut: 

 
“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.” 
 
 

E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 

Barcelona, a 24 de març de 2022 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
Ima. Sra. Marina Gassol i Ventura 
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