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Benvolguts i benvolgudes, 
 
Em plau convocar-vos a la propera sessió ordinària 1/2021 del Consell del Districte , que tindrà lloc 
de manera semipresencial, el dia 18 de març 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 10 de desembre del 2020. 
 

B) PART INFORMATIVA  
 

1. Despatx d’Ofici. 
 

2. Modificació del Cartipàs Municipal de Ciutat Vella. 
 

3. Informe de Regidoria. 
 

 
C) PART DECISÒRIA 

 
1. Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels establiments d'allotjament turístic, albergs de 

joventut, habitatges d'ús turístic, llars compartides i residències col·lectives docents 
d'allotjament temporal a la ciutat de Barcelona. 
 

2. Pla Especial Integral d’adequació per l’ús d’hotel de l’edifici protegit nivell B situat al carrer 
Rambla 38. 
 

3. Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels jocs d’atzar a la ciutat de Barcelona. 
 
 

D) PART D’IMPULS I  CONTROL 
 

a) Proposicions 
 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès que en els 
pressupostos negociats i fets públics el passat mes de febrer vam incloure una partida per tal 
de rehabilitar l’Hivernacle, que aquest espai ha de ser recuperat pels veïns de Ciutat Vella i 
Sant Martí i convertir-se en un espai socioeducatiu, i atès que el barri de Sant Pere, Santa 
Caterina i la Ribera no té gairebé espais socioeducatius i lúdics pels infants: 
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PRIMER.- Que es creï un procés participatiu específic al barri del Casc Antic on es tractin els 
següents temes: 
 

- Quin ús veïnal se li vol donar a l’Hivernacle. 
- Quin tipus d’ús socioeducatiu pels infants volen que hi hagi a l’Hivernacle. 
- Que sigui un espai popular, públic i veïnal. 
- Que es dugui a terme una ampliació de l’espai lúdic per famílies del parc de la 

Ciutadella. 
 

SEGON.- Que els diferents Grups Municipals que formem part del districte estiguem presents 
al llarg de tot el desenvolupament del procés participatiu. 
 

 2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, atès que al 
Districte de Ciutat Vella hi ha molts adolescents i joves que juguen al criquet i no disposen de 
gaires espais públics on puguin realitzar aquesta pràctica esportiva, ja que Barcelona disposa 
d'una estratègia de ciutat per promoure el criquet però no disposa de recursos, i ja que a 
Barcelona hi ha diferents equips que practiquen el criquet com esport, i que alguns d'ells 
estan formats per joves i adolescents del districte, que el Districte de Ciutat Vella, 
conjuntament amb l'Institut Barcelona Esports (IBE), es coordini amb els diferents equips i 
amb la Federació Catalana de Criquet per a: 
 

 • Promoure i fomentar la pràctica esportiva del criquet, com una opció més, i oferir a la 
ciutadania, especialment als més joves la possibilitat de fer aquest esport. 

 • Trobar més espais públics on puguin aprendre i practicar el criquet. 
 • Trobar algun espai cobert o tancat proper al districte o fins i tot al mateix districte, on 

puguin entrenar, aprendre i practicar. 
 • Animar, fomentar i donar suport a tots els equips que puguin sortir, posant especial 

atenció als equips femenins. 
 

 3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atès que el 
decret llei 10/2019 de la Generalitat regula el procediment d’integració de centres educatius 
a la xarxa de titularitat de la Generalitat, en l’àmbit de l’ensenyament no universitari, atès 
que 3 escoles concertades de Barcelona propietat de la Fundació Escola Vicenciana 
s’integraran a la xarxa pública, que l’escola Sant Joan Baptista, al barri de la Barceloneta, no 
està previst que s’integri a la xarxa pública i s’ha comunicat a les famílies el seu tancament de 
cara al proper curs, atès que al barri de la Barceloneta els centres públics existents són escola 
Mediterrània i escola Alexandre Galí en l’etapa d’infantil i primària amb una oferta entre les 
dues escoles de tres línies i l’institut Salvat Papasseit en l’etapa de secundària amb dues 
línies, i que aquests centres hauran d’augmentar la ràtio per a poder donar resposta a les 
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més de 200 alumnes que es quedaran sense escola, que el govern municipal insti a 
l’Ajuntament de Barcelona, que forma part del Consorci d’Educació de Barcelona, a garantir 
la integració dins la xarxa de titularitat de la Generalitat, de l’escola Sant Joan Baptista de la 
Fundació Vicenciana al barri de la Barceloneta el proper curs 2021-2022. 
 
b) Precs 

 
4. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès el mal estat del 

paviment del Mercat de la Boqueria pel seu ús intensiu i que és un espai que està en 
progressiu deteriorament degut a las diverses modificacions que s'han executat, que el 
govern de districte insti a l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona a realitzar la inversió 
necessària per tal de millorar el paviment del Mercat de la Boqueria. 
 

5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès el mal estat de la 
pista de bàsquet del Parc de la Barceloneta, del que se’n fa un ús molt freqüent pels joves del 
barri i és un espai en progressiu deteriorament, atès que els joves del barri porten temps 
demanant aquestes millores, que el govern de districte dugui a terme les següents 
actuacions a la pista de bàsquet del Parc de la Barceloneta: repavimentació de la pista, 
millora dels bancs ja existents, canvi de cistelles, cobriment de les columnes amb protecció, i 
millora de l'enllumenat.  
 

 6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, atès que al carrer 
Om hi ha un problema d'incivisme i de convivència, ja que el Govern Municipal es va 
comprometre a realitzar diferents mesures per garantir la convivència al carrer, 
concretament amb els veïns del carrer Om, número 9 i atès que el passat mandat, aquest 
mateix Govern Municipal va presentar una mesura anomenada “Programa per al foment 
de les relacions de proximitat i veïnatge a les escales de veïns i a l'espai públic de Ciutat 
Vella”, que el Districte de Ciutat Vella compleixi els seus compromisos amb la finca que es 
troba al carrer Om 9, i que de manera immediata la finca compti amb seguretat privada per 
garantir que no hi hagi problemes d'incivisme i de convivència de l'edifici i dels seus voltants. 
 

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal Ciutadans perquè, atès que 
l'Ajuntament de Ciutat Vella, en el passat “Consell de Barri del Gòtic” va explicar la proposta 
de “veinificació” del barri Gòtic i ja que en l'actualitat el Govern Municipal ha aprovat 
iniciatives per millorar diferents zones del barri Gòtic, que el Govern Municipal tingui en 
compte la Plaça Duc de Medinaceli i el Moll de la Fusta en la seva proposta de millorar i 
trobar espais per als veïns al barri Gòtic, així com reactivar, millorar i fins i tot transformar 
aquests espais perquè siguin més amables per a la ciutadania. 
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 8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atès que Ciutat Vella 
és un dels districtes on l’emergència habitacional és un dels reptes prioritaris de qualsevol 
formació política, que aquesta emergència habitacional crea tensió a la ciutadania per les 
conseqüències negatives que comporta, abocant a les persones a situacions de 
sensellarisme, infrahabitatge, especulació, vulneració als col·lectius més desafavorits, 
massificacions, ocupacions entre d’altres problemàtiques, atès que l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona és el gestor de la finca situada al carrer Om, número 
9 al Districte de Ciutat Vella, i atès que aquesta finca hauria de donar resposta a l’emergència 
habitacional posant a disposició de la mesa d’emergència  els pisos buits que té  des de fa 
anys, que el govern municipal insti a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació a fer 
totes les gestions oportunes, des de la rehabilitació fins a l’adjudicació, dels pisos buits 
ubicats al carrer Om número 9, essent aquests pisos buits el 1r 1a, 2n 2a, 4t 9a i 4t 14a,per 
garantir la seva funció social i oxigenar la mesa d’emergència abans de finalitzar l’any en 
curs.  
 

 9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal JxCat perquè, atesa la necessitat de 
planificar amb cura les activitats homologades dins la Campanya d’activitats de vacances 
d’estiu 2021, atesa la complexitat de trobar oferta d’activitats de vacances d’estiu en el 
primer cicle d’educació infantil, on s’acull els infants de 0 a 3 anys, i la incertesa del moment 
per la pandèmia, que no garanteix una bona planificació de les vacances laborals de les 
famílies amb nens petits, atès que a demanda de Junts Per Catalunya, l’estiu del 2020 ja es va 
elaborar un pla de lleure Barcelona 2020, per poder organitzar i valorar les activitats per a la 
campanya d’estiu, i desconeixem si s’ha fet el mateix per aquest 2021, i donat que de les set 
EBM del districte totes ofereixen activitats d’estiu el mes de juliol, sis de les set ofereixen 
activitats pel mes d’agost però cap d’elles ofereixen aquestes activitats pel mes de setembre,  
que el districte de Ciutat Vella garanteixi activitats homologades per a la petita infància de 0 
a 3 anys, dins la campanya d’activitats de vacances d’estiu, en el període del 30/08/2021 al 
10/09/2021. 
 
c) Preguntes 

 
d) Seguiment de Proposició 

 
e) Seguiment de Prec 
 

10. Seguiment de Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè, atès que 
el Govern del Districte de Ciutat Vella va acceptar un prec realitzat en el Consell Plenari del 
Districte del 7 de maig de 2020, que s’informi de l’estat d’execució del Prec acceptat, amb el 
següent contingut:  
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"Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ERC perquè,  govern del districte 
prengui les mesures oportunes per tal de revertir l’evident deteriorament  de l’estructura de 
la finca de Can 60, així com els problemes de salubritat que afecten la part baixa de la Casa-
Fàbrica, que vetlli per combatre els problemes de seguretat i la indefensió dels actuals 
inquilins/es de Can 60, i  que es publiqui el calendari definitiu de les obres de rehabilitació de 
Can 60." 
 

E) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 8 DE MARÇ 
 

De nou, el 8 de març de 2021, commemorarem el Dia Internacional de les Dones, una data 
d’homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent 
evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d’aquesta data i impregna 
tots els dies de l’any, l’acció de les administracions públiques i de totes i cadascuna de les 
persones que conformen la nostra societat. 

 
La celebració del 8 de març d’enguany ve marcada per la pandèmia mundial de la Covid-19 i per la 
crisi que ha comportat i en la que ens veiem immerses. La pandèmia no només ens ha afectat a 
nivell sanitari, sinó també a nivell econòmic i per tant social. Les mesures que s’han hagut de 
prendre per a contenir la pandèmia, així com les repercussions en el mercat laboral han impactat 
de manera diferent en homes i dones. 
 
Quan s’ha pogut aturar bona part del sector productiu, el sector dels serveis socials i les cures, 
personal de neteja en establiments i personal de venda de productes bàsics com ara d’alimentació. 
han estat essencials per fer front a aquesta situació d’emergència. Paradoxalment, però, es tracta 
d’un dels sectors amb menys reconeixement social i econòmic i majoritàriament feminitzat. En el 
cas de l’àmbit docent a la nostra ciutat van ser les educadores d’Escola Bressol, que són en la seva 
gran majoria dones, les primeres en obrir els centres i oferir atenció continuada als infants el 
passat mes de juliol del 2020. 
 
Durant el confinament i amb el tancament dels centres educatius i serveis per a persones 
dependents, es va fer visible la gran desigualtat que encara existeix entre dones i homes pel que fa 
a les cures i el treball a la llar, el temps invertit en aquestes tasques va ser molt superior en el cas 
de les dones. El temps invertit en tasques va ser molt superior en el cas de les dones. 

L’enquesta sobre l’impacte de la covid-19 que va realitzar el Centre d’Estudis d’Opinió ja aporta 
algunes dades que, a l’espera d’estudis més ampliats, dibuixen el que la pandèmia ha suposat en 
les dones: 
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Durant el confinament, el 12,8% de dones enquestades ha manifestat sentir-se molt angoixades 
durant el confinament, front un 6,2% d’homes. 
 

En l’apartat de l’enquesta per preguntar sobre les tasques a fer durant el confinament es 
reprodueixen clarament els rols de gènere patriarcals : 

• El 91,4 de les dones fan les tasques de la llar front un 77% dels homes. 
• El 18,1 de les dones donava suport acadèmic als fills i filles i en el cas dels homes un 

12,3%. 
 

Aquesta diferència es manifesta en totes les activitats relacionades amb la cura. 

Això aboca les dones a situacions de vulnerabilitat crues i es tradueix en una major precarietat 
laboral d’aquestes i una feminització de la pobresa, entre d’altres. De fet, la majoria de les víctimes 
de pobresa energètica són dones. Però la discriminació no queda aquí. A més, la bretxa salarial, 
que supera el 20%, és una realitat que no es tanca i que hem d’abordar per eradicar-la. Això 
contrasta amb l’àmbit educatiu, on les dones representen el 60% de les llicenciades i en canvi els 
càrrecs de més rellevància, en tots els sectors, continuen sent ocupats majoritàriament per homes. 
El sostre de vidre i el terra enganxós, doncs, encara no s’ha superat i segueix limitant les 
possibilitats d’ascens i desenvolupament de les dones. 

 
Cal seguir reivindicant el dret de les dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat 
lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret 
lliurement. 

 
Cal continuar apostant de forma decidida per polítiques de conciliació de la vida personal, familiar 
i laboral per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació de la 
mateixa manera que ho fan els homes. Això implica que, també, és important replantejar els 
permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, cal 
continuar treballant per implantar al nostre municipi uns horaris més racionals. 

 
Estem immersos en una cultura heteropatriarcal que acaba en una idea de masculinitat molt 
concreta i acceptada majoritàriament, que es tradueix en hegemonia de la dominació. 
Darrerament, s’ha fet evident amb més intensitat l’existència de violències en l’àmbit laboral, 
familiar i de la parella a través de diferents manifestacions. I hem de combatre-la, eradicar-la. 

 
Apel·lem a la mobilització a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l’any, per seguir 
contribuint a una societat més justa i igualitària que faci de Barcelona una ciutat feminista   de 
dones i homes lliures. 
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Per tots aquests motius, d’acord amb el que estableixen els articles 54.1, 60.2, 64.3 i 101 del 
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, formulem aquesta 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL, amb els següents acords: 

 
PRIMER. Commemorar el dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones. 

 
SEGON. L’Ajuntament de Barcelona manifesta el seu compromís per continuar treballant pels 
drets de les dones, en col·laboració amb les entitats de dones i feministes del municipi i rebutjant 
qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols que tenim a 
l’abast. 

 
TERCER. Donar suport a les mobilitzacions organitzades per les feministes de diferents països del 
món i convocada a Catalunya pel conjunt del Moviment Feminista, sempre que compleixin amb 
totes les mesures de seguretat. 

 
QUART. Tenir la perspectiva de gènere com a eix central de les actuacions de l’Ajuntament i de les 
polítiques fetes des del govern municipal. 

 
CINQUÈ. Avançar en les propostes d’àmbit municipal que suposin potenciar la coresponsabilitat de 
les cures, per tal d’evitar la doble jornada feminitzada. 

SISÈ. Continuar treballant amb les empreses del municipi per l’elaboració de plans d’igualtat que 
facin possible la reducció de la bretxa salarial i l’eliminació del terra enganxós, la promoció de 
dones als càrrecs de decisió, la formació del personal en matèria d’igualtat i l’adopció de mesures 
que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

 
SETÈ. Impulsar accions per reduir la pobresa femenina. En aquest sentit, implementar polítiques 
que redueixin els casos de pobresa energètica que, en gran mesura, afecten a dones grans que 
viuen soles. 

 
VUITÈ. Valorar la possibilitat declarar Barcelona com a municipi feminista i adherir-se al Decàleg 
per a la construcció de ciutats feministes. 

 
NOVÈ Fer seguiment periòdic, en el marc del Consell de Dones de Barcelona, de les propostes que 
el Grup de Treball Impacte de Gènere en context covid19 va elaborar pel Pacte per Barcelona. 

DESÈ. Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal, tal com recomana el Pacte per la Reforma 
Horària de l’any 2017 ‒signat per 110 entitats i institucions‒, per aconseguir que l’any 2025 els 
horaris de Catalunya s’hagin equiparat als dels països europeus i siguin més racionals i saludables 
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ONZÈ. Donar suport a la feina que realitzen cada dia les entitats de Barcelona, especialment les 
entitats de dones, que treballen per l'assoliment de la igualtat entre dones i homes i Comunicar 
aquests acords a les associacions de dones i col·lectius feministes del municipi, a Ca la Dona, als 
grups polítics al Parlament de Catalunya, a l’Institut Català de les Dones i a les entitats 
municipalistes. 

 
Barcelona, a 18 de març de 2021 
 
 
EL PRESIDENT  
 
 
 
 
Im. Sr. Jordi Coronas i Martorell 
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