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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE 

CIUTAT VELLA CELEBRADA EL 3 DE MAIG DE 2012 
 
 
A la ciutat de Barcelona, a 3 de maig de 2012, té lloc la sessió ordinària del Consell de 
districte de Ciutat Vella, a la Sala Ernest Lluch de la seva Seu, plaça Bonsuccès núm. 
3, sota la presidència de l'Il·lma. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner, amb l'assistència de la 
Regidora del Districte  Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist i del vicepresident Sr. Joan 
Anton Sánchez de Juan. 
 
Concorren a la sessió el Regidor adscrit Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa i Gil, del grup 
municipal del PPC, el Regidor adscrit Il·lm. Sr. Joaquim Mestre i Garrido, del  grup 
municipal d'ICV-EUiA i la Gerent del districte Sra. Mercè Massa i Rincón. 
 
Han excusat la seva assistència les Regidores adscrites Sres. Il·lms. Assumpta 
Escarp i Gibert, del grup municipal del PSC, Elsa Blasco i Riera, del grup municipal 
del PPC i el Sr. Il·lm. Jordi Portabella i Calvete, del grup municipal d'UpB. 
 
Hi assisteixen els consellers senyors/es: 
 
Ma. José Arteaga i Muñoz 
Pol Avinyó i Rosselló 
Jose Carlos Casanova Losilla 
Nacho Cano i Vidal 
Rubén Costa i Ullua 
Jordi Galofré i Monleón 
Rut Garrido i Garcia 
Juan Herrero Sapetti 
Elisabeth Jiménez Cara 
Anna Lliuró Serra 
Ramon Molist i Godó 
Carolina Pallés Galte 
Daniel Pío i Gutiérrez 
Albert Rodríguez i Roig 
Josep Zalacaín i Suarez 
 
Actua com a Secretària la Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria Sra. 
Ester Solana i Grasa, que certifica. 
 
Odre del dia 
 
Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 16 de febrer de 2012 i 
l’acta de la sessió ordinària de l’1 de març de 2012. 
 
A) PART INFORMATIVA  
 

1. Despatx d’Ofici. 
2. Cartipàs 

a.  Nomenament com a Conseller ponent d’Economia Empresa i Ocupació 
a la senyora Anna Lliuró i Serra en substitució de la senyora Lydia Torné 
i Hernández. 
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b. Donar per assabentat com a nou membre de la Junta de Portaveus el 
senyor Josep Zalacaín i Suárez en substitució del senyor Jordi  Galofré i 
Monleón. 

3. Informe Regidora del Districte. 
4. “Pla Argent” 
5. Informe sobre el soroll. 

 
B)  PART DECISÒRIA 
 

1. PROPOSAR l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per a l’any 
2012, de conformitat amb allò disposat a l’art. 6 del reglament de la medalla 
d’honor de Barcelona aprovat definitivament pel Consell Plenari el 25.04.1997 
amb la seva modificació aprovada definitivament pel Consell Plenari el 
24.11.2006. 

 
2. PONÈNCIA DE NOMENCLÀTOR: 

DONAR la denominació de placeta de Lluís Ulloa per l’espai de nova 
urbanització situat entre els carrers del Cid i de l’Arc del Teatre. 
 

 
C)  PART D’IMPULS I  CONTROL 
 

3. Proposició del grup municipal d’UpB sol·licitant que es retornin  a la seva clau 
urbanística anterior d’equipament a les finques 13b i 17 del carrer Sant Pere 
Més Alt i el número 2-8 del carrer Amadeu Vives, on s’havia d’edificar 
l’anomenat Hotel del Palau.  

4. Proposició del grup municipal d’ICV-EUiA sol·licitant la construcció i posada en 
funcionament de l’escola bressol municipal al carrer Andrea Dòria per al curs 
2014-2015, mantenint el model de gestió actualment vigent per aquesta com 
per totes les existents al districte. 

5. Proposició del grup municipal del PPC sol·licitant un informe explicatiu dels 
expedients de subvenció relatius a l’actuació de rehabilitació de finques del Pla 
de Barris de la Barceloneta i que s’adquireixi un compromís de crear un fons 
per atendre a les 45 finques que van restar fora de l’actuació. 

 
6. Proposició del grup municipal del PSC sol·licitant que es compleixin els acords 

establerts amb la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per tal 
de construir la nova escola bressol del carrer Andrea Dòria i dotar dels recursos 
econòmics necessaris per la seva posta en marxa en aquest mandat. 

7. Prec del grup municipal d’UpB sol·licitant al districte que requereixi urgentment 
a la propietat de les finques núm. 13b i 17 del carrer Sant Pere Més Alt i núm. 
2-8 del carrer Amadeu Vives, per tal que retirin de manera immediata  les 
xarxes de protecció de les façanes.  

8. Prec del grup municipal del PPC sol·licitant informació sobre les actuacions 
realitzades pel districte dirigides a solucionar el problema de neteja  del solar 
del carrer Arc del Teatre, núm. 4 i que s’actuï en aquest sentit. 

9. Prec del grup municipal del PPC per tal que es converteixi el carrer Sant Pere 
més Baix en plataforma única abans de l’any 2013. 

10. Prec del grup municipal del PSC sol·licitant que es doni compliment al conveni 
signat entre l’ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya sobre la 
reordenació de l’illa del carrer de l’Om i elaborar el planejament necessari per 
dur a terme les actuacions necessàries al carrer de l’Om. 
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11. Pregunta del grup municipal d’UpB sobre si el districte de Ciutat Vella 
considera la possibilitat de proposar a l’autoritat portuària de la Ciutat el traspàs 
de l’activitat del clúster nàutic a alguna àrea corresponent als molls de 
l’ampliació del port de Barcelona.  

12. Pregunta del grup municipal d’ICV-EUiA sobre el destí que tindrà la botiga de 
venda de llibres institucionals de la Generalitat de Catalunya així com el nou ús 
que tindrà l’espai de la Rambla dels Estudis, núm. 118 on funciona actualment. 

13. Pregunta del grup municipal d’ICV-EUiA sobre quines actuacions s’han fet  des 
del districte per aconseguir que la taxa turística pugui cobrir les necessitats dels 
barris del districte. 

14. Pregunta del grup municipal del PSC sobre quan presentarà el govern del 
Districte el projecte per realitzar l’actuació de millora del Parc de la Barceloneta 
en aquest Consell Municipal i quin és el calendari previst d’execució.  

15. Seguiment de proposició del grup municipal  d’UpB aprovada en sessió d’1 de 
març de 2012 relativa a l’adhesió del present Consell al Manifest de la 
plataforma en defensa del model d’escola bressol publica de Barcelona per tal 
que informi sobre en quin estat es troba l’adhesió.   

16. Seguiment de proposició del grup municipal d’ICV-EUiA aprovada en sessió d’1 
de març de 2012 relativa a manifestar el profund desacord sobre l’augment de 
tarifes del transport públic i instar a l’ATM a restablir la circulació del bus de 
barri  (120) els diumenges i festius, per tal que informi sobre el seu estat de 
realització. 

 
D) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

Declaració institucional del grup municipal  d’UpB relativa a refermar el  compromís 
del Districte de Ciutat Vella amb el compliment íntegre del Reglament d’Usos de la 
llengua Catalana de l’Ajuntament de Barcelona.  

 
  
La Presidenta inicia la sessió a les 19 hores 10 minuts amb unes paraules de salutació 
als assistents. 
 
Abans d'iniciar la present sessió la Presidenta excusa la manca d'assistència en el 
present Consell del conseller d'Unitat per Barcelona, Sr. Xavier Roman, per motius 
professionals d'obligat compliment. Manifesta que tampoc ha estat possible la 
presència del Regidor adscrit per aquest grup al districte, per la qual cosa les 
proposicions, precs, preguntes i declaracions institucionals que aquest grup presenta 
decauen per manca d'assistència de cap representant del grup proposant. 
 
Seguidament la Presidenta fa una reflexió sobre els barcelonins i barcelonines que 
hores d’ara, estan encara en presó provisional, des de la vaga que va tenir lloc el 29 
de març, alguns dels quals són estudiants de la universitat de Barcelona i dos d’ells 
membres de l’associació Estudiants Progressistes. Manifesta que la presó preventiva 
és una mesura excepcional i proporcional que priva de dos drets bàsics constitucionals 
que son: la llibertat i la presumpció d’innocència. Aquestes persones no han estat ni 
jutjades ni declarades culpables i per tant, destaca la desproporció d’aquesta detenció 
i posa de manifest que aquestes persones haurien de posar-se al més aviat possible 
en llibertat.  
 
A continuació la Presidenta procedeix a tractar el primer punt de l'ordre del dia relatiu a 
aprovar l'acta de la sessió extraordinària celebrada el 16 de febrer de 2012 i l'acta de 
la sessió  ordinària celebrada l'1 de març de 2012. Davant la inexistència de cap 
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esmena per part dels grups les actes s'aproven per unanimitat. 
 
Seguidament la Presidenta obre la PART INFORMATIVA  i es comença pel despatx 
d'ofici. 
 
La Secretària pregunta als consellers si tenen alguna qüestió a fer sobre el despatx 
d'ofici. 
 
Seguidament la Presidenta dóna compte del cartipàs del districte, llegint els decrets 
de nomenament de la consellera d'Economia, Empresa i Ocupació, Sra. Anna Lliuró i 
Serra i del nou membre de la Junta de Portaveus com a portaveu adjunt del grup 
municipal de CiU, senyor Josep Zalacaín i Suárez. 
 
El conseller Sr. Cano deixa constància que informar en el present Consell d’una 
remodelació de l'equip de govern, que es va produir al mes d’octubre; constata la 
paràlisi de gestió de l'equip de govern. 
 
A continuació la Presidenta atorga la paraula a la Regidora per tal que presenti el seu 
informe. 
 
La Regidora saluda als assistents i en primer lloc fa un repàs dels actes que s'han 
produït al districte des de l'anterior Consell fins aquest. 
 
Al mes de març es va realitzar la primera edició de la Festa de Cultura Popular al barri 
del Raval i agraeix la col·laboració a totes les parts. 
 
Felicita a la “Fundació Tot Raval” pel seu desè aniversari el mes de març atès que ha 
estat una entitat que ha col·laborat i col·labora a construir el Raval existent.  
 
Exposa que va haver la presentació de “Barri Brossa” i la novena edició del Festival 
que organitza l’espai la Seca.  
 
S'han inaugurat el mes d'abril les pistes de la Maquinista amb un acte festiu a la 
Barceloneta. 
 
Es va celebrar la festivitat de St. Jordi i destaca que el districte és un dels punts 
neuràlgics i per això, es van sol·licitar 625 permisos, dels quals 268 van ser per 
parades de roses i 357 per parades de llibres. 
 
La setmana passada es va fer una festa d’homenatge a les persones més grans de 90 
anys, que estan vinculades en el Pati Llimona.  
 
S'han celebrat les festes de St. Josep Oriol. 
 
En relació al comerç el 21 d’abril es va produir el comerç al carrer del barri Gòtic.   
 
A nivell d’òrgans del districte, es va fer l’Audiència Pública, un cop s’ha produït també 
el Consell de districte. 
 
Es va celebrar el segon Ple de Rambla Viva, aquell òrgan motor destinat a tractar tots 
els temes que van referint-se a la Rambla, i en aquesta sessió es va parlar bàsicament 
de seguretat en compliment de la sol·licitud que s’havia fet des de la primera reunió. 
Es va comptar amb l'assistència del gerent de l’àrea. 
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S'han celebrat els quatre consells de barri  on s'ha tractat el tema del PAM i del PAD i 
s'ha aprofitat per recollir propostes.  
 
A nivell de cultura, al Pati Llimona s'ha possibilitat la visita concertada pels veïns de les  
valuoses restes arquitectòniques trobades en aquest recinte, la qual cosa s'afegeix a 
les activitats pròpies del centre. 
 
S'ha creat la comissió de garanties d’admissió pel que fa a educació pel curs 2.012 – 
2.013 amb la particularitat que a Ciutat Vella és una comissió que estarà oberta durant 
tot l’any, amb l’objectiu d’equilibrar la distribució de l’alumnat, amb necessitats 
educatives específiques.  
 
Pel que fa a joventut es va inaugurar recentment un nou punt d’informació juvenil al 
Palau Alòs. 
 
En relació als programes d’abordatge del treball sexual, amb l'aprovació de la mesura 
de govern “Actuacions de millora i nou impuls a l'Agencia per a l'abordatge integral del 
treball sexual” pel Plenari del consell Municipal en sessió de 28 d'octubre de 2011, on 
es preveu un increment pressupostari del 67%, les línies d'actuació són: formació i 
inserció laboral per les treballadores, coordinació entre institucions responsables i 
cossos policials, sensibilització dels equips de l’ajuntament i ciutadania, 
desenvolupament del marc normatiu i compliment de la normativa, lluita contra la trata 
i actuacions als països d’origen. 
 
En quan al tema de seguretat la Regidora comenta que explicarà les accions fetes dia 
a dia i els nous projectes per tal de donar resposta a les sol·licituds de l'oposició de 
veure el full de ruta. 
 
Comença explicant l'actuació pionera que es va fer a carrer Banys Vells, número 18, 
edifici ocupat de manera  il·legal per trenta persones, que generava molts conflictes  i 
molta inseguretat a tot el veïnat, denunciada reiteradament per múltiples veïns del 
Casc Antic. S'ha tramitat el corresponent expedient d'inhabitabilitat i s'ha declarat la 
finca inhabitable i s’ha ordenat el seu desallotjament per no complir les condicions 
mínimes de seguretat i habitabilitat pels seus ocupants. Actualment l'edifici està tancat 
i tapiat. Tot això es va poder fer de manera molt tranquil·la i creu que amb una 
satisfacció per tots perquè realment, aquell entorn ha canviat substancialment. 
 
La Regidora destaca com a actuacions més significatives a nivell de seguretat els 
dispositius en marxa a la Rambla, amb alguna intervenció sobre tot a les nits. En la  
presentació de l'informe del soroll, es referirà mes concretament  a tots els temes dels 
eixos d’oci nocturn i d'altres qüestions, apart de totes les actuacions específiques a 
l’espai públic derivades d’esdeveniments diversos que es concentren en el districte. 
 
A nivell d’espai públic la Regidora explica que s’ha elaborat un pla d’acció a la plaça 
Salvador Seguí, que d’aquí a poques setmanes serà presentat als veïns i a totes les 
persones implicades. Aquest Pla s'ha elaborat conjuntament entre tots els tècnics i 
amb tots els veïns i amb totes les associacions implicades.  
 
Aquest pla d’acció fa referència a l'illa Robadors i acull diferents perspectives apart de 
la seguretat, com ara les execucions subsidiàries ja que aquella àrea està delimitada 
com un àrea de rehabilitació i conservació específica, com es dinamitza el comerç,  
com fer que els veïns es relacionin amb l’entorn, com s'aprofita l’arribada de la 
Filmoteca en la zona, com aprofitar els bars i establiments establerts a la zona, entre 



 
 

 
 

65 
 

            Districte de Ciutat Vella 

d'altres qüestions.  
  
Pel que fa al mercat del Born, la Regidora informa que les obres han agafat una 
embranzida més important, perquè l’objectiu és que a setembre o octubre del 2.013, ja 
estigui en ple rendiment. El projecte d'urbanització es troba ja en fase de licitació. 
S’han dut a terme reunions amb els veïns, s’han visitat les obres, i s’ha explicat el 
projecte, també als companys de BIMSA. 
 
En quan al tema de la Marina Port Vell la Regidora explica que han anat vàries 
vegades a la Barceloneta aprofitant diferents òrgans, aixi com totes les vegades que 
els han demanat els veïns, juntament amb Habitat Urbà per explicar aquest tema.  
 
Explica que l’ajuntament ha demanat que es tornés a obrir el procés d’exposició 
pública a nivell del Port i que s'està elaborant l’informe perquè es pugui tornar a obrir 
aquesta exposició pública, on ja es recullen totes aquelles aportacions que s'han anat 
recollint dels consells de barri, de les diferents al·legacions fins i tot que ja s’han recollit 
des d’aquesta primera fase. Evidentment a mida que el procés es vagi 
desenvolupament comportarà l’elaboració del pla urbanístic especial, on també hi 
haurà els processos de participació corresponents. 
 
En relació a l'enderroc de les finques Sotstinent Navarro és un projecte que s’emmarca 
en un projecte d’intervenció de caràcter patrimonial. Aquest indret està inclòs en el pla 
especial de protecció de patrimoni arquitectònic i per tant, forma part del conjunt de 
muralla romana i de protecció. Les finques es troben desallotjades i es pot procedir a 
l’enderroc i ja s'ha de començar a pensar en el projecte que anirà en aquella part. 
 
A continuació la Regidora explica l'estat de les obres.  
 
S'ha finalitzat les obres per la cobertura de les Pistes de la Maquinista.  
 
El dissabte s'inaugurarà la plaça del Pedró, realitzades sota del  marc de la llei de 
barris. 
 
L'obra de l'aparcament soterrat de la Gardunya es troba executada en un 39% i es 
preveu que aquesta obra finalitzi el tercer trimestre del 2.013. 
  
S'estan realitzant les obres de la rehabilitació de les cobertes i les portes de la Basílica 
de la Mercè. 
 
En fase de projecte estan les següents obres: la rehabilitació de St. Pere Més Alt, 25 i 
la rehabilitació dels blocs dels pescadors de la Barceloneta. 
 
En relació a la campanya de subvencions de l'any 2012 la Regidora informa que s'han 
atorgat provisionalment 264 subvencions, de les quals 100 corresponen a projectes 
nous. L' import destinat és de 558.460.-€.  Respecte a l'any  2.011 hi ha hagut una 
disminució del  7’8%: al 2.011 el pressupost disponible era de 620.000.-€ i aquest any 
és de 572.000.-€. El proper 11 de maig es publica la llista d’atorgament provisional. 
 
A continuació recorda el que s’ha fet, en aplicació dels criteris que ja van explicar. 
En el tema d’educació s'ha continuat contribuint amb les escoles. En el tema de festes 
majors no s'han subvencionat els sopars de festes majors  i s’ha intentat equilibrar 
totes les festes majors del districte. Per últim  s’han valorat projectes i no s’ha valorat 
les entitats, és a dir, s’han valorat els projectes que es presentaven aquelles entitats 
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però, s’han valorat els projectes amb els continguts exactes. 
 
Per últim la Regidora, pel que fa al PAM i al PAD, diu que avui és l'últim dia per 
participar en el  procés de participació del Pla d’actuació municipal i que es mirarà de 
recollir totes les propostes fetes per les entitats i col·lectius en els diferents òrgans de 
participació en el projecte que acabi sent. 
 
La Presidenta, un cop finalitzada l'exposició de la Regidora del seu informe, atorga la 
paraula als portaveus del grups, començant pel conseller Sr. Costa, del grup municipal 
d'ICV-EUiA. 
 
El conseller Costa saluda als assistents i comença la seva intervenció relativa a 
l'informe de la Regidora i demana que es revisi la mesura del trasllat de les estàtues 
de les Rambles ja que el govern té una nova oportunitat amb les al·legacions 
presentades per la Asociación de estatuas humanas i teatro de pequeño formato. 
 
En el tema de joventut considera un pas important el nou punt d’informació juvenil de 
l’espai Palau Alós així com la inauguració de les Pistes de la Maquinista. Dit això han 
revisat el Cartipàs i en cap lloc els consta la designació d’un conseller de joventut i 
tenen referència que hi ha un conseller de joventut. Considera que ’ha fet una 
redefinició de Cartipàs, sense informar a aquest Ple. 
 
En relació a l'espai públic considera que el govern ha de prendre nota del manteniment 
de voreres i la realització de la neteja al districte, ja que han rebut queixes de manca 
de neteja en algunes zones, per exemple de grafits a les parets i també l'existència de 
petits o grans forats a voreres o carrers.  
 
En quan a la  referència als programes d’abordatge sexual, des del grup d'Iniciativa 
Verds – Esquerra Unida i Alternativa,creuen que el que es fa evident és un doble 
discurs des del seu govern. Per una banda es parla molt bé de suport als programes 
d’abordatge sexual però, per altra banda continua pel camí de l’enduriment d’una eina 
que ha resultat inútil, que és l’ordenança de civisme. L’ocultació d’un tema com aquest, 
podrà tranquil·litzar les seves consciències però, no garanteix de cap manera els drets 
de les dones, ni la seguretat d’aquestes. Comenta que no han escoltat una proposició 
del PPC ni el consell del Serveis Tècnics de l’Ajuntament. 
 
Lamenta el conseller que a dia d'avui, quan es compleix quasi un any de les eleccions 
municipals, que no tinguin cap document ni full de ruta, ni fites concretes sobre que es 
farà de Pla d'Actuació Municipal de Districte (PAMD), des de la visió del govern. 
Afegeix que és greu també en temes de governabilitat perquè també incideix en el 
tema de la redacció del Pla d'Inversions Municipal (PIM). 
 
En relació al tema de la Marina del Port Vell manifesta que al seu grup no els hi agrada  
aquest projecte. Creuen que ni Barcelona, ni Ciutat Vella, ni el barri de la Barceloneta, 
sortirà guanyant i amb tots els respectes creuen que l’equip de govern de Ciutat Vella, 
també té alguns dubtes  sobre aquest projecte. 
En canvi des de l’ajuntament, l’Alcalde el veu amb bons ulls i com una oportunitat. 
Però a nivell de barri, per exemple, el gerent d’Hàbitat Urbà va reconèixer a l’últim 
consell de barri de la Barceloneta que el projecte havia començat amb mal peu i així, 
ho havien fet saber a “Salamanca Group”. Manifesta que la Regidora va dir tant en la 
Comissió de seguiment, com en el Consell de Barri de la Barceloneta que ara era el 
moment de revisar el projecte i va donar a entendre que volia revisar tant, la funció de 
la idoneïtat d’algun edifici i d’altres qüestions que s’instal·larien. 
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Per tot això considera que hi ha un doble discurs, per una part el de l’Alcalde i un altre 
de la Regidora al territori.  
 
La consellera Sra. Elisabeth Jiménez, del grup municipal del PPC, saluda als 
assistents i abans de comentar els aspectes a tractar de l'informe de la Regidora fa 
dues consideracions. 
 
Considera que la intervenció de la Presidenta del Consell relativa a les persones que 
es troben en presó preventiva pels fets de la vaga general és una opinió personal i 
comenta que la llei s'ha de complir i que la gent que va anar a la vaga de forma 
pacífica va veure respectats els seus drets. Els altres considera que estaven delinquin. 
 
La consellera deixa constància que no reben les convocatòries als actes als quals han 
d'assistir o bé les reben amb poc temps d'antel·lació i sol·liciten que es solucioni 
aquest problema. 
 
A continuació comença a tractar l'informe de la Regidora. En primer lloc felicita a la 
“Fundació Tot Raval” per aquests deu anys tan productius. Alhora felicita al barri de la 
Barceloneta per les millores en les pistes de la Maquinista, de les quals en podrà 
gaudir. També felicita la realització de la Segona edició de la  “Primafesta”, en la qual 
han participat associacions tant arrelades com ara l'obra social  “Sta. Lluïsa de 
Marillac” i “l’associació de veïns de la Barceloneta”, entre d'altres. Alhora felicita a les 
corals que el proper diumenge celebraran a la Barceloneta la 20ena festa de corals.  
 
Es feliciten per la celebració del comerç al carrer al barri Gòtic atès que aquest tipus 
d'iniciatives enforteixen el comerç dels barris, dona vida als carrers entre d'altres 
beneficis però comenta que hi ha algun comerç que no va poder sortir al carrer, encara 
que podia sortir segons el districte i la coordinadora de comerç  i lamenta que aquesta 
iniciativa no s'estengui a la resta de barris.   
 
Comenta que és una bona notícia el desallotjament de l'edifici del carrer Banys Vells, 
núm. 18, però no ho és tant que hagin trigat 10 mesos en fer-ho.  Creu que davant 
l'ocupació il·legal s'ha d'actuar amb rapidesa. A continuació exposa altres temes que el 
seu grup ha posat de manifest per tal que en el proper Consell de districte es pugui 
donar una resposta: el tancament del punt de droga del carrer Mònec; la realització de 
treballs per tal de desarticular el punt de venda de llaunes i drogues al carrer 
d'Escudellers que s'esten per la Rambla i el carrer Arc del Teatre; el reconeixement de 
les molèsties que va provocar la coincidència de la Festa del dia de la Terra amb la 
cursa de Bombers en el parc de la Ciutadella i als seus voltants; la solució de la 
mobilitat del carrer Magdalenes; el desallotjament dels ocupes de l'edifici de la Ronda 
Sant Pau. En aquest sentit comuniquen que quan fa bon temps col·loquen una 
terrassa al carrer. 
 
En relació a la concessió de llicències de terrasses a la via pública posa de manifest 
que aquells que demanen la llicència o es demana molta informació, o no es contesta 
o en un cas situat a la zona de la Mercè, s'escuda en un informe de bombers, el qual 
demana. 
 
Fa constar la consellera la manca de comentari per part de la Regidora de la 
inauguració de l'edifici de la Tresoreria de la Seguretat Social al Raval Sud i manifesta 
l'alegria del seu grup ja que és un equipament que dinamitzarà  i  dignificarà el barri. 
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Fa referència a les 18 famílies afectades per la situació de l'edifici del carrer Lancaster, 
núm. 18 i encara que ja saben que s'està treballant per reallotjar-les el més aviat 
possible demana que es personin judicialment contra l'empresa PROMOSASTRE. 
 
Per últim fa referència a la situació dels paradistes de la Rambla i considera que des 
del districte s'ha d'entomar aquest tema. 
 
La Presidenta intervé per fer constar, davant les consideracions de la consellera del 
grup municipal del PPC, Sra. Jiménez sobre la seva intervenció a l'inici de la sessió, 
que la reflexió que ha fet sobre la situació de la persones detingudes el dia de la vaga 
general són a títol individual i per concretar que aquestes persones no han estat 
jutjades i porten un mes en presó provisional,  una mesura absolutament, extrema i 
desproporcionada i que aquestes persones van ser detingudes al matí, per tant, no 
podien ser partícips dels aldarulls de la tarda que feia referència. 
 
A continuació la Presidenta atorga la paraula al conseller Sr. Cano, del grup municipal 
socialista.  
 
El conseller saluda als assistents i comença la seva intervenció felicitant a la Fundació 
“Tot Raval” pel seu desè aniversari i animar-la a seguir treballant per un territori 
complex i ric. 
 
Valoren positivament les festes de Josep Oriol, que ajuden a incrementar el sentiment 
de pertinença al territori i contribueixen d’una forma important a fer barri. 
 
Donen suport a totes aquelles iniciatives adreçades a la promoció del comerç i valoren 
de forma positiva, la realització  de jornades de comerç al carrer, que conviden a  
gaudir del districte i demanen que es facin extensives a la resta de barris del districte.  
 
Igualment  valoren de forma molt positiva l’homenatge a la gent gran, que mereix el 
reconeixement de la població i de les institucions.  
 
Troben a faltar en el seu informe una referència a la jornada de vaga general i més 
amb els incidents que es van patir a Ciutat Vella.  
 
Posa de manifest que detecten una preocupació en el districte pel que fa a permisos i 
llicències de terrasses, en el sentit que hi ha percepció que existeix una certa 
arbitrarietat i demana que es comprometi a presentar públicament el més aviat 
possible, en ares a la transparència, quins són els criteris que utilitzen per concedir 
aquests permisos. 
 
Fa constar que, pràcticament, no ha mencionat cap tema social, cosa que no els 
estranya  quan en un any de govern no han sentit ni una sola paraula en contra de les 
retallades.  
 
Demana quants nens nens no han pogut accedir a l'opció escolar demanada o han 
quedat fora en la preinscripció escolar a Ciutat Vella. 
 
Alhora també constata que no s'ha informat res pel que fa a la inversió i obres. S'ha 
mencionat inauguracions d'obres planificades i majoritàriament executades  en 
mandats anteriors, com ara la Filmoteca, les Pistes de la Maquinista,  en que la seva 
contribució només ha consistit a inaugurar. Fins i tot de projectes de projectes que no 
van donar el seu suport. Demana quines seran les actuacions de futur, les seves 
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propostes i les seves prioritats. 
 
En relació al projecte del Port Vell pregunta quin és el posicionament del  govern i de la 
Regidora sobre la paralització de la llei de barris diu que la Regidora no ha fet cap 
comentari al respecte. 
 
Manifesta que ha hagut un petit error en el tema de convocatòria d'alguns consells 
sectorials pel tema del PAM. Considera que no poden parlar de participació ciutadana 
quan es convoca una comissió de seguiment del barri de la Barceloneta a les 13:30, 
quan es convocat el Consell de Barri Gòtic sense convocar prèviament la comissió de 
seguiment  i quan convoquen un consell i crear el procés participatiu del pla d’actuació 
del mandat totalment ambigu i sense cap efecte de cara a la participació de la 
ciutadania. 
 
En resum considera que l'informe té poc contingut i que porten  un any de mandat 
pràcticament on s’ha constatat un govern amb falta d’idees, iniciatives i projectes. Un 
govern feble i en minoria que funciona al ralentí i com a conseqüència de dinàmiques 
d’anteriors mandats, un govern a remolc i còmplice d’altres administracions. 
Consideren que no ha sortit cap projecte que engresqui, il·lusioni i faci mirar el futur de 
Ciutat Vella amb esperança i des del seu grup els hi demana: lideratge, propostes 
clares i la defensa dels interessos dels veïns i veïnes de Ciutat Vella.  
 
La Presidenta atorga la paraula a la Regidora del districte per tal que contesti les 
intervencions.  
 
La Regidora contesta al conseller Sr. Costa, del grup municipal d'ICV, en quan al tema 
de les estàtues considera que està prou debatut i que en fase d'al·legacions tothom 
podrà fer les al·legacions corresponents, les quals es revisaran. 
 
En quan si tenen un conseller de joventut que no s'ha fet constar al Cartipàs li contesta 
que ho mirarà. En tot cas no existeix cap ànim d'amagar res  ni cap responsabilitat de 
ningú. 
 
En relació al tema del manteniment de l’espai públic li explica que es va fent amb el dia 
a dia i s'intenta resoldre totes les incidències que van sorgint.  
 
Sobre el tema l’abordatge sexual la Regidora manifesta que intervindran ajudant tant 
com puguin a  a les entitats que estan treballant per aquesta part i que aquesta va ser 
la primera  que es va prendre des d’aquest govern. Després ha vingut l'altre mesura 
recollida en l'ordenança del civisme, que es va creure adient de fer i que empara tota 
la ciutat. En tot cas creu que no s’ha de menystenir o, com a mínim és la mesura que 
els permet fer un treball molt més continuat amb les entitats.  
 
El quan al tema del Pla d'actuació municipal (PAM), Pla d'Actuació municipal del 
districte (PAMD) i el Pla d'Inversions Municipal (PIM), el govern va fer un primer 
document amb unes bases molt concretes a nivell de PAM general i a partir de les 
aportacions de tota la resta, anirà venint el definitiu. 
 
Sobre el tema de la Marina Port Vell, que també ha sortit per altres casos la Regidora 
manifesta que no hi ha cap dissonància. El que defensarà i prioritzarà al màxim i com 
a Regidora d’aquest districte, és que tot el que s’acabi decidint implantar perquè es 
creu més convenient, vagi en benefici del barri de la Barceloneta. És a dir, que el farà 
davant un projecte on hi hauran  aspectes més urbanístics que ho farà un departament 
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determinat, després a nivell de territori recollirà tot que beneficiï  o que perjudiqui al 
menys possible a tots els veïns i a la gent de la Barceloneta. 
 
Per tant, no és que hi estigui en contra o a favor, si no que com és un projecte que tot 
fa pensar que es desenvoluparà, fer-ho de la millor manera possible i que vagi en el 
benefici més important de cara a la gent de la Barceloneta.  
 
La Regidora respon a la consellera del grup municipal del PPC Sra. Jiménez i també al 
conseller Sr. Cano, del grup socialista, que assumeix els errors de convocatòria i fa 
constar que no ha hagut cap ànim de no convocar a ningú i es procurarà que es 
resolguin.  
 
Sobre el tema del comerç al carrer els comunica que es farà extensiu als altres barris 
del districte, a més del Gòtic. 
 
Sobre la  sol·licitud de rapidesa per resoldre els problemes i d'altres que demanava la 
consellera del grup municipal del PPC la Regidora contesta que es van resolent, es 
tenen els problemes detectats, es treballa diàriament en la seva solució i cada vegada 
que passi més el temps, podran explicar més coses resoltes. 
 
Per últim comenta que la manca de menció en el seu informe de la inauguració de 
l'edifici de la Tresoreria ha estat un oblit sense cap ànim de boicoteig cap al Partit 
Popular. 
 
La Regidora contesta al conseller del grup socialista Sr. Cano i considera que havia 
d'haver fet una menció al tema de la vaga general i en aquest sentit es solidaritza amb  
tots els comerciants que van patir, atès que no es va trobar en el districte l'equilibri 
entre el dret a fer la vaga i el dret a no fer-la i espera que en el futur no es torni a 
repetir. 
 
En relació amb les llicències de terrasses la Regidora manifesta que es mirarà la 
manera tècnica de poder ensenyar com s'han anat donat els permisos. Explica que la 
normativa d'aplicació s'està revisant a nivell de Casa Gran per que és s molt ambigua i 
no permet fer grans coses.  
 
La Presidenta obre un segon torn de contrarèpliques i demana la paraula el 
representant del grup municipal d'ICV-EUiA, el conseller Sr. Costa. 
 
En relació al tema de la vaga general el conseller Sr. Costa fa la següent reflexió. 
Participar en una vaga no és delicte. La situació de presó d'aquests nois és 
indefensable. I es pot extreure un missatge pensant malament: participa, et ficaran a la 
presó i tindràs problemes. Per tant és ficar por a la manifestació, a la participació.  
 
Considera que les manifestacions han de continuar per que el poble així ho demana i 
mal s'està en un país on hom s'ha de defensar de càmeres i de la policia, dels controls 
que s’en fa a les manifestacions. 
 
En relació al tema de l'abordatge  del programa sexual considera que la Regidora ha 
fet suport des del territori de quin era l’abast que dona el programa però, també 
entenen que l’altra mesura de l’enduriment en l’ordenança de civisme, és una mica 
contradictòria i consideren que, de mantenir-se en aquest nivell, el debat no té sortida. 
Creuen que  cal avançar en organitzacions estatals, que garanteixin els drets de les 
persones que lliurament s’hi dediquen a aquesta activitat, distingint de la situació 
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d’explotació per les quals s’hi disposa el Codi Penal. Per altra banda atès que és una 
qüestió de tot el territori nacional, sol·liciten que els partits que tenen pes al Congrés 
dels Diputats i que presenten l'enduriment d’ordenança de civisme, pensin en donar 
una sortida o una solució, sense criminalitzar les dones.  
 
Sobre el tema del Pla d'Actuació Municipal (PAM) van constatar, sobretot al consell de 
la gent gran, que es votava per algunes opcions no gaire concretes i apropades més o  
menys a una idea. Per això creuen que en el seu conjunt hi ha moltes idees amb 
bones intencions però cap concreció. 
 
Per últim sobre el tema del Port Vell entenen que la Regidora vol esperar a veure quin 
serà el capteniment dels Consells de Barri, l'opinió dels veïns però consideren que es 
tracta d'un projecte que implica una exclusivitat, és una instal·lació de luxe, amb iots 
que tenen una alçada molt important i això tindrà un efecte de contaminació 
paisatgística.  
 
Sobre aquest projecte s'estan fent moltes preguntes: què passarà amb el moll de 
pescadors; què passarà amb la gent que actualment viu en un vaixell al Port Vell; 
quines implicacions tindrà en matèria de llibertat de moviment de persones i seguretat 
un espai que gaudirà d'exclusivitat. 
 
A hores d'ara la única veritat és que existeix aquest projecte i des del govern tenen 
diferents visions: una a Casa Gran i una altra al territori. 
 
La consellera Sra. Elisabeth Jiménez, del grup municipal del PPC, demana a la 
Regidora que contesti les preguntes que li formula i espera no haver de recordar-li els 
temes plantejats en el proper Consell de districte. 
 
El conseller Sr. Cano sol·licita la dada de quants nens s’han quedat fora de l’opció 
principal pel que fa a la preinscripció, que la pot donar ara o bé en els propers dies. 
 
En quan al tema del conseller de joventut demana quan es té previst posar en marxa 
el Consell de la Joventut ja que la Regidora es va comprometre a crear-lo en el 
Consell del Barri Gòtic del mes d'octubre. 
 
En relació a la sol·licitud d'informe sobre els criteris per atorgar llicències de vetlladors 
es pot presentar en una comissió consultiva. 
 
Sobre el projecte del Port Vell considera que entre les coses que pot comportar és un 
espai exclusiu i una pèrdua de relació de la Barceloneta amb el mar. A més posa de 
manifest que no ha dit quin és el seu posicionament  respecte al que és el projecte en 
sí i fa constar que des del grup socialista faran un seguiment acurat del projecte i 
garantiran que tota intervenció que es realitzi a la Barceloneta, vagi en pro dels veïns i 
veïnes d’aquell territori. 
 
La Presidenta atorga la paraula a la Regidora per tancar les intervencions sobre 
aquest punt de l'ordre del dia. 
 
La Regidora fa dues consideracions finals. En relació a les llistes sobre la preinscripció 
escolar manifesta que encara no tenen les llistes definitives i que faran arribar les 
dades a tots els grups en el moment que les tinguin. En relació a la pregunta sobre el 
Consell de Joventut explica que s'ha anat tramitant la seva constitució però que s'està  
treballant sota quin model s'ha de crear. S'ha parlat d'aquest tema amb el col·lectiu. 
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La Presidenta passa al següent punt de l'ordre del dia consistent en la presentació de 
l'informe “Pla Argent” i atorga la paraula a la Regidora del districte. 
 
La Regidora comença l'exposició del l'informe sobre el Pla dinamització comercial, del 
qual es passa a la sala un power point, explicant que li han posat el nom de “Pla 
Argent” en honor a la moneda  barcelonina més important,  que va ser d’argent, 
anomenada croat i és va encunyar des de l’època de Pere III el Gran fins a Felip V, del 
segle XIV al segle XVIII i va ser l’any 1.718, amb els decrets de Nova Planta, que es 
va abolir. 
 
El punt de partida per fer aquest “Pla  de dinamització comercial” és la singularitat del 
districte, per la seva centralitat i pel seu component històric, a la qual li s’ha de sumar 
l'especificitat dels quatre barris que fa que tingui una tradició comercial i tipologia de 
comerç evidentment molt singular. La Rambla s'ha tractat de forma específica  per què,  
tot i que en forma part al estar a cavall entre el Gòtic i el Raval, no deixa de ser un lloc 
molt específic i molt concret on la part comercial, també es pot d’alguna manera 
centrar o distribuir pensant en aquest espai tan emblemàtic i concret.  
 
De l'enquesta d'activitat del sector comercial de l'any 2010 s'extreu que el 76’7% de 
comerç de Ciutat Vella diu que el seu negoci ha disminuït. A més l’estimació d’aquest 
percentatge de disminució de negoci, és d’un 33’3%. 
 
Tot això porta a la fita necessària d'aixecar el comerç i captar l'interés del consumidor 
“de i per” Ciutat Vella, per a posar l’accent en Ciutat Vella com a barri pròpiament 
comercial, que és el que es vol que continuï  essent i també motivant a gent de fora 
per la seva situació estratègica i geogràfica. Per tant, el comerç ha de tenir i vol tenir 
aquesta doble vessant de donar cobertura al mateix veïnat i també a la gent que vingui 
de fora, ja sigui de la resta del país o de la resta del món.  
 
Aquí es va fer una anàlisis DAFO, un clàssic per detectar i tenir debilitats, amenaces, 
fortaleses i oportunitats, de les quals en destaca: és evident que com a debilitat es té 
la  gran quantitat de locals tancats. Com amenaça la greu situació econòmica actual. 
Una de les fortaleses és l'existència d’una important tradició i associacionisme 
comercial, que hi ha als barris de Ciutat Vella. I una oportunitat  per generar activitat 
comercial que es concreta en aprofitar l'existència de les grans institucions o 
equipaments culturals. 
 
Sota aquesta visió integral s'estableixen dos blocs: un primer relatiu a l’activitat 
ordinària municipal, fer que el districte funcioni i un segon més entrant en el “Pla 
Argent” a través dels eixos comercials i de tot l’associacionisme en general.  
 
La Regidora exposa que aquest pla és viu i dinàmic. Es presenta amb les primeres 
accions que recull però té un llarg recorregut al qual s'aniran afegin altres idees que 
vagin sorgint. El que es farà és anar aglutinant tots aquests projectes i anar-los 
relacionant entre si, en tot el districte.  
 
En relació al primer bloc explicat anteriorment, que consisteix en fer que el districte 
funcioni  les accions es centren en aquestes temàtiques: en quan a governança a 
través de Pla d'inspeccions, compliment de normatives, horaris comercials, entre 
d'altres. En quan a mobilitat:  senyalització o senyaléctica, noves parades de bus 
turístic en cas que sigui viable, canvi d’ubicació d’autocars a Via Laietana,  voltants 
Mercats Born i Boqueria. En quan a seguretat i civisme: policia de proximitat, el pla 



 
 

 
 

73 
 

            Districte de Ciutat Vella 

contra el soroll, el pla de neteja,  comerç i educació (infants). En quan  manteniment 
d’obres i urbanització: noves obres,  manteniment de carrers i places i els plans de 
barris en relació a dinamització comercial. 
 
La Regidora deixa clar que la missió del Pla és fer del comerç de Ciutat Vella un actiu 
viu, de qualitat i singular, amb uns objectius  molt clars: afavorir el desenvolupament de 
l’associacionisme comercial, incrementar el dinamisme en el sector comercial, 
potenciar les zones comercials i afavorir-ne aquesta connexió, fomentar un equilibri 
entre els usos comercials, garantir un comerç de proximitat per fer barri i vetllar pel 
comerços emblemàtics.  
 
S'estableix un pla d'acció, que recull accions  sota uns eixos determinants. Destaca 
que han impulsat des del primer moment  l’associacionisme comercial, que els farà dur 
a terme tot aquest pla i totes aquestes diferents accions que hi ha. 
 
La primera acció relativa a potenciar l'associacionisme. En primer lloc es procurarà que 
hi ha hagi eixos comercials en tots els barris. Es procurarà que les  associacions de 
carrers existeixin i que es vinculin amb els  eixos comercials dels barris. I alhora els 
tres mercats del districte han de tenir aquesta vinculació amb aquests eixos i amb les 
associacions.  
 
Es crearà una Taula de Comerç de Ciutat Vella, serà un òrgan molt tècnic de debat i 
seguiment de la política comercial del districte i de la qual formarà part, a mes de 
representants del districte, els representants dels eixos comercials, de la Generalitat,  
de la Diputació i de l’àrea de comerç. La previsió és que es posi en marxa al 2.012 
 
Algunes accions ja s'han posat en marxa. 
 
La segona acció fa referència a dinamitzar el sector comercial: el pla d’acció de 
Salvador Seguí;  obertura dels locals de Francesc Cambó i entorns, coneguts com a 
Comertia; Mediació Galeries Maldà; campanya comercial, que fa referència “Xarxes de 
Nuclis antics amb plans de barri a Catalunya” i Persianes Amunt!. 
 
La tercera acció fa referència fomentar la modernització del sector amb guies, la guia 
QR i d'altres; foment de l’ocupació a través d'espais de recerca de feina i 
d'alfabetització digital i aprofitar els grans esdeveniments que passen a Ciutat Vella. 
 
La quarta acció va dirigida a incrementar la visibilitat social del sector: a través del 
comerç de barri, a través del camí escolar i a través del comerç amic que al Raval ja 
s’hi està treballant; el comerç i les escoles que ve des del sector;  tot el programa de 
conscienciació del comerç amic de la gent gran i el concurs d’aparadors. 
 
Com a última acció és afavorir l'atracció de consumidors i visitants aprofitant 
campanyes específiques. Donar suport a nivell informatiu, de pàgines web, guia QR de 
rutes històriques. Aprofitar esdeveniments com el Mundial d’Atletisme amb un projecte 
que es realitzarà al mes de juny a la Rambla del Raval; Campanya Persianes Netes, 
amb la col·laboració de la Fundació Comtal i Grup 62. Esdeveniments com ara Tasta el 
quadre i la passarel·la 080 Fashion. 
 
La Presidenta obre el torn d'intervenció dels grups i atorga la paraula al conseller Sr. 
Costa, del grup municipal d'ICV-EUiA.  
 
El conseller Sr. Costa fa constar que la Regidora amb aquest informe ha fet referència 



 
 

 
 

74 
 

            Districte de Ciutat Vella 

a una qüestió de visió integral, que no integra la situació econòmica actual, més enllà 
de totes les mesures que puguin tirar endavant el districte, amb les limitacions que pot 
tenir. Està emmarcat en una política d'austeritat, tant del govern del Partit Popular com 
de Convergència i Unió, que està ofegant a les famílies i comerciants de Ciutat Vella. 
 
Per altra banda, creuen que aborda un tema de necessitat de regeneració comercial i  
esperen que aquesta mesura tingui  en compte les conseqüències que pot tenir trencar 
en el districte el difícil equilibri  entre l’ús residencial, l’ús comercial i de descans dels 
veïns i veïnes. 
 
La consellera Sra. Elisabeth Jiménez, del grup municipal del PPC, comenta en primer 
lloc que esperaven més de l'informe presentat. Posa de manifest que les dades de les 
quals han partit per elaborar-lo són del 2010 i que la situació ha empitjorat des de 
llavors. 
 
En relació al DAFO presentat considera que no està ben fet i que per tant les decisions 
que es preguin seran equivocades i el resultat no serà l'esperat.  
 
El seu grup té coneixement de queixes de comerciants i associacions. Considera que 
el govern no escolta les peticions de les associacions, no respecten les associacions 
que hi han i amenacen a les associacions si no es converteixen en eixos. 
 
El comerç que és una amenaça és aquell que no té llicència, no compleix amb les 
normes i en aquest sentit han presentat un llistat de 56 locals per tal que els 
inspeccionin.  
 
Demana que comentin les següents qüestions: quin pla es prepara per la mediació en 
les galeries Maldà, quina és la distribució i duració de les campanyes de les guies QR, 
troben a faltar un recolzament específic de la marca Barceloneta i la seva expansió, 
demana que la propera edició del concurs d'aparadors s'encarregui a algú 
professional, pregunta si l'acció Persianes netes! es finançarà amb la venda de 
polseres. 
 
Per finalitzar considera que les conclusions són un resum de la introducció i per tant 
considera que no s'arreglarà res i demana que en el proper Consell presenti un pla 
concret amb les corresponents partides pressupostàries, els efectes que s'esperen 
quantificats qualitativa i quantitativament segons l'objectiu i consensuat amb els 
comerciants.  
 
La consellera Sra. Ma Jose Arteaga, del grup municipal socialista, saluda als 
assistents i comença la seva intervenció fent una referència a la falsificació dels 
creuats mitjançant una quantitat menor d'argent de la reglamentària.  Per tant, tot 
dependrà de la quantitat d’argent que s’inverteixi en aquest pla.  
 
A continuació manifesta que volen que els eixos comercials de Ciutat Vella siguin 
tractats com àrees d’excel·lència comercial, perquè tenen un alt nivell 
d’associacionisme i son un model admirat per moltes ciutats del món. Afegeix que el 
comerç  és un dels pilars de la cohesió social dels barris de Ciutat Vella, és per això, 
que el seu anàlisis queda curt i no té la quantitat de gent necessària. 
 
Entrant a considerar el contingut de l'informe la consellera considera que és obligació 
de la Regidora que el districte funcioni. Diu que no especifica les zones on son els 
establiments tancats. No inclou la sensibilitat dels comerços. No parla de distribució, ni 
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logística. No parla de com reactivar el consum. No inclou cap referència a impulsar la 
qualitat de l’ocupació del sector. No menciona la formació professional, ni ocupacional 
ni parlen de concertar res amb els sectors. Tampoc de potenciar les bones pràctiques 
comercials. No estableix quina quantitat de gent volen disposar per aquest pla d’acció 
ni quines son les diferents accions que volen desenvolupar.  
 
El seu grup no considera com a debilitat la concentració d’un mateix tipus de comerç i 
també creuen que no s'ha de generalitzar: hi ha comerç especial que funciona millor si 
està arropat, com ara  antiquaris, joiers, galeristes.  
 
Per tot això considera que només els interessa l’aparador i que presenten títols que no 
diuen res ni s’expliquen. 
 
La Presidenta atorga la paraula a la Regidora del districte. 
 
La Regidora del districte dóna les  gràcies per les aportacions de tots i que recolliran 
les aportacions positives. Considera que han estat aportacions molt subjectives sobre 
les quals no hi entrarà. 
 
Explica que és un primer pla viu que té un caràcter genèric i d’impuls per  treballar amb 
tot el sector, carregat d’accions, que s’estan duent a terme i que se’n pretenen dur a 
terme, encara més.  Es tracta de posar les bases per donar el impuls necessari.  
 
Remarca que ha volgut resaltar la responsabilitat que com a districte els hi correspon 
per que sembla que en el tema del comerç la responsabilitat només  s’atribueixi al 
comerciant. 
 
Els hi convida a afegir-se  en aquesta dinamització  comercial general que s'està fent 
per tal que poder apujar algunes persianes abaixades i brutes. I alhora que les zones 
comercials que havien estat en el seu moment es puguin recuperar i sorgir-ne de 
noves, i tirar endavant tots aquells plans que han de beneficiar al comerç i donar noves 
oportunitats. 
 
La Presidenta obre un torn de contrarèplica i atorga la paraula a la consellera Sra. 
Elisabeth Jiménez del grup municipal del PPC. 
 
La consellera Jiménez proposa a la Regidora visitar a comerciants i a associacions de 
comerciants per comprovar si és cert el que diu i convidar, si ho creu convenient, a la 
premsa.  
 
La consellera Ma. José Arteaga comenta que el comerç dona vida a la ciutat, al 
districte, al barri, als carrers i places. Demana que tractin el comerç amb dignitat, 
demana que no malbaratin el treball i l’esforç de consensuar amb els diferents sectors i 
entitats comercials i associacions de carrers que durant molts anys, han contribuït a 
posicionar i al que tothom pot veure als carrers de Ciutat Vella. 
 
Sol·licita que defineixin que entenen per manca de comerç de proximitat a Ciutat Vella, 
ja que enten que Ciutat Vella és el comerç de proximitat. 
 
En quan als Plans de Barri els hi agrada que els valorin i pregunten si podran fer algun 
més. 
 
Ensenya  un estudi d’ocupació i desenvolupament econòmic del districte de Ciutat 
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Vella. 
 
La Presidenta dóna per finalitzat pel present punt de l'ordre del dia i passa al següent 
relatiu a l'informe sobre el soroll i atorga la paraula a la Regidora del districte per la 
seva presentació. 
 
La Regidora exposa que l'objectiu del present informe és procurar l'equilibri entre la 
vida veïnal i la vida d’oci del districte que, degut a una activitat frenètica de dia i de nit 
sobretot, fa que a vegades la compatibilitat entre el descans dels veïns no sigui el 
desitjat. Es una aposta clara per què els veïns i les veïnes de Ciutat Vella puguin 
descansar com en qualsevol altre indret de la ciutat.  
 
El mes de novembre passat ja es van fer  unes campanyes itinerants  en uns eixos 
determinats com a eixos d’oci nocturn que, per l’acumulació de bars i d’establiments, 
acumulaven un soroll important.  
 
Per tant, amb l’ajuda dels cossos de seguretat tant de mossos com de guàrdia urbana, 
es va començar a fer aquestes rutes itinerants per donar compliment, per una banda a 
que tots els bars fessin el que els hi corresponia i també a generar un hàbit perquè la 
gent que fes ús de tot aquest oci nocturn, fos conscient que al costat d’aquell bar, 
també hi havia gent descansant. 
 
Per tant, en aquests moments estan en disposició de presentar aquest pla, després 
d’haver fet aquests actuacions i durant aquests mesos haver analitzat tots aquests 
dispositius i totes aquestes zones, havent-se també reunit amb diferents grups dels 
restauradors, d’haver convocat a més de tres-cents empresaris justament, per 
implicar-los en aquesta corresponsabilitat que tenen. 
 
La Regidora aclareix que és aquest pla contra el soroll no és un pla contra els bars de 
Ciutat Vella. Es tracta de detectar quines son les anomalies que provoquen el soroll i 
per tant, penalitzar-lo des d’aquest punt de vista, la qual cosa no ha d'anar lligada 
estrictament amb els locals ja que molt soroll es produeix al carrer, un cop tancats els 
locals. 
 
Per tant ara s'inicien una segona fase de combatre el soroll dels eixos nocturns. 
 
La Regidora posa de manifest que s'ha produït un petit resultat del treball realitzat 
consistent en que s'ha reduït en el primer trimestre d’aquest 2.012 les incidències per 
soroll en el districte en un 14% en relació al mateix període de l'any 2011. I més 
concretament, al barri del Gòtic, s'han reduït en un 21’4%. 
 
Destaca el fet que s'hagi produït en el Gòtic per què al abans de Nadal els 
comerciants, els veïns i els restauradors del barri Gòtic, van crear una Taula d’oci 
nocturn per parlar juntament amb l’Ajuntament com combatien tot aquest fenomen del 
soroll que provoca l’oci nocturn, i manifesta que quan la gent s’organitza i 
l’administració actua els resultats son els desitjats. És una primera dada que els fa ser 
esperançadors i seguir treballant en aquesta línia.  
 
La Regidora destaca que aquesta campanya, que té com a objectiu fer compatible 
aquesta activitat d’oci nocturn amb el decans dels veïns, busca complicitat i entesa i 
corresponsabilitat del sector, amb la idea que la indústria de la nit, sigui beneficiosa pel 
districte i no sigui un destorb per la vida quotidiana d’aquest territori. 
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La Regidora constata que aquest districte és el més sorollós, d'acord amb les dades 
existents i per tant s'ha de treballar aquest tema. 
 
Aquesta campanya consisteix bàsicament, en augmentar les actuacions i les 
intervencions administratives només i exclusivament contra aquells empresaris que 
incompleixen les normes.  
 
Aquesta campanya té tres eixos prioritaris molt concrets: l’eix del passeig del Born i 
entorn, l’eix de la plaça Reial i Escudellers i entorn i l’eix de Raval Sud i entorn. 
 
Serà una campanya de comunicació, on hi hauran mims, promotors, enganxines, etc. I 
que establirà un control i seguiment mensual de nivell de soroll. 
 
S'ha instal·lat la xarxa de sonòmetres d’intempèrie, que son uns sonòmetres, que es 
col·loquen en aquestes zones per tenir dades i calcular tot el que està passant allà en 
diferents hores i per quins motius. Per tant, son dades que poden ajudar, ha anar 
determinant quines son les causes. També s'instal·laran sonòmetres i limitadors de so 
en les festes. Tot això, amb el seguiment continuat per part del districte, la guàrdia 
urbana, Medi ambient i Serveis Urbans i la participació també de l’àrea de turisme,  
entre d’altres. 
  
Alhora es constituirà un diàleg permanent amb els veïns i els establiments i es 
continuarà desenvolupant els dispositius específics en aquests eixos, que generin 
queixes i problemes.  
 
S'intervindrà de forma immediata en aquells casos problemàtics i es posarà l’accent en 
aquells problemes generats a partir d’infraccions.  
 
També es compta també amb la col·laboració dels mossos d’esquadra.  
 
La Regidora posa de manifest que des del gener d’aquest 2.012 fins a dia d’avui, s’han  
fet  185 inspeccions a diferents locals motivats per queixes veïnals o bé per la 
intervenció d’ofici de la guàrdia urbana en aquests punts  estratègics que comporten 
moltes problemàtiques, dels quals 12 han estat precintats, per manca de compliment, 
d’altres han estat resolts i d’altres estan en procés.  
 
Les prioritats d’actuació son clares: els establiments d’oci nocturn, la via pública i el 
seu ús intensiu a partir de les 23 h, que és quan es pot començar a generar més la 
molèstia quan les persones ja tenen dret a descansar. En aquest apartat es fa 
referència a tota la problemàtica de llauners, tot el que passa un cop han tancat els 
locals o  no i tot el tema dels promotors nocturns, que serien aquells grups que 
acompanyen a gent que fan les rutes d’oci. 
  
Aquestes prioritats d’actuació van acompanyades de la col·laboració públic–privada, la 
trobada amb els empresaris, la  comunicació permanent amb la guàrdia urbana i la 
corresponsabilització en el missatge.  
 
En relació a la comunicació és tracta d'una campanya molt més intensiva, amb un 
missatge corporatiu i els mitjans d’intervenció administrativa, ja sigui a través de mims, 
de la guàrdia urbana, la inspecció, conjuntament amb hàbitat Urbà.  
 
Per tant, aquest és l’objectiu d’aquest pla de soroll, que ha començat amb força i que 
ha començat amb unes dades que els fan ser esperançadors, en que aquesta línia 
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d’actuació de  no parar, de posar-hi la banya i de justament, aquelles coses que no 
funcionen, exigir que vagin bé i que la corresponsabilitat sobre tot dels empresaris, 
sigui la que ha de ser perquè és evident que sense ells, les coses serien segurament, 
molt més complicades.  
 
Un cop finalitzada la presentació de l’informe per la Regidora, la Presidenta atorga la 
paraula als grups municipals i, en primer lloc, al conseller Sr. Costa del grup municipal 
d’ICV-EUiA. 
 
El conseller Costa fa constar que aquest informe prioritza un tipus de soroll específic, 
el vinculat al que generen les persones en espais públics i deixa fora el que genera el 
trànsit vehicular. 
 
En relació a l’estadística presentada considera que les comparacions depenen de 
quina xifra s’agafa i en quin moment.  
 
En relació a la baixada de les incidències per soroll que s’han exposat en aquest 
informe recollit a la pagina 6 manifesta que no té res a veure amb l’històric 
d’incidències per soroll a Ciutat Vella classificades per temes del que disposen ells. La 
Regidora ha fet una comparació 1r trimestre any 2011-1r trimestre any 2012 però no 
ha fet cap referència que la tendència indicada en aquest gràfic, que no està 
quantificat a nivell quantitatiu, i és que al juliol i al desembre de 2011 (tercer i quart 
trimestre) hi han queixes que han pujat, justament quan hi ha més pes turístic al 
districte. 
 
Per tant considera que ha d’arribar la temporada alta per poder valorar els resultats. 
 
La consellera Sra. Elisabeth Jiménez manifesta que aquest informe el considera 
bastant complert. Comparteixen el lema “Ciutat Vella, un lloc per viure-hi” i manifesta 
que el descans dels veïns no es negociable i sempre trobarà al Partit Popular un 
defensor a ultrança. 
 
Sobre el contingut de l’informe troba a faltar que no es contempli com a zona 
d’actuació a la Barceloneta, quan, a més a més, el pla s’aplicarà a l’estiu. 
 
També considera que els primers anàlisis de les primeres dades el mes de juliol o 
setembre per tal de reformular prioritats considera que no es disposarà de marge 
suficient per adoptar les mesures necessàries a les necessitats que vagin sorgint i 
demana que aquest anàlisi es realitzi el mes de juny. 
 
Posa de manifest que la disminució d’incidències per soroll en un 14% que s’ha produït 
al  primer trimestre del 2.012 pot ser conseqüència de la crisi i la disminució de 
l’activitat econòmica i per tant considera que és un fet a tenir en compte. 
 
En quan a les prioritats d’actuació troben a faltar les següents: el soroll nocturn que 
produeix el sistema de la neteja, el soroll que provoquen els habitatges d’ús turístic 
conflictius en els finques de veïns i l’incivisme no lligat a cap activitat econòmica legal: 
el “botellon”, el consum de drogues i llaunes al carrer, entre d’altres. 
 
Per últim demana que expliquin la mesura relativa a la reducció horària i en segon lloc 
que incloguin en aquest Pla a la Barceloneta. 
 
El conseller Sr. Rodríguez, del grup municipal socialista, agraeix l’informe que es 
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centra molt en l’apartat de soroll però constata que que la ciutat de Barcelona, ja fa 
molts anys que va signar amb més de dues-centes ciutats europees, la Carta 
d’Aalborg que comprometia a l’elaboració de l’agenda 21 local i avançar en el 
desenvolupament sostenible de la ciutat.  
 
Això, va donar fruit al 2.001 a aprovar el marc d’actuacions per la minorització 
acústica. Posteriorment a l’aprovació del Pla de reducció de la contaminació acústica i 
al 2.009 el “Pla específic de zona acústica de règim especial de Ciutat Vella”. 
 
En aquest informe hi son els mapes estratègics del soroll elaborats en aquest pla 
especial de zona acústica de règim especial de Ciutat Vella i el que troben a faltar son 
indicadors valoritzables que els pugin mostrar, a part de les denúncies i les 
incidències, quins son els focus de soroll i quines mesures es prenen per poder 
solucionar-los. Mostren el seu acord en què es continuï la feina iniciada amb 
l’elaboració dels mapes estratègics de soroll però demana que es defineixen unes 
accions prioritàries i es donin compliment. 
 
La Presidenta atorga la paraula a la Regidora per tal que contesti les qüestons 
plantejades.  
 
La Regidora, en primer lloc, en contestació al conseller Sr. Costa del grup d’ICV-EUiA, 
concreta que aquest és un informe molt específic que fa referència als problemes de 
sorolls que genera l’oci nocturn, no només motivat pels bars, si no també el que passa 
a l’espai públic, i a la problemàtica que comporta als veïns a l’hora de descansar. Per 
aquest motiu no contempla altres elements que també contaminen acústicament, com 
el trànsit.  
 
La Regidora contesta a la consellera Jiménez del grup municipal del PPC que la 
Barceloneta no està oblidada si no que no es reben queixes referents a aquesta 
problemàtica. La situació que es produeix a l’estiu en aquest barri es tracta d’una altra 
manera, en quan a les platges és un altre tema i en quan a la zona del passeig Marítim 
hi ha un altre tema de problemàtica de soroll no relacionada amb el descans veïnal 
atès que no hi ha veïns. 
 
Sobre la consulta de reducció horària la Regidora contesta que no hi ha res previst per 
ara però és una mesura a tenir en compte i per això s’indica, ja en zones que ho 
requereixin, també es pot arribar a fer una reducció horària.  
 
Al conseller Sr. Rodríguez, del grup socialista, la Regidora li comenta que es tracta 
d’un informe que tracta una problemàtica molt concreta.  
 
La Regidora explica que s’han proposat anar incidint en els temes i en zones molt 
concretes per poder tenir resultats desitjats i, com a prova d’això, són els petits 
resultants que tenen. 
  
Per últim la Regidora aclareix en relació a la comparació de dades sobre les 
incidències per soroll rebudes al districte, que és una comparativa amb el mateix 
trimestre de l’any anterior i que no es compara amb els trimestres que hi precedeixen 
perquè no correspon. Això ja es farà en el seu moment. Considera que és una  onada 
d’esperança estar-hi a sobre i fer les coses que s’han de fer i que contribuirà a millorar 
la situació, que és el que es preten. 
 
La Presidenta obre el torn de contrarèplica dels grups i atorga la paraula al conseller 
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Sr. Costa, del grup municipal d’ICV-EUiA. 
 
El conseller sr Costa expressa que entén que aquest informe té un caràcter específic 
però suggereix pels propers informes que es presentin que no es tingui com únic 
element l’indicador de les queixes de l’espai públic, si no que s’hauria d’aprofundir més 
i tenir en compte altres fonts de soroll com ara els vehicles, per limitar i tractar aquests 
aspectes. 
 
El conseller considera que les línies de dinamització comercial, i això està relacionat 
amb el Pla Argent, han de tenir en compte el tema del soroll i l’ús residencial per tal 
que aquest esforç per dinamitzar vagi acompanyat amb la cura de que aquestes 
mesures no esdevinguin en problemes de soroll i de queixa. 
 
El conseller manifesta, en relació a les xifres presentades per la Regidora, que les que 
han presentat ells son més preocupants: en el tercer trimestre i quart trimestre de 
2011, on hi ha més pes turístic les queixes pujaven, amb més 4.000 en el tercer 
trimestre  i en més de 2.500 en el quart trimestre, i els altres trimestres hi havia menys 
queixes i això s’ha de tenir en compte. 
 
La consellera Sra. Jiménez, del grup municipal del PPC, considera que la Barceloneta 
hauria d’estar inclosa en aquest pla del soroll atès que es realitzen festes al carrer per 
la nit i hi ha establiments que no compleixen amb l’horari. Sol·licita també que es faci 
un pla d’inspeccions.  
 
La consellera aclareix que ha fet la pregunta relativa en què consistirà la possible 
reducció d’horaris per tal d’aclarir el contingut d’aquesta mesura per donar confiança 
als negocis, comerciants i futurs inversors atès que considera que, sense aquest 
aclariment, aquesta afirmació a l’informe crea alarma. 
 
El conseller Sr. Rodríguez, del grup municipal socialista, manifesta que tenen 
coneixement que és un pla específic, que està bé però aconsellen que s’ampliï amb 
altres mesures a fer. Comenta que la via urbana amb més decibels per la nit és la Via 
Laietana, per tant depèn del model d’activitat econòmica que es faci de nit, depèn de  
la circulació, depèn de com es faci circular aquesta gent, que afectarà també en el 
soroll i amb el que és la molèstia, la contaminació acústica. 
 
En definitiva s’està parlant de contaminació acústica, que no és només soroll. 
 
La Presidenta dóna per finalitzat el present punt de l’ordre del dia i la part informativa i 
obre la PART DECISÒRIA i tracta el primer punt de l’ordre del dia relatiu a:  
 

1. Proposar de l’atorgament de les Medalles d’Honor de Barcelona per l’any 
2.012, de conformitat amb allò disposat a l’article 6 del reglament de la medalla 
d’honor de Barcelona aprovat definitivament pel Consell Plenari el 25.04.1.997 
amb la seva modificació aprovada definitivament pel Consell Plenari el 
24.11.2006 

 
La Presidenta explica que el districte té dues propostes: una a títol individual i l’altre a 
favor d’una entitat.  
 
Es proposa l’atorgament de la Medalla d’Honor al Sr. Enric Canet, que compta amb la 
unanimitat de tots els grups.  
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El Sr. Enric Canet és una persona que està vinculada en aquest districte des de fa més 
de dos dècades, mitjançant el “Casal dels Infants del Raval”, on ha viscut en primera 
persona la transformació d’aquest barri i el creixement d’aquesta entitat.  
 
Es proposa l’atorgament de la segona Medalla d’Honor del districte a l’entitat 
“Fundació Privada Catalana Comtal”, que compta amb el suport dels grups de PPC, 
PSC, CIU i l’abstenció del grup d’ICV-EUiA.  
 
És una entitat coneguda per tot el districte, vinculada principalment al barri del Casc 
Antic, que compta amb un equip de professionals i voluntaris que treballen per millorar 
la qualitat de vida  de les persones amb situació de risc i exclusió social.  
 
A continuació la Presidenta atorga la paraula al Vicepresident del Consell, conseller Sr. 
Joan Anton Sánchez, per tal que presenti la biografia dels proposats. 
 
El Vicepresident saluda als assistents i explica les motivacions que des del districte i la 
Junta Portaveus amb la resta de grups, creuen que fan mereixedores en aquest cas al 
Sr. Enric Canet i a la Fundació Comtal, de la Medalla d’Honor de la ciutat. 
 
En relació al Sr. Enric Canet consideren que és una persona mereixedora de la 
medalla d’honor de la ciutat en reconeixement de la seva feina incansable al llarg de 
vint anys, en el Raval, a través del “Casal dels Infants”. 
 
El Sr. Enric Canet és escolapi, biòleg de formació i educador de vocació. Va arribar fa 
vint anys al “casal dels infants del Raval”, on va començar a treballar com a professor i 
ara n’és el director de relacions ciutadanes. Durant tot aquest temps, ha viscut la 
transformació del barri de primera mà, al costat del més joves i de les seves famílies. 
El temps han canviat i també les necessitats, però el casal continua sent una eina 
fonamental per al Raval.  
 
Ha fet del “Casal dels Infants”, una entitat de referència del barri, de la ciutat i del país, 
com ho demostren la Medalla d’Honor concedida per l’Ajuntament de Barcelona, l’any 
2.000 amb aquesta entitat o la Creu de St. Jordi, concedida per la Generalitat de 
Catalunya, l’any 2.007.  
 
El vicepresident explica que proposen a la “Fundació Comtal”, com a mereixedora de 
la Medalla d’Honor de la ciutat pel seus vint-i-cinc anys de treball social al Casc Antic, 
contribuint a la inserció laboral dels joves i a la formació d’aquests. 
 
La Fundació Comtal, és una entitat promoguda pels Germans de la Salle i l’associació 
Taula de Joves Comtal, que té en marxa diferents programes com un punt d’informació 
socio-laboral, l’assessoria jurídica, un centre obert, cursos d’informàtica i itineraris 
laborals per a joves. 
 
L’objectiu de la Fundació és contribuir a la inserció laboral dels joves a través d’accions 
integrades i a la formació dels joves amb programes de pràctiques. Els projectes de la 
Fundació neixen de l’anàlisi de la realitat del barri i estan pensats per a canals de 
prevenció, acollida i socialització. 
 
Fan un seguiment personalitzats dels infants i adolescents, posen al seu abast eines 
perquè millorin la seva qualitat de vida i es reintegrin amb la societat amb tot el que 
son i les possibilitats que aquesta els brinda. 
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Aquests projectes es centren en dues àrees d’actuació: l’àrea educativa amb projectes 
i activitats per infants i adolescents del 4 als 16 anys i l’àrea d’inserció laboral, amb 
itineraris personalitzats per a joves i adults dels 16 als 65 anys. 
 
Per tot això felicita al Sr. Enric Canet i a la “Fundació Comtal”. 
 
La Presidenta trasllada, en nom de tots els grups es felicitacions a aquestes dues 
entitats.  
 
A continuació passa al segon punt de l’ordre del dia de la PART DECISÒRIA relatiu a: 
 

2. Ponència de Nomenclàtor: 
Donar la denominació de placeta de Lluís Ulloa per l’espai de nova urbanització 
situat entre els carrers Cid i de l’Arc del Teatre. 

 
Atorga la paraula al Vicepresident del districte, conseller Sr. Joan Anton Sánchez, per 
tal que presenti aquest punt. 
 
El Vicepresident explica que es tracta d’una proposta de la ponència del nomenclàtor 
sobre un nou espai, un espai de nova urbanització que hi ha al costat de la nova 
Tresoreria de la Seguretat Social, que està entre el carrer del Cid i l’Arc del Teatre i 
que entronca amb el carrer de l’Om. 
 
D’acord amb les explicacions rebudes de la Ponència del Nomenclàtor el  desembre 
del 2.010, el centre d’estudis colombins va fer la proposta del nom del Lluis Ulloa 
Cisneros, per a un espai proper ja que la seva seu està al carrer del Cid. 
 
La proposta del nom de Lluís Ulloa Cisneros ve donada pel fet que és un historiador 
peruà de principis del segle XX i que és pioner en els estudis que intenten determinar 
la catalanitat de Cristòfol Colom, molt lluny dels seus orígens genovesos. Aquest 
historiador, com havia dit la histografia tradicional, va fer aquesta proposta un pèl 
agosarada ja a l’any 1.927. Aquesta proposta s’ha vist refermada per investigacions 
d’historiadors tan catalans com nord-americans i que estan doncs, encaminant a 
certificar aquest origen català d’en Cristòfol Colom. En concret de la seva vinculació 
amb la família Colom de Barcelona, molt vinculada a la Marina Mercant. 
 
Per tot això fan la aquesta proposta de denominació per aquest nou espai del districte, 
en aquest cas al costat de la Tresoreria de la Seguretat Social. 
 
La Presidenta obre el torn de votació dels grups i atorga la paraula al conseller Sr. 
Costa, del grup municipal d’ICV-EUiA. 
 
El conseller Sr. Costa manifesta el vot favorable del grup d’ICV-EUiA a la proposta 
presentada i sol·licita que al govern que, en quan al nomenclator, s’intenti mantenir un 
equilibri entre noms d’homes i dones per feminitzar aquest districte i per això sol·licita 
que la propera proposta sigui un nom de dona. 
 
L’Il·lm. regidor adscrit Alberto Vilagrasa, del grup municipal del PPC, sol·licita, en 
primer lloc, que es retiri aquest punt de l’ordre del dia atès que no s’ha consultat als 
veïns ni a les associacions de veïns. 
 
En segon lloc, considera que quan es dóna nom a un espai nou és pels mèrits a una 
persona reconeguda que tingui un arrelament al barri o a la ciutat, o per haver fet una 
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aportació positiva a la humanitat o bé per algun fet històric digne de recordar en el 
mon, el país o la ciutat. En aquest cas considera que no es donen cap de les 
condicions que ha esmentat: s’atorga a aquesta persona pels seus demèrits i és una 
persona que recupera la “Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya” que té una 
ideologia independentista i la història de Catalunya una mica deformada. 
 
Pels motius exposats , si no es retira aquest punt de l’ordre del dia, el vot del seu grup 
és contrari. 
 
El conseller Sr. Rodríguez, del partit dels socialistes, manifesta el vot a favor del seu 
grup, ja que consideren que d’aquesta manera es restitueix la pèrdua d’aquest nom 
d’un carrer que no era en aquest districte, sinó al districte de Les Corts, el que ara 
actualment és el carrer de Sta. Maria.  
 
A més posa de manifest que tothom va honrar al Sr. Luis Ulloa l’any 36 pel seus 
estudis històrics i els agrada la seva trajectòria socialista per la defensa dels drets i de 
les llibertats, que va ser uns dels motius principals per abandonar el Perú.  
 
La Presidenta atorga la paraula al Vicepresident, conseller Sr. Joan Anton Sánchez. 
 
El conseller Sr. Sánchez agraeix el suport dels grups i en aquest cas indicar que les 
interpretacions de la història son obertes i múltiples. Per això les noves recerques en 
aquest cas estan abonant les tesis que va defensar el Sr. Lluís Ulloa a principis del 
segle XX i encaminades a reconèixer aquest origen català de Cristòfol Colom que tots 
s’han de sentir molt orgullosos.  
 
La Presidenta manifesta que amb els vots favorables dels grups d’Iniciativa Catalunya 
Verds-Esquerra Unida i Alternativa, el grup municipal socialista i el grup de 
Convergència i Unió i el vot en contra del Partit Popular, s’aprova la denominació del 
nomenclàtor. 
 
La Presidenta dóna per finalitzada la Part decisòria i s’obre la PART D’IMPULS I 
CONTROL i recorda que la proposició presentada pel grup d’UpB ha decaigut pels 
motius expressats a l’inici d’aquest acte. 
 
Per això la Presidenta passa a la proposició presentada pel grup d’ICV-EUiA 
Alternativa i, tal i com van acordar a la Junta de Portaveus, s’adjunta aquesta 
proposició amb la proposició presentada pel partit dels socialistes de Catalunya, donat 
que el tema és similar i per tant, es tractaran les dues proposicions alhora.  A 
continuació atorga, en primer lloc, la paraula a la consellera Sra. Garrido, per tal que la 
presenti. 
 
La consellera Sra. Garrido, del grup municipal d’ICV.-EUiA saluda als assistents i 
exposa que el passat mes de febrer el Regidor d’Educació de l’ajuntament de 
Barcelona, va anunciar tota una bateria de mesures d’austeritat orientades a l’etapa 
educativa dels 0 als 3 anys. 
 
Explica que el passat Consell de Districte es va aprovar una proposició que contenia el 
següent punt: “...Reclamar a l’administració millorar i estendre la xarxa d’escoles 
bressol i serveis complementaris de gestió pública...” 
 
La consellera posa de manifest que la llista d’espera de l’escola Bressol Mar de la 
Barceloneta, la única que existeix al districte, és de 76 famílies. 
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Per tot això el seu grup fa la següent proposició al Consell del districte: 
 
“El consell municipal del districte de Ciutat Vella acorda: 
 

1. Construir i posar en funcionament l’escola bressol municipal projectada al 
carrer Andrea Dòria, pel curs 2.014 – 2.015 
 

2. Garantir que la gestió d’aquesta escola bressol i de totes les del districte de 
Ciutat Vella, es durà a terme segons el model encara vigent actualment i no es 
privatitzarà, ni s’externalitzarà.  
 
La finalitat d’aplicar aquest criteri és garantir els drets dels infants a fer aquesta 
etapa educativa, amb totes les condicions necessàries i mantenir l’estabilitat 
laboral de tots i totes les professionals que hi intervenen: mestres, personal 
interí, educadors de suport, etc. 

 
3. Garantir que no es demanarà un esforç econòmic a les famílies que accedeixin 

a aquesta futura escola bressol municipal, ni a cap del districte de Ciutat Vella.” 
 

La Presidenta atorga la paraula al conseller Sr. Daniel Pío, del grup municipal 
socialista, per tal que presenti la proposició presentada pel seu grup. 
 
El conseller saluda als assistents i exposa la proposició presentada.  
 
Atès que l’ajuntament de Barcelona, pel mitja de Foment de Ciutat Vella S.A i Fundació 
Privada de l’Hospital de St. Pau i Sta. Creu, va establir les bases per la construcció 
d’una escola bressol a la Barceloneta, amb la signatura de dos convenis a l’any 2002, 
un que va establir les bases i l’altre que va fixar el marc de la col·laboració que 
garantia el finançament de les obres de construcció de l’escola bressol. 
 
Atès la manca de places d’escoles bressol públiques al barri de la Barceloneta. 
 
Atès la manca d’escoles privades de 0 a 3 anys, del barri de la Barceloneta. 
 
Per tot això formulen la següent Proposició: 
 
“Que compleixin els acords establerts amb la Fundació privada Hospital de Sta. Creu i 
St. Pau per poder construir la nova escola bressol del carrer Andrea Dòria, barri de la 
Barceloneta i dotar dels recursos econòmics i necessaris per la seva posta en marxa 
durant aquest mandat.” 
 
La Presidenta obre el torn d’intervenció i posicionament dels grups i atorga la paraula a 
la consellera Sra. Elisabeth Jiménez, del grup municipal del PPC. 
 
La consellera Sra. Jiménez, del grup municipal del PPC, manifesta que s’abstenen en 
relació a la proposició d’ICV-EUiA atès que no estan d’acord amb el contingut del punt 
numero 2 de la proposta, on es mescla la sol·licitud amb temes polítics i el vot a favor 
del seu grup a la proposta presentada pel grup dels socialistes, per què es refereix 
exclusivament a la construcció de l’escola bressol. 
 
Comenta que voten a favor per que els importen les famílies, l’educació, la conciliació 
de la vida laboral i familiar i la incorporació de la dóna a totes les facetes de la vida i 
per això es necessiten les escoles bressol. Explica l’abstenció davant la proposició 
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d’ICV-EUiA atès que només pel fet que es construexi l’escola bressol ja és el seu ideari 
polític. 
 
La Presidenta atorga la paraula al conseller Sr. Jordi Galofré, del grup municipal de 
CiU. 
 
El conseller Sr. Galofré, del grup municipal de CiU, saluda als assistents.  
 
La situació d’incertesa degut a la situació de crisi que es viu  fa que totes aquelles 
coses que havien estat planificades abans estiguin en dubte. En aquest cas es troba 
l’escola bressol projectada a la Barceloneta i per això s’està replantejant la seva 
posada en funcionament. 
 
Un dels motius d’aquest replantejament és que hi ha llocs de la ciutat, segons l’IMEB i 
el Consorci d’Educació de Barcelona, on la prioritat de construir-hi una escola bressol 
és molt major. Per tant cal analitzar en conjunt el districte i la ciutat. Així mateix la 
demanda que sorgirà del procés de preinscripció que s’està dut a terme en aquest 
moment, serà un dels criteris a tenir en compte. 
 
El conseller remarca també, el context negatiu sobre el finançament de les escoles 
bressol per part de la Generalitat.  
 
El cost anual d’una plaça d’escola bressol a la nostra ciutat és de 7.326.-€ anuals; dels 
quals la Generalitat fins ara finançava el 25%, l’ajuntament el 50% i les famílies, el 
25% restant. A partir de l’any vinent, la Generalitat només arribarà a finançar el 16% de 
les places existents i ja ha explicat la impossibilitat de participar en el finançament de 
noves places. 
 
Dit això, el conseller destaca que el conveni amb la Fundació Privada de la Sta. Creu i 
St. Pau està vigent. La construcció segueix el seu curs segons el calendari previst i 
s’acabarà, si no hi ha cap incidència, a finals d’aquest any. Si no és possible destinar-
lo a una escola bressol, li donaran un ús a benefici del barri i que sigui sostenible 
econòmicament.  
 
El conseller posa de manifest que des del districte defensen i defensaran els 
interessos del barri i vetllaran per fer el que més li convé al barri, com ja van fer per 
aconseguir la construcció de l’escola Mediterrània.  
 
També deixa constància que l’època actual obliga a fer molt bé els càlculs i a prioritzar. 
De totes formes s’assessoraran amb el sector, amb els experts i amb les demandes 
reals però faran el que creuen que és millor pel barri. 
 
Per això, estan en aquesta fase de replantejament per posar els recursos que tenen al 
que sigui més útil. 
 
Respecte a l’altre punt de la proposició la gestió de les escoles bressol municipal, el 
conseller explica que l’objectiu d’aquest ajuntament és el de donar serveis a les 
famílies de la nostra ciutat. 
 
Les escoles bressol son i continuaren sent de gran qualitat. Consideren que no posen 
en risc, ni dificultat a cap nen de les escoles. Precisament, la mesura que suposa 
ajustar les hores de suport educatiu del migdia s’adequarà per tal, que permeti oferir 
una atenció d’una educadora per cada grup. 
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Pel que fa al increment de ràtio, les escoles estan preparades per incrementar-lo. Hi 
ha un decret que així ho avala i tenen mitjans tècnics i professionals per tirar-lo 
endavant. En escoles antigues o que per temes logístic, no sigui possible aquest 
increment no es farà o es corregirà a la baixa.  
 
El conseller explica que la reducció de suport educatiu s’acabarà ajustant, per tal que 
el resultat final s’ajusti a la normativa i garanteixi un educador per aula en totes les 
franges horàries. 
 
Per acabar el conseller concreta que la gestió indirecta es concretarà en les tres 
escoles en construcció que no tenen personal propi i que pel decret del govern 
espanyol, no les poden posar en funcionament, ja que no és possible contractar més 
personal propi. 
 
A banda d’això, com saben des del 2.001, la majoria dels ajuntaments dels voltants de 
Barcelona, com ara l’Hospitalet de Llobregat, han optat per la gestió indirecta de les 
escoles bressol i pel que saben els resultats no han estat pas dolents.  
 
Per tot això el seu grup s’absté davant les dues proposicions presentades pels grups 
d’ICV-EUiA i el PSC.  
 
La Presidenta atorga la paraula als grups proposants i concretament a la consellera 
Sra. Garrido, del grup municipal d’ICV-EUiA. 
 
La consellera Sra. Garrido manifesta el vot favorable del grup d’ICV-EUiA a la proposta 
presenta pel grup dels socialistes atès que va en el mateix sentit que la presentada per 
ells. 
 
La consellera contesta a la observació realitzada pel grup municipal del PPC per 
abstenir-se alhora de votar la proposició presentada en el sentit que hi ha una qüestió 
política en el punt dos, dient que és una qüestió de model educatiu. En aquest sentit 
recorda l’informe del Síndic de Greuges que va esmenar en el darrer Consell, quan es 
va parlar d’aquesta qüestió, on es demostra que l’externalització de les escoles bressol 
és perjudicial pel servei i per l’objectiu educatiu que en tenen. Per això, per els és clau 
que la gestió no sigui externalitzada. 
 
La consellera celebra que la gestió externalitzada no hagi donat tant mal resultat, 
sobretot pels infants que en fan ús.  
  
Sobre la idoneïtat de construir l’escola bressol que planteja el govern la consellera 
exposa que això ja ho van contestar en el Consell de districte d’1 de desembre a una 
pregunta realitzada i que les obres finalitzarien a finals de l’any 2012. 
 
La consellera manifesta que, davant les explicacions rebudes que el Consorci 
d’Educació i l’IMEB ha de valorar sobre si ha d’anar l’escola bressol, si no és suficient 
que existeixi una llista de 75 famílies en llista d’espera curs 2.011 – 2.012 per que 
s’hagi de construir. Proposa que estaran amb el govern si estan disposats a defensar 
la construcció d’aquesta escola bressol però que necessiten que com a mínim, es 
comprometin defensar la necessitat, la idoneïtat i la objetivitat que s’ha de construir 
aquesta escola bressol al barri de la Barceloneta, ja que només hi ha una escola 
bressol municipal en tot el barri. 
 
També la consellera reitera el suport del seu grup per reclamar a la Generalitat que 
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mantingui els percentatges de pagament per plaça escolar tal com estaven i que no es 
redueixin al 16% el curs vinent.  
 
La consellera manifesta el seu acord amb el conseller del govern en que les retallades 
que el govern de l’Estat està propiciant fa que hi hagi situacions com les que el 
conseller avui ha relatat.  
 
El conseller Sr. Daniel Pío, del grup municipal socialista, vota favorablement a la 
proposició presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA. 
 
El conseller manifesta que no entén com l’escola bressol que era part de l’escola 
Mediterrània, de sobte deixa de ser una prioritat pel govern municipal de 
Convergència. Si es tracta d’un motiu econòmic posa de manifest que han compromès 
uns diners per la construcció d’una escola primària nova on l’ajuntament no té la 
competència i oblida que si és competent amb les escoles bressol. 
 
El conseller, davant el comentari del govern que han de mirar les ràtios, comenta que 
no van ser tan acurats amb l’escola Mediterrània i que, encara que estan contents que 
es construeixi, es quedarà obsoleta en pocs anys. En relació a l’escola Galí comenta 
que la volen fer desaparèixer i pregunta si es quedaran amb una escola d’una sola 
línia  o tindran dues. Posa de manifest que el futur de les escoles de primària continua 
sent l’escola bressol. 
 
El conseller fa constar que si el criteri del govern és que no hi ha nens suficients per 
fer una escola bressol, està dient que demà no hi hauran nens per una escola de 
primària i torna a posar de manifest que s’està construint una nova escola que costa 
molts diners.  
 
Considera que l’equipament que necessita el barri a Andrea Dòria és l’escola bressol i 
que els tindran al costat si decideixen fer-la.  
 
La Presidenta atorga la paraula a la resta de grups i sol·licita intervenir el grup 
municipal de CiU. 
 
El conseller Sr. Jordi Galofré, del grup municipal de CiU, contesta als grups proposants 
que evidentment el govern voldria construir aquesta escola i cobrir totes les que fan 
falta, però han de ser responsables i tenir en compte la idoneïtat atès el moment actual 
i també han de ser responsables i governar en pro del districte però també en clau de 
ciutat .  
 
En aquest sentit una variable important serà les dades de la preinscripció i quines 
peticions queden, un cop finalitzat aquest període. A partir d’això amb les dades 
disponibles i les altres dades a tenir en compte, es decidirà conjuntament  amb l’IMEB i 
el Consorci d’Educació de Barcelona.  
 
Per finalitzar el conseller manifesta que en tot cas s’acabarà fent un equipament pel 
barri. 
 
La Presidenta atorga la paraula als consellers dels grups municipals que han presentat 
les proposicions per tancar la present proposició. 
 
La consellera Garrido, del grup municipal d’ICV-EUiA, pregunta si no és suficient motiu 
per fer l’escola bressol el fet que al període d’inscripció de l’any 2011-2012 es van 
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quedar 76 famílies en llista d’espera a la única escola bressol del districte i si s’ha 
d’esperar a veure quantes famílies queden en llista d’espera pel curs 2012-2013. 
 
El conseller Daniel Pío, del grup municipal socialista, opina que responsabilitat alhora 
de construir una escola que tingui futur passa per una escola bressol que alimenti als 
nanos que aniran a l’escola de primària Mediterrània. 
 
En quan a dades exposa que a la Barceloneta han nascut 110 nens i que només hi ha 
una escola bressol i calen places. 
 
Considera que responsabilitat és atendre als ciutadans d’aquest districte. 
 
La Presidenta dóna per finalitzat el debat de les proposicions presentades que, en 
quan a la proposta presentada per Iniciativa Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa queda aprovada amb el vot favorable del grup proposant, del partit 
socialista i amb l’abstenció del Partit Popular i de Convergència i Unió. En quan a la 
proposició presentada pel Partit socialista de Catalunya també queda aprovada amb el 
vot favorable del partit socialista, d’ Iniciativa Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa i del Partit Popular i l’abstenció de Convergència i Unió. 
 
La Presidenta dóna pas a la següent proposició de la part d’Impuls i control 
presentada pel grup municipal del Partit Popular i atorga la paraula a la consellera Sra. 
Elisabeth Jiménez. 
 
La consellera Sra. Elisabeth Jiménez presenta la següent proposició: 
 
“Dado que a través del plan de barrios de la Barceloneta, se han dedicado más de tres 
millones y medio de euros a la rehabilitación de edificios, representando esa cantidad 
más del 20% de todo el plan, 
 
Dado que se atendió a cincuenta y siete fincas, pero, se quedaron cuarenta y cinco 
fuera de este plan, a pesar de que algunas de estas fueron unas de las primeras en 
solicitar la subvención y 
 
Dado que no hay que escatimar ningún esfuerzo en pro de la transparencia. 
 
El Partido Popular realiza la siguiente propuesta al Consell  Plenari de Ciutat Vella: 
 

1. Que se elabore y se nos facilite a todos los grupos un informe detallado de 
todos y cada uno de los expedientes de actuación de rehabilitación de fincas 
correspondiente al plan de barrios de la Barceloneta; tanto de aquellos de 
aquellos en los que se ha concedido la subvención como en aquellos otros que 
se solicitó y fue denegada, como de aquellos que no han sido contestados, así 
como la motivación de su denegación o de su falta de respuesta y 
 

2. Que se adquiera un compromiso de crear un fondo para atender a las cuarenta 
y cinco fincas que quedaron fuera de actuación y que pueden ser susceptibles 
de poder adjudicarse dicha subvención.” 

 
La Presidenta obre el torn d’intervenció dels grups i atorga la paraula a la consellera 
Sra. Rut Garrido, del grup municipal d’ICV-EUiA. 
 
La consellera Sra. Garrido dóna el vot favorable del seu grup a la proposició i fa les 
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següents matisacions per posar de manifest que hi ha contradiccions.  
 
Fa constar que actualment, amb els pressupostos generals de l’Estat, serà 
pràcticament impossible realitzar la mesura sol·licitada. De totes formes celebra que el 
Partit Popular faci aquestes propostes, malgrat la seva línia econòmica, per que vol dir 
que alguna preocupació tenen, però creu que la Generalitat la va congelar fa poc la 
Llei de Barris.  
 
Manifesta que el seu grup treballarà a favor que això es produexi en termes d’igualtat i 
equitat i considera que s’hauria de fer un estudi per evaluar quines tenen més 
necessitats que d’altres i fer un ordre de prioritats 
 
El conseller Sr. Daniel Pío, del grup municipal socialista, manifesta el vot a favor del 
seu grup.  
 
En relació a la sol·licitud d’un informe explicatiu dels expedients relatius a l’actuació de 
rehabilitació de finques, contesta que existeix un informe que es pot consultar a la web 
del pla de barris. 
 
En relació a la creació d’un fons per atendre a les 45 finques que van quedar fora de 
l’actuació considera que s’ha d’aplicar amb equitat i veient la prioritat de cada una de 
les famílies.  
 
Aquest fons suposa uns 3.000.000 €. Posa de manifest que el grup proposant va votar 
a favor de la congelació del Pla de Barris en el Parlament de Catalunya. Han votat els 
pressupostos més restrictius de la història del Parlament. A l’Ajuntament ha votat uns 
pressupostos que no recullen l’ampliació d’aquest programa i es paradoxal que ara 
demani la creació d’aquest fons. 
 
Aquest grup aposta per les persones no per populismes. 
 
La consellera Anna Lliuró, del grup municipal de CiU, manifesta el vot favorable a la 
proposta del seu grup i fa les següents matisacions. 
 
Pel que fa a la primera part de la seva proposta, comentar-li que de fet les bases i els 
criteris de les subvencions i els expedients que l’han obtinguda, és informació pública, 
que es pot consultar a la pàgina web del pla de barris. De totes maneres faran arribar 
als grups un informe detallat dels expedients: els aprovats, els rebutjats i els que els 
mateixos sol·licitants van retirar en el seu moment, perquè no complien les bases. 
 
La consellera aclareix, en relació a l’atorgament de les subvencions quan a la 
presentació feia referència que havia subvencions que havien entrat de les primeres i 
no se’ls havia atorgat subvenció en el sentit que aquest no és un dels criteris 
d’atorgament de la subvenció. En canvi és una condició per obtenir la subvenció que 
presentin tota la documentació, no només la sol·licitud. 
 
Pel que fa a la segona part de la seva proposta, quan fa referència a la creació d’un 
fons per atendre a les quaranta-cinc finques de la Barceloneta que han quedat fora, 
remet la resposta al conveni amb el Port, que com ja s’ha dit en altres ocasions, ara ha 
servit per poder pensar els diners per la construcció de l’escola Mediterrània i quan la 
Generalitat retorni aquests diners, revertiran a la Barceloneta. És aleshores que es 
valorarà que es destinin a obres de rehabilitació.  
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La Presidenta atorga la paraula a la consellera del partit Popular Sra. Elisabeth 
Jiménez. 
 
La consellera Jiménez agraeix els vots favorables a aquesta proposta. 
 
Respon a la consellera Sra. Garrido que no hi ha contradiccions en aquesta 
proposició. En relació al comentari que ha fet sobre que és complicat que es creï un 
fons per atendre a aquestes finques considera que es pot fer i que des de FOCIVESA 
es pot intentar que s’avanci abans de rebre els diners del Port.  
 
La consellera Jiménez contesta al conseller Pio que li sembla paradoxal el que diu 
atès que gràcies al seu pèsim govern s’ha hagut de fer el que s’ha fet. 
 
I finalment espera que els informes arribin el més aviat posible i que el fons es creï de 
forma rápida atès que hi han finques que es troben en molt mal estat. 
 
El conseller Sr. Pío, del grup socialista, fa constar que quan governaven van crear el 
Pla de Barris.  
 
La Presidenta, al no haver-hi més intervencions per part dels grups, fa constar que la 
proposició presentada pel Partit Popular ha estat aprovada amb els vots a favor del 
grup del PPC, d’Iniciativa per Catalunya Verds-IEsquerra Unida i Alternativa, el partit 
dels socialistes i de Convergència i Unió. 
 
A continuació la Presidenta passa al  següent punt de l’ordre del dia, a l’apartat de 
precs, i atorga la paraula a la consellera del Partit Popular Sra. Elisabeth Jiménez per 
tal que presenti el primer Prec. 
 
La consellera Sra. Elisabeth Jiménez fa una introducció abans de formular el Prec amb 
el següent contingut:  
 
“Que se presente en el próximo Pleno, un plan para convertir la calle St. Pere Més 
Baix, en plataforma única y que ese plan incluya un calendario consensuado con los 
comerciantes y que la finalización de la misma, no se alargue más allá del año 2.013.” 
 
La Presidenta atorga la paraula al conseller Sr. Galofré, de l'equip de govern, per tal 
que contesti al Prec. 
 
El conseller Sr. Galofré contesta que el calendari va lligat amb el calendari d’inversions 
i la Regidora s’ha reunit amb els comerciants i estan d’acord en que aquestes 
previsions s’acompliran en els terminis que estipulin aquestes inversions. 
 
La Presidenta atorga la paraula a la consellera Jiménez, del grup municipal del PPC. 
 
La consellera Sra. Jiménez manifesta que els comerciants no estan d’acord ni amb el 
calendari, que no el té la totalitat del carrer, ni tan sols que es comenci per la fase que 
preten el govern. Sol·licita que es tornin a reunir amb els comerciants.  
 
La Presidenta atorga la paraula al conseller  Sr. Galofré, de l'equip de govern.  
 
El conseller agraeix les recomanacions de la consellera Sra. Jiménez però reitera que 
s’han reunit amb els comerciants i estan d’acord amb les propostes plantejades. 
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La Presidenta, davant la pregunta formulada anteriorment pel conseller del grup d’ICV-
EUiA Sr. Costa sobre si el govern ha acceptat o no el prec presentat pel grup municipal 
del PPC relatiu a presentar en el proper Consell un plan para convertir la calle St. Pere 
Més Baix, en plataforma única y que ese plan incluya un calendario consensuado con 
los comerciantes y que la finalización de la misma, no se alarga más allá del año 
2.013.”, fa la consulta al conseller Sr. Galofré, de l’equip de govern, que contesta que 
s’accepta. 
 
La Presidenta passa al següent punt de la part d'Impuls i Control relatiu al prec 
realitzat pel grup municipal pel PPC i atorga la paraula a la consellera Sra. Elisabeth 
Jiménez. 
 
La consellera Sra. Elisabeth Jiménez fa un prec relatiu sobre l’estat lamentable en el 
qual es troba el solar del carrer Arc del Teatre, núm. 4, que fa anys que acumula 
brutícia, escombraries de tot tipus, on hi viu gent, es ven droga, es guarden llaunes i 
en aquest sentit, formula el següent Prec: 
 
“Que se nos informe en este Pleno de las acciones que se han llevado a cabo desde el 
distrito de Ciutat Vella, para solucionar este problema, de todos conocidos y que se 
actúe de forma urgente procediendo a la limpieza del solar y a la colocación de un 
cerramiento que impida que el problema vuelva a volver a aparecer.” 
 
La Presidenta atorga la paraula a la consellera Anna Lliuró, de l'equip de govern.  
 
La consellera Sra. LLiuró concreta que la finca a la que es refereix és la número 6 del 
carrer Arc del Teatre. Aquesta finca se li va obrir un expedient d’inspecció i dictar una 
ordre de neteja, tancament i desratització. En aquests casos, una vegada 
transcorregut el termini pel compliment de l’ordre, si el propietari no la compleix, es 
procedeix a la sanció i al tràmit d’execució subsidiària per part de l’administració.  
 
En aquest cas, del solar del número 6 del carrer Arc del Teatre, no ha calgut arribar a 
aquest extrem perquè el propietari ha procedit a la neteja del solar.  
La Presidenta atorga la paraula a la consellera Jiménez, del grup municipal del PPC. 
 
La consellera Sra. Jiménez se n’alegra atès que el propietari d’aquest solar és 
l’empresa PROMOSASTRE i com que abans ha demanat que es personès 
jurídicament contra aquesta empresa pel tema dels afectats del carrer de Lancaster, 
les bones relacions que tenen amb aquesta empresa podría solucionar aquest tema el 
més aviat posible.  
 
La Presidenta passa al següent punt de la part d'Impuls i Control relatiu al prec 
realitzat pel grup municipal del PSC i atorga la paraula a la consellera Sra. Ma. José 
Arteaga. 
 
La consellera Ma. José Arteaga exposa que, previ a un treball de diagnosi social 
elaborat per tècnics del districte de Ciutat Vella i l’INCASOL, l’ajuntament de Barcelona 
per mitjà de Foment de Ciutat Vella i la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’ Institut 
Català del Sòl INCASÒl va signar el dia 11 de novembre del 2.009, el Conveni per la 
Reordenació de l’Illa del carrer de l’Om, l’àrea urbana delimitada per l’avinguda de les 
Drassanes i els carrers Nou de la Rambla, de l’Om i de l’Arc del Teatre, al barri del 
Raval 
 
Atès que la remodelació tenia com a principals actuacions l’enderroc de vuitanta 
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habitatges situats al carrer de l’Om, la millora i l’adaptació dels habitatges que es 
conservaren, la distribució més racional dels edificis destinats a equipaments i 
l’establiment d’un sistema d’espais lliures adients a les característiques del barri, 
 
Atès que un altre compromís establert en aquest Conveni era el de posar a disposició 
dels veïns i de les veïnes que havien de ser reallotjats al Parc d’habitatge públic, tant 
municipal, com en el de la Generalitat. 
 
Per això formula el següent prec: 
 
“Donar compliment al Conveni signat entre l’ajuntament de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya i elaborar el planejament necessari per dur a terme les actuacions del 
carrer de l’Om. Detallar i quantificar els compromisos, els recursos i el calendari per 
realitzar les actuacions que conformen aquesta reordenació i millorar el barri del 
Raval.” 
 
La Presidenta atorga la paraula a la consellera Anna Lliuró, de l'equip de govern.  
 
La consellera Sra. LLiuró manifesta que no accepta el seu prec. Expressa que, per tal 
que que aquest pla pogués tirar endavant falta una tercera pota que és l’Estat.  
 
Aquest conveni al que fa referència, no es podria tirar endavant sense la participació 
de l’Estat, en tant que tenia i té la titularitat de l’edifici del CAP. L’Estat se’n va 
desmarcar i tampoc ha transferit la titularitat del Centre d’Assistència Primària (CAP) a 
la Generalitat, per tant, aquest  projecte està aturat fins que no es desencalli aquest 
punt.  
 
La Presidenta atorga la paraula a la consellera Arteaga, del grup municipal del PSC. 
 
La consellera Sra. Arteaga llegeix textualment el programa electoral amb les paraules 
del Sr. Trias: “Millorarem els entorns del carrer de l’Om i de l’àrea de l’Arc del Teatre, 
amb la regeneració urbanística de l’edifici d’habitatges públics, en paral·lel a l’execució 
del pla de barris del Raval Sud”. I posa de manifest que acaben d’incórrer en una nova 
contradicció. 
 
La Presidenta atorga la paraula a la consellera Anna Lliuró, de l'equip de govern.  
 
La consellera Lliuró manifesta que ho faran però que els que cauen en contradiccions 
són els representants del Partit Socialista.  
 
Explica que el conveni al que fan referència és l’any 2.009 quan governaven 
l’ajuntament, governaven la Generalitat i el PSOE governava l’Estat i no van ser 
capaços de desencallar-lo. Diu que ho van encallar i  van crear falses expectatives a 
uns veïns que hores d’ara, no es podran moure d’allà de moment, fins que no es 
desencalli aquesta tercera pota i això, és molt greu.  
 
La Presidenta passa al següent punt de la part d'Impuls i Control relatiu a la pregunta 
realitzada pel grup municipal d’ICV-EUiA i atorga la paraula al conseller Sr. Rubén 
Costa.  
 
El conseller Sr. Costa fa una introducció abans de formular la seva pregunta en 
aquests termes:  
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“Quin coneixement té el districte sobre el nou destí de la botiga de venda de llibres 
institucionals de la Generalitat a Barcelona, així com el nou ús que tindrà l’espai on 
funciona actualment a la Rambla d’Estudis, número 118?” 
 
La Presidenta atorga la paraula a la consellera Anna Lliuró, de l'equip de govern.  
 
La consellera Sra. Lliuró explica que les botigues de venda de llibres de la Generalitat 
depenen de la Direcció General de Patrimoni Cultural del Departament de Cultura, que 
ha pres la decisió de tancar aquestes llibreries. 
 
En el cas de la botiga de la Rambla, la Direcció General de Patrimoni Cultural, té 
previst d’obrir-hi un Centre de Promoció del Patrimoni Cultural de Catalunya. 
 
De fet la seu del Departament de Cultura a la Rambla de Sta. Mónica, ja contempla 
aquest espai, però, és un espai molt reduït i amb aquest trasllat permetrà que el 
Centre de promoció del Patrimoni Cultural de Catalunya, es pugui ampliar i pugui oferir 
més serveis. 
 
La Presidenta passa al següent punt de la part d'Impuls i Control relatiu a la pregunta 
realitzada pel grup municipal d’ICV-EUiA i atorga la paraula al conseller Sr. Jose 
Carlos Casanova. 
 
El conseller Sr. Casanova exposa que, davant la recent creació de la taxa o impost 
turístic del govern de la Generalitat, i atès que l’alcalde Trias en el mes de febrer 
passat, va exposar davant els periodistes que la seva opinió sobre els diners que rebi 
sota aquest concepte, haurien d’anar en part a cobrir les necessitats dels barris que 
reben més pressió turística, fan la següent pregunta: 
 
“Quin tipus de gestions, reunions, accions, acords, estudis, etc, s’han fet des del 
districte per aconseguir que aquesta taxa pugui cobrir les necessitats  dels nostres 
barris que reben directament la pressió turística?” 
 
La Presidenta atorga la paraula a la consellera Anna Lliuró, de l'equip de govern.  
 
La consellera Sra. Lliuró exposa que, tal i com diu el conseller en el seu prec, l’alcalde 
ha expressat en més d’una ocasió la voluntat que part de la recaptació d’aquesta taxa 
reverteixi en els barris que reben una pressió turística més important. Entre aquests 
barris hi son els quatre del nostre Districte. 
 
La llei 5/2.012 que regula aquesta taxa, ja recull l’especificitat de Barcelona i fa un 
tractament diferencial de la resta de municipis que es tradueix en un increment 
d’aquest impost. 
 
Pel que fa a Barcelona, el total d’ingressos de la taxa es destinaran: el 50% a turisme 
de Barcelona i l’altre 50% a la ciutat. Això inclourà manteniment, neteja o el que es 
vagi decidint.  
 
Com que son els nostres quatre barris, reben més pressió turística que d’altres 
aquests ingressos extra, caldrà estudiar com hi repercuteixen. 
 
La Presidenta atorga la paraula al conseller Sr. Casanova, del grup municipal d’ICV-
EUiA. 
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El conseller Sr. Casanova expressa que, de les explicacions rebudes, enten que un 
50% d’allò que es recapti anirà a Turisme de Barcelona per fer més promoció encara i 
per que vingui més gent.  
 
La Presidenta atorga la paraula a la consellera LLiuró de l’equip de govern. 
 
La consellera Lliuró confirma que el 50% anirà a promoció de turisme, per promocionar 
justament, el turisme que es vol, que és un turisme de qualitat i l’altre 50% serà el que 
revertirà en els barris i es decidirà si va en temes de neteja o ja s’anirà decidint en què 
s’ha d’invertir. 
 
Considera que és molt important, dedicar aquest 50% també a promocionar el tipus de 
turisme que es vol, per que justament és el que no volen el que genera molts dels 
problemes que es tenen. Per tant seran diners molt ben empleats.  
 
 
La Presidenta passa al següent punt de la part d'Impuls i Control relatiu a la pregunta 
realitzada pel grup municipal del PSC i atorga la paraula al conseller Sr. Nacho Cano. 
 
El conseller Cano exposa que atès que el Parc de la Barceloneta, s’està deteriorant 
cada vegada més; atès el procés participatiu que ja s’ha dut a terme i atès que no s’ha 
fet la reunió de retorn,  el grup socialista fa la següent pregunta: 
 
“Quan presentarà el govern del districte el projecte per realitzar l’actuació de millora 
del Parc de la Barceloneta, en aquest Consell Municipal? i quin és el calendari previst 
d’execució?” 
 
La Presidenta atorga la paraula a la consellera LLiuró de l’equip de govern. 
 
La consellera explica que la remodelació del Parc de la Barceloneta, s’emmarca dins 
l’actuació 1.1 del pla de barris, que pretén millorar tres grans espais públics a la 
Barceloneta: d’una banda hi havia les places del sector dels habitatges de la 
Maquinista, que ja és una obra que ha finalitzat; d’altra banda  la plaça del Llaüt, i per 
últim hi ha el parc.  
 
Per la importància de l’espai a remodelar, així com la necessitat de definir els nous 
usos del Parc, es va engegar el procés participatiu al que vostè feia referència. Que va 
començar amb una sessió de presentació, el 14 de juliol del 2.011. 
 
Després de tot un seguit d’accions va culminar amb una sessió de retorn, que si que 
es va fer, en aquest cas a les entitats el 29 de novembre. És cert que no s’ha 
programat la sessió de retorn amb els veïns encara, perquè la data de finalització del 
pla de barris era en un principi, aquest 2012. Però, com que l’obra pendent té un volum 
considerable, s’ha demanat una pròrroga de dos anys a la Generalitat per finalitzar-los.  
 
Això suposa tornar a fer el calendari de les actuacions, tan bon punt estiguin en 
disposició de presentar el projecte i el calendari d’execució ho presentaran a l’òrgan 
pertinent.  
 
La Presidenta atorga la paraula al conseller Cano, del grup municipal socialista. 
 
El conseller Sr. Cano explica, que com ha dit la consellera LLiuró, aquesta actuació 
s’emmarca en la llei de barris que vostès congelen i preveia un procés participatiu que 
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es va dur a terme i que va aflorar diverses mancances d’aquest parc com: la  neteja, la 
il·luminació, les rajoles, la gespa poc cuidada, el tema de la inseguretat, entre d’altres. 
A més a més d’això, va sortir propostes interessants dels veïns, com fer horts urbans o 
pistes de pàdel per intentar dinamitzar aquell espai. 
 
És important fer les millores pertinents perquè si sobre un espai no s’actua es va 
deteriorant i per tant, la pregunta anava en el sentit de fer un calendari el més acurat 
possible que comprometés a tots per la solució d’aquestes intervencions i sobre tot 
d’aquelles necessitats que van aflorar en el procés participatiu. 
 
I per tant, li agradaria que si pot ser, s’acuri més en el calendari i es faci una proposta 
en ferm més ajustada. 
 
La Presidenta atorga la paraula a la consellera LLiuró de l’equip de govern. 
 
La consellera Sra. Lliuró distingeix, per una banda les obres que s’han de fer en el 
Parc i això, sí que està subjecte al Pla de Barris i per l’altra és evident que tot el que 
vostè comentava sobre tema de manteniment, que aquest districte ja està fent: el tema 
de neteja, de reposició si hi ha alguna rajola trencada. El tema de la il·luminació també 
s’ha de mirar i està en marxa.  
 
Matitza que això estaria en la part de manteniment. En relació a l’obra ja ha comentat 
que s’ha de recalendaritzar, però dins de la pròrroga demanada. 
 
La Presidenta passa al següent punt de la part d'Impuls i Control al seguiment de 
proposició presentant pel grup municipal d’ICV-EUiA i atorga la paraula al conseller 
Sr. Jose Carlos Casanova.  
 
El conseller Sr. Casanova presenta el seguiment de proposició aprovada en el Consell 
de districte del passat 1 de març, per la qual s’instava al govern del districte a que 
manifestés el profund desacord amb el increment de tarifes del transport públic per 
aquest any; que  s’ha aprovat pel Consell de l’Administració de l’Autoritat del Transport 
Metropolità. 
 
En segon lloc desaprovar l’actuació dels i de la membre del govern municipal 
representants de l’ajuntament de Barcelona, per aquest Consell per la seva posició 
favorable a aquest increment, molt per sobre de l’IPC. 
 
I en tercer lloc instar a Transports Metropolitans de Barcelona, a restablir la circulació 
del barri, el 120, que ha deixat de fer-lo els diumenges i festius. 
 
Per això, volen saber quins d’aquests punts el govern ha fet durant aquests dos 
mesos. 
 
La Presidenta atorga la paraula a la consellera LLiuró de l’equip de govern. 
 
La consellera informa que aquesta proposició, que va ser acceptada, amb el vot 
contrari del grup de govern d’aquest districte, es va donar compte a la Casa Gran, tal i 
com es fa amb tots els acords del Consell Plenari del districte. 
 
Aquest consell Plenari té la capacitat d’informar a l’ajuntament i és el que ha fet.  
 
El seu grup municipal pot traslladar aquesta petició a la comissió corresponent de la 
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Casa Gran o al mateix Plenari de l’ajuntament, per demanar quin curs segueix a partir 
d’allà. 
 
La Presidenta atorga la paraula al conseller Casanovas., del grup municipal d’ICV-
EUiA. 
 
El conseller Sr. Casanovas pregunta què s’ha fet des del districte en relació a aquesta 
proposició. Considera que el que havien de fer, apart de complir amb la normativa com 
han fet, és enviar tres cartes a membres del seu partit, en compliment de la proposició 
aprovada per majoria absoluta.  
 
La Presidenta atorga la paraula a la consellera LLiuró de l’equip de govern. 
 
La consellera Sra. Lliuró considera que aquest Consell Plenari pot informar i és el que 
s’ha fet, d’aquest acord i de tots els acords que surten del consell. Creu que si es fés el 
que ha proposat suposaria un menyspreu pel consell de districte.  
 
La Presidenta, un cop tractats tots els punts de l’ordre del dia, dóna per finalitzada la 
sessió ordinària del present Consell de districte, essent les 21 hores 46 minuts i 
agraeix a tots la seva assistència. 
 
LA PRESIDENTA      EL SECRETARI 
 
 
 
Sara Jaurrieta i Guarner     Alfred Lacasa i Tribó 
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