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Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats 
al districte de Ciutat Vella de Barcelona. 
juliol de 2013 

 
MEMÒRIA 

 

1. ANTECEDENTS 

 

1.1 Pla d’usos 2010 
El 23 de juliol de 2010 es va aprovar el Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats (en 
endavant Pla d’usos 2010) que substituí l’anterior pla aprovat l’any 2005. Els mecanismes del Pla d’usos haurien de permetre 
(d’acord amb la Memòria justificativa; apartat 4.1.2): 

 Millorar l’equilibri entre les necessitats dels residents i el manteniment de l’activitat turística i comercial de Ciutat Vella. 

 Millorar la relació entre les activitats de concurrència pública i l’espai urbà. 

 Potenciar determinades activitats per a revitalitzar alguns sectors amb dèficit de serveis al resident o bé amb incapacitat morfològica 
d’adaptació als requeriments actuals dels establiments. 

 Regular algunes activitats no incloses en l’anterior Pla d’Usos i que han suposat un impacte negatiu en el desenvolupament del barri. 

 Habilitar mecanismes per a potenciar la renovació i modernització dels establiments principalment de restauració. 

El pla regula les activitats per mitjà, entre d’altres, de condicions d’emplaçament en funció de les zones específiques on es 
localitzen, de la necessitat de donar de baixa altres activitats del mateix tipus ja existents i del compliment de diversos paràmetres 
de densitat. Aquests tipus de condicionants fan que les circumstàncies de la implantació variïn en el temps d’acord amb els canvis 
en els establiments que es van produint puntualment. Els estudis que varen servir per a determinar els esmentats paràmetres es 
basaven en les dades oficials de les que es disposava en el seu moment tot i reconeixent les seves limitacions documentals. En la 
memòria informativa del Pla es determinava (Memòria del Pla d’usos 2010; apartat 3.3.1):  

 Les activitats de concurrència pública que es quantifiquen i mapifiquen en el present estudi provenen dels llistats de les aplicacions 
informàtiques municipals iniciats l'any 1997.  

 Inclouen per tant les activitats concedides a partir d'aquesta data així com les modificacions, actualitzacions i canvis de nom de les 
anteriors al 1997.  

 En els llistats no queden reflectides les baixes de les activitats si no han estat objecte d'una nova sol.licitud de llicència. 

 S'han contrastat parcialment les activitats dels llistats de l'aplicació informàtica amb la realitat actual per mitjà dels censos realitzats 
amb treball de camp per diversos plans ocupacionals.  

 Com a conseqüència d'aquestes circumstàncies i comparatives i als sols efectes del present estudi entenem que el grau de distorsió 
pel que fa al nombre d'activitats és de l'ordre del (+/-)10%, la qual cosa no condiciona la veracitat de les tendències i macroxifres 
considerades.  

 

1.2 Cens d’activitats 
Donada la importància de comptar amb dades actualitzades i veraces de la realitat de les activitats existents per a l’aplicació 
correcta de les disposicions del Pla d’usos 2010, la normativa d’aquest ja preveia la necessitat de realitzar un cens. Aquesta 
obligació s’establia en les disposicions finals de la normativa:  
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DF Segona. Cens d’activitats. 

1. Per tal de facilitar el seguiment de la implantació d'aquest Pla Especial es crearà el Cens d'establiments de Pública Concurrència de 
Districte, informatitzat i actualitzat en el qual hi figurin totes les dades referents a llicències i comunicacions d’activitat vigents. 

2. S’entenen tàcitament renunciades, les llicències i comunicacions atorgades sobre el mateix emplaçament en data anterior a la de les 
llicències vigents i, per tant, no  s’inclouran en el cens. 

3. El cens d’activitats s’aprovarà per Decret d’Alcaldia, previ tràmit d’informació pública. Podrà comprendre la totalitat de les activitats del 
Districte o bé podrà ser aprovat parcialment per les diferents classificacions de les activitats establertes per l’Ordenança vigent. 

Fins i tot es supeditava l’entrada en vigor de la regulació del Pla pel que fa als aspectes relacionats amb les renúncies obligatòries 
de les activitats existents, tal i com s’establia en la disposició final setena: 

DF Setena. Entrada en vigor del Pla Especial. 

El present Pla Especial entrarà en vigor al dia 1 de novembre de 2010. Els aspectes del Pla d’usos vinculats a la obligació de renunciar 
llicències preexistents (condicions 3, 4, 7, 8 i 9) assoliran vigència en el moment de l’aprovació del cens d’activitats previst a la Disposició 
Final Segona si aquesta es produeix amb posterioritat a l’1 de novembre de 2010. 

Segons Decret d’Alcaldia de 2 de novembre de 2010 es va exposar al públic l’aprovació inicial del cens i la base de dades dels 
establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats del districte de Ciutat Vella (BOPB de 18/11/2010). S’entén que el 
cens quedava aprovat definitivament als 20 dies de la seva publicació. El contingut del cens incorporava l’epígraf de la seva activitat 
d’acord amb la nova nomenclatura del Pla d’usos 2010 i la coordenada geogràfica UTM del seu emplaçament; dada aquesta 
darrera indispensable per a poder determinar el compliment de les diferents condicions de densitat en els seus emplaçaments. La 
publicació del BOPB de 25/11/2010 incorporava a la darrera publicació, les activitats relatives a les autoritzacions d’habitatge d’ús 
turístic malgrat que no es disposava de la dada de la seva coordenada geogràfica. 
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2. MARC LEGAL 

Des de l’aprovació de l’actual Pla d’usos el juliol de 2010 s’han produït un seguit de modificacions legislatives que incideixen en la 
seva formalització i justificació jurídica, per la qual cosa és important tornar a ressenyar el marc legal on es desenvolupa el 
planejament i com el seu contingut s’adapta a les seves determinacions.  

 

2.1 La Directiva europea sobre els serveis en el mercat interior  
2.2 (Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006). 

Introducció i marc jurídic 

L’article 14.2 del Tractat de la Unió Europea regula un espai sense fronteres interiors. Per tal d’assolir aquest Mercat Europeu de 
Serveis s’estableixen com a drets fonamentals de l’operador que es desplaça dins de la Unió Europea per exercir una activitat de 
serveis, la llibertat d’establiment, i la llibertat de prestació de serveis. 

Aquestes llibertats es regulen en els articles 43 a 49 del Tractat de la Unió Europea i no es conceptuen en cap cas com a llibertats 
de caràcter absolut, atès que es limiten per raons d’interès general relatives a l’exercici dels poders públics, l’ordre públic, la 
seguretat pública i la salut pública, i tot un conjunt de béns jurídics que són susceptibles de protecció en col·lisió amb la llibertat 
d’establiment. 

En desenvolupament del Tractat de la Unió Europea s’han anat aprovant diverses directives sectorials que han eliminat 
progressivament obstacles a la lliure circulació de les persones. Concretament, la Directiva 2006/123/CE el Parlament europeu i del 
Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, popularment coneguda com a Directiva de Serveis o 
Directiva Bolkestein, té com a finalitat essencial avançar cap a la consecució real i efectiva del mercat interior en el sector dels 
serveis, eliminant els obstacles amb què es troben les llibertats fonamentals consagrades en el Tractat de la Unió Europea: la 
llibertat d’establiment i la de prestació de serveis. 

La lliure prestació de serveis consisteix en el respecte del dret dels prestadors a prestar serveis en un Estat membre diferent 
d’aquell en el qual estiguin establerts. Tanmateix, la Directiva de Serveis exclou del seu àmbit d’aplicació una sèrie d’activitats, 
entre altres, els serveis no econòmics d’interès general, els financers, els serveis i xarxes de comunicacions electròniques, els de 
l’àmbit del transport, els de les empreses de treball temporal, els sanitaris, els audiovisuals, les activitats de joc per dines que 
impliquen apostes de valor monetari en jocs d’atzar, els vinculades a l’exercici de l’autoritat pública, els serveis socials, els de 
seguretat privats, els prestats per notaris i agents judicials designats mitjançant un acte oficial de l’administració. Tampoc s’aplicarà 
a la fiscalitat. 

El principi general de la Directiva de Serveis és que no caben els procediments autoritzatoris que condicionin la llibertat 
d’establiment, excepte que concorrin certes condicions que configuren el que es coneix amb el nom de “triple test”, i que són les 
següents: 

- Que el règim autoritzatori establert no sigui discriminatori per al prestador. 

- Que la necessitat d’establir un règim d’autorització estigui justificada en una raó imperiosa d’interès general. 

- Que l’objectiu perseguit no es pugui aconseguir mitjançant una mesura menys restrictiva, en concret perquè un control a 
posteriori es produiria massa tard per ser realment eficaç. 

Els règims d’autorització que en el seu cas s’estableixin hauran de basar-se en criteris clars que delimitin la facultat d’apreciació de 
les autoritats competents per tal de reduir la discrecionalitat i evitar l’arbitrarietat. En síntesi, aquests criteris hauran de ser no 
discriminatoris, estar justificats en una raó imperiosa d’interès general, ser proporcionats, clars i inequívocs, objectius i fets públics 
amb antelació, transparents i accessibles. 
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 De totes les condicions d’aquest triple test, és la relativa a la concurrència de raons imperioses d’interès general la que es 
converteix en l’element clau del model regulatori previst en la Directiva de Serveis. Aquest concepte recull un llistat que cal 
entendre’l obert: l’ordre públic, la seguretat pública, la seguretat vial, la protecció civil, la salut pública, la preservació de l’equilibri 
financer del règim de seguretat social, la protecció dels consumidors, dels destinataris de serveis dels treballadors, les exigències 
de la bona fe en els transaccions comercials, la lluita contra el frau, la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà (inclosa la 
planificació urbana i rural), la sanitat animal, la propietat intel·lectual i industrial, la conservació del patrimoni històric i artístic 
nacional i els objectius de la política social i cultural. 

Així mateix, hi ha una sèrie de requisits prohibits als quals no podrà supeditar-se l’accés a una activitat de serveis o el seu exercici 
en els respectius territoris, com ara els basats directament o indirecta en la nacionalitat, o el domicili social en les societats, entre 
d’altres. Tampoc no és permesa l’aplicació, cas per cas, d’una prova econòmica consistent a supeditar la concessió de l’autorització 
a que es demostri l’existència d’una necessitat econòmica o d’una demanda en el mercat.  

N’hi ha d’altres requisits que, malgrat no estar prohibits, cal avaluar-los per comprovar si se supedita l’accés a una activitat de 
serveis o el seu exercici al seu compliment, com puguin ser: establir límits quantitats o territorials en funció de la població o d’una 
distància geogràfica mínima entre prestadors; obligació del prestador d’adoptar una forma jurídica particular, un capital mínim o una 
qualificació professional, prohibició de disposar de diversos establiments en un mateix territori nacional; tenir un nombre mínim de 
treballadors; de respectar tarifes obligatòries mínimes o màximes; i l’obligació que el prestador realitzi altres serveis específics. 

 

Des de l’aprovació de la Directiva de Serveis, totes les administracions públiques han hagut d’adaptar la seva normativa, atès que, 
d’una banda, s’havien de simplificar els procediments i tràmits aplicables a l’accés a una activitat de serveis i al seu exercici; i de 
l’altra, que calia fer el necessari perquè els prestadors i destinataris poguessin accedir fàcilment a la informació per mitjà de 
finestretes úniques. 

En tractar-se d’una Directiva “horitzontal”, l’obligació de transposició per part dels Estats membres es torna molt més complexa, ja 
que la Directiva es refereix a matèries que a vegades són competència de l’Estat i altres de les Comunitats Autònomes, i en molts 
casos compartides per diversos legisladors, i també participades pel poder normatiu de les entitats locals en allò que es refereixi a 
serveis i activitats del seu interès. 

En l’àmbit estatal, l’inici del procés de transposició de la Directiva de Serveis per part del Govern espanyol es va iniciar amb 
l’aprovació de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, també coneguda 
com a Llei Paraigües, una Llei de caràcter general, horitzontal i transversal que té per objecte establir les disposicions necessàries 
per facilitar el lliure establiment, la lliure circulació de prestadors de serveis, simplificant els procediments i fomentant un nivell 
adequat de qualitat en els serveis. La Llei Paraigües es tracta d’una Llei bàsica i general en el context del sistema normatiu, 
reprodueix íntegrament i de forma pràcticament literal les disposicions de la Directiva de Serveis, incloses les referides a la llibertat 
d’establiment dels prestadors de serveis, sense cap desenvolupament normatiu i, per tant, sense efectuar una transposició formal 
de la normativa. 

 

L’operació de transposició de la Directiva de serveis es va completar per part de l’Estat amb altres dues lleis: la coneguda com a 
Llei Òmnibus, Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei Paraigües, com 
ara la Llei reguladora de bases de règim local, i la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú; i la Llei 1/2010, d’1 de març, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista. 

 

En l’àmbit autonòmic les diferents Comunitats Autònomes, inclosa Catalunya, han aprovat lleis sectorials de transposició de la 
Directiva de serveis. Finalment, també en l’àmbit local els ens locals han hagut de fer un gran esforç, atès que són les 
Administracions amb més competència en la normativa afectada. 
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La Directiva de Serveis i el planejament urbanístic. L’ordenació territorial i urbanística i la protecció del medi ambient com a raons 
imperioses d’interès general limitadores de la llibertat d’establiment 

El considerant novè de la Directiva de Serveis estableix que aquesta només s’aplica als requisits que afecten l’accés a una activitat 
o al seu exercici. Per tant, no seria d’aplicació a requisits que responen a una sèrie de normes de caràcter general i imperatives que 
han de ser respectades tant pels prestadors en l’exercici de la seva activitat econòmica com pels particulars en la seva capacitat 
privada. Entre aquestes prescripcions, estan les normes de trànsit rodat, normes de construcció i en concret les relatives a 
l’ordenació del territori, urbanisme i ordenació rural, així com la regulació dels sancions administratives imposades per no complir 
les esmentades normes. 

En principi, per tant, la resposta a la qüestió sobre l’aplicació de la Directiva de Serveis a l’Urbanisme tindria una fàcil resposta, i és 
que no li és d’aplicació. Tanmateix, això és una simplificació que no respon a la realitat per multitud de raons. 

En primer lloc, l’urbanisme està indubtablement present en la Directiva de Serveis, atès que la protecció del medi ambient i l’entorn 
urbà, inclosa la planificació urbana i rural, constitueixen raons imperioses d’interès general que tenen una doble missió: justificar en 
el seu cas l’establiment del règim excepcional de l’autorització, i legitimar l’excepció a la regla general del silenci positiu, establint un 
règim diferent que impedeixi l’obtenció de l’autorització per accedir a l’establiment d’una activitat de serveis. 

En segon lloc, cal tenir en compte que fins i tot en el cas d’activitats excloses de l’àmbit d’aplicació, la pròpia Directiva de Serveis 
assenyala que els Estats membres no poden utilitzar la regulació d’aquestes activitats per restringir la lliure prestació de serveis, 
sortejant d’aquesta manera les normes establertes en la Directiva. 

Cal reiterar que la Directiva de Serveis s’ha de llegir a la llum de la doctrina que ha anat conformant el Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea, en la seva tasca d’interpretació de les normes del Tractat. Així, per exemple, el Tribunal ha posat de manifest que el 
reconeixement de les llibertats econòmiques no és incompatible amb la possibilitat d’introduir per part dels Estats membres 
excepcions a aquelles, sempre i quan s’apliquin de manera no discriminatòria, que estiguin justificades per raons imperioses 
d’interès general, que siguin adequades per garantir la realització de l’objectiu que persegueixen, i que no vagin més enllà del 
necessari per assolir l’esment objectiu. 

Igualment, el concepte de “raó imperiosa d’interès general” contingut en la Directiva de Serveis, s’ha anat conformant amb la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La definició d’aquest concepte clau és una qüestió essencial, atès que la 
seva concurrència justificarà que es puguin posar restriccions a l’exercici de les llibertats econòmiques. 

En l’àmbit urbanístic, en conseqüència, les úniques normes urbanístiques que justificarien restriccions a la llibertat d’establiment de 
serveis són les referides a la protecció de l’entorn urbà, inclosa la planificació urbana i rural, i també les referides a la protecció del 
medi ambient. Però també les raons imperioses d’interès general que s’al·leguin han de ser adequades per a la realització de 
l’objectiu que han de perseguir. Així, la protecció de l’entorn urbà i el medi ambient han de tenir, entre d’altres objectius, el 
d’aconseguir un desenvolupament sostenible. En conseqüència, és necessari procurar un desenvolupament equilibrat i sostenible, 
especialment mitjançant el reforç de la cohesió econòmica i social. Igualment, cal una adequada política mediambiental. 

Des del Tractat d’Amsterdam, la política de medi ambient cobra una importància encara més gran dins de les polítiques 
comunitàries. En l’execució de les polítiques i activitats comunitàries, han d’estar integrades les exigències de la protecció del medi 
ambient, especialment en allò relatiu a la promoció del desenvolupament sostenible. Comencen a incloure’s llavors disposicions 
sectorials que insisteixen específicament en la connexió de la política de medi ambient amb l’ordenació del territori i amb l’ús del 
sòl.  

La recerca d’un equilibri entre el desenvolupament econòmic i el respecte al medi ambient s’ha anat incorporant a diverses 
normatives internacionals. El desenvolupament sostenible és el concepte nuclear del Dret ambiental del nostre temps, entès com el 
desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense posar en perill la capacitat de les generacions futures per satisfer 
les seves pròpies necessitats. El desenvolupament sostenible inclou no només un desenvolupament econòmic respectuós amb el 
medi ambient i que conservi per a les generacions futures els recursos actuals, sinó també un desenvolupament territorial equilibrat. 
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En un àmbit més proper, la normativa urbanística més recent, tant l’estatal (Real Decreto 2/2008, de 20 de juny, Text refós de la 
Ley de Suelo) com l’autonòmica (Text refós de la Llei d’urbanisme), parteixen des d’una nova perspectiva, distinta a la tradicional, 
que implica un punt de vista diferent de l’Urbanisme, fonamentat sobretot en el dret a un medi ambient adequat. 

La legislació urbanística reitera en nombroses ocasions expressions que insisteixen en aquesta idea: ús racional dels recursos 
naturals; protecció del medi ambient; prevenció i reducció de la contaminació; mesures de conservació i millora de la natura, la flora 
i la fauna, i la protecció del paisatge; domicili lliure de soroll i altres immissions contaminants. 

El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, determina com a un dels principis 
generals de l’actuació urbanística que “El desenvolupament urbanístic sostenible es defineix com la utilització racional del territori i 
del medi ambient i comporta conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors 
paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures” (article 3). 
Així mateix, “Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les determinacions i l’execució del 
planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat 
de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics” (article 9). 

D’altra banda, l’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic està actualment integrada en el procediment 
d’elaboració dels instruments de planejament urbanístic que hi estiguin sotmesos d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació 
de plans i programes (article 86bis TRLUC) 

El planejament urbanístic esdevé, per tant, un instrument idoni per regular l’ordenació dels usos, inclosos els comercials, els de 
pública concurrència, hoteleria i altres, sense que el reconeixement de la llibertat d’establiment en suposi un obstacle a priori, 
sempre que aquesta planificació es faci dins de certs límits, sense incórrer en excessos, és a dir, que existeixi un interès general; 
que concorrin motius urbanístics, com ara la preservació del casc antic, problemes d’accessibilitat, estacionament i serveis requerits 
per a la implantació de determinades activitats; la necessitat d’equilibrar els usos de pública concurrència, hoteleria i altres amb 
l’existència d’un teixit urbà  que ha d’estar, també, al servei dels residents; que es justifiqui la intervenció del planejament urbanístic 
limitant-se a qüestions d’ubicació territorial, usos permesos, usos exclosos, etc; i finalment, que es doni la proporcionalitat entre la 
raó urbanística, en virtut de la qual s’adopta determinada previsió, i la mesura adoptada per aconseguir la seva satisfacció. 

Altra novetat de la Directiva de Serveis és l’exigència als Estats membres d’un procés d’autoavaluació per determinar si en els seus 
ordenaments jurídics respectius se supedita l’accés a una activitat de servei o al seu exercici al compliment d’una sèrie de requisits 
no discriminatoris, com a límits quantitatius o territorials, i concretament límits fixats en funció de la població o d’una distància 
mínima entre prestadors, o el compliment d’una densitat màxima, per exemple. Aquests requisits, cas de donar-se, hauran de ser 
en tot cas no discriminatoris, ni directa ni indirectament, en funció de la nacionalitat; hauran d’estar justificats per una raó imperiosa 
d’interès general; hauran de ser adequats per garantir la realització de l’objectiu perseguit i que no vagin més enllà del necessari 
per aconseguir aquest objectiu, de manera que no puguin ser substituïts per altres mesures menys restrictives que permetin obtenir 
el mateix resultat. Per tant, s’instaura el principi de proporcionalitat, en virtut del qual únicament es podrà recórrer a l’establiment 
d’un règim d’autorització quan una altra mesura menys restrictiva sigui insuficient per garantir el control pels poders públics.  

D’altra banda, si bé correspon a l’Administració que invoca una raó imperiosa d’interès general per justificar una restricció a la 
llibertat d’establiment i la lliure prestació de serveis demostrar que la seva normativa és apropiada i necessària per assolir l’objectiu 
legítim perseguit, aquesta càrrega de la prova no pot arribar fins el punt d’exigir que es demostri de forma positiva que cap altra 
mesura imaginable permetria assolir aquest objectiu en les mateixes condicions. 

 

El Pla d’usos de Ciutat Vella com a instrument urbanístic limitador de la llibertat d’establiment 

Ja s’ha explicitat que l’article 14 de la Directiva de Serveis estableix els requisits prohibits als Estats per supeditar l’accés a una 
activitat de serveis o al seu exercici en un territori. En ells destaca especialment la prohibició d’aplicació cas per cas d’una prova 
econòmica, és a dir, que no es pot supeditar la concessió de l’autorització, per exemple, a una necessitat econòmica o una 
demanda en el mercat, o a que s’avaluïn els efectes econòmics possibles o reals de l’activitat. 



Modificació del P.E. Establiments Concurrència Pública, Hoteleria i Altres Activitats del Districte de Ciutat Vella . PLA D’USOS 2013   (juliol de 2013) 

 

10 

 

Tanmateix, aquesta prohibició no afecta als requisits de planificació que no siguin de naturalesa econòmica, sinó que protegeixin 
objectius de raons imperioses d’interès general. Per tant, la planificació urbana i rural que tingui com a objectiu la protecció del medi 
ambient i l’entorn urbà i que incorpori restriccions a la llibertat d’establiment, sempre que siguin proporcionades i no 
discriminatòries, no van en contra de la Directiva de Serveis. 

En definitiva, la planificació urbanística podrà establir restriccions a la llibertat d’establiment, però han d’estar justificades pel 
compliment dels principis anteriorment referenciats, ja que si no fos així i tingués uns objectius diferents de caràcter econòmic o 
turístic, prevaldria el dret fonamental del Tractat de la Unió Europea a la llibertat d’establiment. 

Això obliga a definir, al seu torn, què s’entén per protecció del medi ambient i l’entorn urbà. És indubtable que no tota activitat 
constructiva o d’ús que es porti a terme incidirà en la protecció de l’entorn urbà i el medi ambient, i és per això que la legislació 
urbanística definirà aquests conceptes, per tal de justificar les solucions concretes de restricció adoptades. 

En el cas concret del Pla d’usos, cal reconèixer que la normativa que proposa implica determinades restriccions a la llibertat 
d’establiment i la lliure prestació de serveis, però aquestes no constitueixen cap discriminació, ni tan sols indirecta, basada en la 
nacionalitat. La normativa, i especialment les limitacions i prohibicions, estan justificades per raons d’interès general, en particular la 
protecció del medi ambient i l’ordenació del territori. A més, és adequada per garantir la realització dels objectius perseguits, i no va 
més enllà del necessari per assolir-los. Les restriccions que inspiren la regulació del Pla d’usos es basen en criteris com ara la 
convivència ciutadana, la demografia, la densitat de població, la relació entre la població flotant i residencial, l’optimització de la 
utilització dels espais públics, el medi ambient, la mobilitat... No són justificacions ni de política econòmica ni turística. 

L’Administració, amb els instruments jurídics al seu abast, i concretament en aquest cas amb el present pla d’usos, com a figura 
urbanística tipològicament admesa en la Carta municipal de Barcelona (Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 
Barcelona), es planteja la regulació de les activitats de concurrència pública, hoteleria i altres, amb l’obligació de garantir el 
manteniment de l’equilibri entre la llibertat en la prestació d’aquests serveis, i altres béns jurídicament protegibles: la convivència 
ciutadana, ús equilibrat dels espais públics, el paisatge urbà, el medi ambient... En aquest àmbit, es considera que no es poden 
deixar actuar lliurement les lleis del mercat, sinó que aquests béns jurídics necessiten ser protegits per part dels poders públics. Hi 
ha equilibris tradicionals que no es pot permetre que es trenquin. És per això que esdevé necessària la intervenció de 
l’Administració, per exemple, per tutelar les costes, per evitar la desforestació desequilibrada, per impedir la urbanització dels sòls 
de cultiu agrícola o dels boscos cremats, per assegurar que es mantingui l’estructura i l’equilibri del centre històric de la ciutat o 
evitar que siguin desarrelats del seu lloc d’origen béns històric-artístics. En aquest sentit, la tutela, la defensa, la protecció, la 
interdicció de l’arbitrarietat i la facilitació estatal dels mitjans, esdevenen imprescindibles a l’hora de gaudir de la naturalesa, les 
ciutats i tot el patrimoni d’un territori. 

La relació equilibrada entre turisme, urbanisme i respecte al medi ambient constitueix avui dia una prioritat per a qualsevol territori 
per a assolir el desenvolupament sostenible. En l’actualitat, el model de sostenibilitat que hauria de plantejar-se no pot prescindir 
d’aquelles limitacions que permetin protegir el medi ambient. Entre aquestes limitacions, cal destacar la necessitat de planificar i 
gestionar el desenvolupament sostenible. En aquest sentit, el procés de planificació ha d’assegurar la sostenibilitat dels recursos 
econòmico-turístics en termes de captació de les inversions adequades i en la reversió dels beneficis cap a la comunitat receptora. 
Entre els beneficis, no només s’inclouen els econòmics, sinó que no es poden oblidar els interessos ambientals, patrimonials i 
socials de la societat. Per assolir l’objectiu, els recursos naturals, ambientals i culturals necessiten una protecció adequada i una 
negociació entre el sector públic i el sector privat. La intervenció dels poders públics mitjançant limitacions en la lliure prestació de 
serveis esdevé imprescindible per assegurar aquest necessari equilibri, ja que aquest no s’assegura ni s’assoleix amb les regles del 
lliure mercat. 

Ja el Pla d’usos de l’any del 2010 destacava en la seva Memòria que en el Districte de Ciutat Vella s’actuava sobre una trama 
urbana molt particular, pròpia dels nuclis històrics, en la qual confluïa, a més, una gran densitat de població, i un altíssim grau 
d’activitat lúdica, turística, terciària i comercial. Per tant, resultava prioritari, llavors i per suposat també ara al 2013, assolir una 
distribució coherent i equilibrada en el territori de les activitats, i per tant cal reconèixer la importància estratègica del districte, cercar 
la dinamització i renovació del sector econòmic, redistribuir i equilibrar els usos en el territori, i respectar la vida diària dels ciutadans 
residents. 
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En aquest sentit, el Pla especial d’usos ordena la incidència i els efectes urbanístics, mediambientals i sobre el patrimoni urbà que 
les activitats produeixen en el territori, mitjançant la regulació de la seva intensitat i les condicions físiques del seu desenvolupament 
en funció de densitats, distàncies, el tipus de via urbana, i altres circumstàncies anàlogues. 

Analitzant amb detall la proposta presentada, s’observa que hi ha tres circumstàncies en la regulació: l’admissió de l’ús; la 
prohibició de l’ús; i l’admissió condicionada. 

Les prohibicions absolutes pràcticament generalitzades es focalitzen en determinats tipus d’activitats: activitats de jocs i atraccions 
(excepte ludoteques) a tot el Districte excepte la zona perimetral; locutoris i locals d’exhibició de material pornogràfic; botigues de 
conveniència i botigues annexes a gasolineres, excepte vies principals. Així mateix, en les anomenades zones saturades, les més 
interiors del Districte i amb una trama urbana més complicada, s’afegeixen prohibicions addicionals atès l’impacte de determinades 
activitats: comerç alimentari amb degustació. 

Tanmateix, la situació més habitual, fora de l’admissió pura i simple de l’activitat, és la seva admissió condicionada, tractant-se de 
condicions tals com condició de distància; condició de densitat en un radi determinat; condició de rescat de llicència, absoluta o 
relativa, en funció d’on s’admet aquest rescat; condició d’amplària mínima de carrer; o la condició d’aforament màxim. En tots 
aquests casos, es tracta de limitacions que efectivament s’imposen sobre la lliure prestació de serveis, però amb una justificació 
des del punt de vista de la protecció del medi ambient i l’ordenació del territori, precisament perquè estem en el Districte de Ciutat 
Vella, el més dens i més complex de tota la ciutat, des del punt de vista de la convivència d’usos i la recerca d’un equilibri en la 
seva existència. Aquestes eines limitatives cal considerar-les adequades en ordre a la consecució dels objectius que es 
persegueixen, i no van més enllà de l’estrictament necessari per assolir-los, ja que no responen en cap cas a raons de política 
econòmica, comercial ni turística. 

 

2.3 La Carta municipal de Barcelona 
Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona. 

 
Article 67  
1. La tipologia de plans especials és l’establerta per la normativa vigent. A més, s’admeten els plans d’usos, integrals, de 
reforma interior, de millora urbana, de protecció, de rehabilitació, de subsòl i de telecomunicacions.  
2. Els plans especials d’usos tenen com a objectiu ordenar la incidència i els efectes urbanístics, mediambientals i sobre el 
patrimoni urbà que les activitats produeixen en el territori, mitjançant la regulació de la seva intensitat i les condicions 
físiques del seu desenvolupament en funció de les distàncies, el tipus de via urbana i les circumstàncies anàlogues.  

 
 

2.4 Legislació urbanística 
2.4.1 Legislació catalana 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

Aquest DL ha estat modificat posteriorment per la Llei 3/2012, del 22 de febrer 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 

Aquesta Llei ha estat modificada posteriorment per la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica on es 
substitueix el concepte d’habitatge d’ús turístic pel d’habitatge amb activitats econòmiques. L’habitatge d’ús turístic es passa a 
regular per mitjà del Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic.  
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Concreció del concepte d’habitatge d’ús turístic. 
Article 66 del D. 159/2012 
Definicions i àmbit d’aplicació 
1. Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a 
tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions d’imme-
diata disponibilitat i amb les característiques que estableix aquest Decret. 
2. Els habitatges d’ús turístic se cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per estances. 
3. Als efectes d’aquest Decret es considera estada de temporada tota ocupa-ció de l’habitatge per un període de temps continu 
igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l’habitatge es cedeix dues o més vegades dins el període d’un any. 
 
 

2.4.2 Legislació municipal: 

Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità. Text Refós de la modificació de determinats articles (A.D. 08/08/1988). 

Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona (A.D. 11/04/2003). Modificació de 
22/12/2003. Modificació de 29/02/2008  

 
(..2.2.1bis Bar musical amb música en directe). 
Classificació marc dels diferents tipus d’activitat en l’Annex I. 
Característiques dels Plans d’Usos (art. 44, 45 i 46) 
 

Ordenança de l'espai públic. Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de Barcelona (Acord del Consell Plenari de 27-11-
1998).  

"Ordenança del civisme". Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona 
(Acord del Consell Plenari de 23-12-2005).  

Ordenança municipal dels usos del Paisatge urbà de la ciutat de Barcelona (BOP de 19/06/1999) 

Ordenança del medi ambient urbà de Barcelona (BOP de 02/05/2011)  
 
 

2.5 Legislació específica 
Decret Llei DL 1/2009, del 22 de desembre d’ordenació dels equipaments comercials. Aquest DL ha estat modificat posteriorment 
per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

Llei 11/2009 de 6 de juliol de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives. Aquesta Llei ha estat 
modificada per la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. 
 
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic 
 
 

2.6 Conclusions 
Els Plans Especials d’Usos dels districtes deriven de les competències urbanístiques establertes a la Carta Municipal de 
Barcelona (Llei 22/1998, de 30 de desembre).   
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Article 67 
Els plans especials d’usos  tenen com a objectiu ordenar la incidència i els efectes urbanístics, mediambientals i sobre el 
patrimoni urbà que les activitats produeixen en el territori, mitjançant la regulació de la seva intensitat i les condicions físiques 
del seu desenvolupament en funció de les distàncies, el tipus de via urbana i les circumstàncies anàlogues.  

 

Les activitats regulades en els Plans Especials d’Usos dels districtes s’adscriuen bàsicament a les establertes en l’Ordenança 
municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona (A.D. 11/04/2003).   

Els Plans Especials d’Usos dels districtes poden també regular altres activitats derivades d’altres sectors d’acord amb l’article 44.2 
de l’Ordenança.  

Article 44  
2. Aquests plans especials es poden estendre als establiments que exerceixen activitats d’hoteleria, residència i similars. Així 
mateix i de conformitat amb la llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments comercials, els plans especials d’usos podran 
incloure aquells tipus d’establiments comercials quan així ho requereixin les condicions de l’àmbit territorial del pla especial.  

 

La inclusió de noves activitats dins la regulació dels Plans Especials d’Usos dels districtes està condicionada a la concordància 
amb les determinacions d’altres planejaments urbanístics o ordenances municipals:  

Pla General Metropolità 
Regulació d’usos urbanístics per a les claus  que majoritàriament es situen en l’àmbit del Districte (principalment clau 12). 
Pla Especial d’Equipament Comercial Alimentari de Barcelona (PCAB) 
Regulació del comerç alimentari amb la determinació de zones de polaritat a l’entorn dels mercats municipals (Santa Catarina, 
Boqueria i Barceloneta). 
Pla Especial del Comerç No Alimentari de Barcelona (PECNAB) 
Regulació del comerç no alimentari i creació de zones basades en entorns i eixos de centralitat, de barris i especialitzats. 
Altres regulacions 
Regulació, entre d’altres, dels “souvenirs”, el comerç majorista, els establiments turístics, l’espai públic i l’ordenança del 
civisme.  
 

El Pla d’usos de Ciutat Vella compleix amb la Directiva europea sobre els serveis en el mercat interior (Directiva 2006/123/CE, 
de 12 de desembre de 2006) i amb la legislació estatal, autonòmica i municipal que de ella deriven. 
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3. OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA D’USOS 

 

3.1 Marc de referència per a la modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella 
L’adaptació del planejament al nou marc econòmic, l’actualització de les dades del cens d’activitats, la verificació dels paràmetres 
de regulació sobre la realitat actual per mitjà de tecnologia SIG, l’adaptació del text normatiu a les modificacions legals de 
referència, la correcció de les disfuncions detectades en l’aplicació del pla i l’interès en la recuperació del parc d’edificis degradats, 
són un seguit de circumstàncies que fan que es plantegi la necessitat d’ajustar la regulació del Pla d’usos de Ciutat Vella 2010 i 
donar resposta a la nova situació de partida. 

La present modificació de pla especial manté però els criteris bàsics amb els que es va fonamentar i desenvolupar el planejament 
precedent. L’objectiu fonamental del Pla d’usos 2013 és doncs el d’equilibrar els usos residencials, comercials i turístics de Ciutat 
Vella per mitjà de la regulació de les activitats de concurrència pública, tenint sempre en compte les repercussions sobre l’espai i el 
paisatge urbà. Es persegueix així el manteniment de la massa residencial del Districte i la convivència equilibrada entre els diferents 
usos urbans. 

La relació equilibrada entre turisme, urbanisme i respecte al medi ambient constitueix avui dia una prioritat per a qualsevol territori 
per a assolir el desenvolupament sostenible. En l’actualitat, el model de sostenibilitat que hauria de plantejar-se no pot prescindir 
d’aquelles limitacions que permetin protegir el medi ambient. Entre aquestes limitacions, cal destacar la necessitat de planificar i 
gestionar el desenvolupament sostenible. En aquest sentit, el procés de planificació ha d’assegurar la sostenibilitat dels recursos 
econòmico-turístics en termes de captació de les inversions adequades i en la reversió dels beneficis cap a la comunitat receptora.  

Entre els beneficis, no només s’inclouen els econòmics, sinó que no es poden oblidar els interessos ambientals, patrimonials i 
socials de la societat. Per assolir l’objectiu, els recursos naturals, ambientals i culturals necessiten una protecció adequada i una 
negociació entre el sector públic i el sector privat. La intervenció dels poders públics mitjançant limitacions en la lliure prestació de 
serveis esdevé imprescindible per assegurar aquest necessari equilibri, ja que aquest no s’assegura ni s’assoleix amb les regles del 
lliure mercat. 

Ja el Pla d’usos de l’any del 2010 destacava en la seva Memòria que en el Districte de Ciutat Vella s’actuava sobre una trama 
urbana molt particular, pròpia dels nuclis històrics, en la qual confluïa, a més, una gran densitat de població, i un altíssim grau 
d’activitat lúdica, turística, terciària i comercial. Per tant, resultava prioritari, llavors i per suposat també ara al 2013, assolir una 
distribució coherent i equilibrada en el territori de les activitats, i per tant cal reconèixer la importància estratègica del districte, cercar 
la dinamització i renovació del sector econòmic, redistribuir i equilibrar els usos en el territori, i respectar la vida diària dels ciutadans 
residents. 

Es tracta per tant, de nou, d’una regulació de caràcter netament urbanística que es basa en el control dels emplaçaments dins 
l’entramat urbà per tal de garantir la seva correcta integració en el complex i dens medi on s’insereix.  

Tot i així cal reconèixer la situació canviant de l’economia i la societat que, des del moment que es va començar a gestar el Pla 
d’usos (inicis de l’any 2009) i la conjuntura actual,  ha sofert un veritable retrocés com a conseqüència de la crisi conjuntural que es 
viu en aquests moments. És per això que tots els agents que intervenen en el desenvolupament de la ciutat, el petit empresari, el 
comerç i l’activitat emprenedora han de ser protagonistes del redreçament econòmic.  

Sense abandonar per tant l’esperit que fonament el Pla d’usos de Ciutat Vella la present modificació pretén millorar i agilitzar els 
procediments de transformació i modernització dels establiments existents i assegurar que les noves implantacions produeixin 
efectes positius sobre l’activitat econòmica, l’espai públic i el patrimoni construït.  
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Per altra banda cal tenir també en consideració que, tot i el breu termini de vigència de l’actual Pla d’usos, s’ha acumulat ja una 
experiència suficient en la seva tramitació i desenvolupament per a permetre valorar la conveniència d’ajustar determinats 
paràmetres i concretar criteris d’interpretació de les diferents casuístiques detectades. La funcionalitat del Manual operatiu creat a 
l’efecte i les conclusions de la Comissió de seguiment indiquen la necessitat d’aquests ajustaments en la regulació normativa. 

La regulació del Pla d’usos pel que fa a les condicions de densitat i baixa d’activitats es basa en un coneixement molt concret de les 
activitats existents en el moment de determinar la viabilitat o no d’una determinada llicència. La publicació del cens d’activitats ha 
estat una eina imprescindible per a poder fer possible aquesta regulació. La seva actualització permanent i la verificació dels 
paràmetres reguladors sobre la realitat canviant apareix també com un motiu més per a replantejar el nivell d’adequació dels 
objectius i els resultats finals. 

 

3.2 Objectius generals 
Dins d’aquest marc de referència la present modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres 
activitats de Ciutat Vella estableix els següents objectius generals: 

 Adaptació del document urbanístic al nou marc econòmic. 
 Adequació dels paràmetres de densitat i altres condicionants establerts en el Pla d’usos en base a la seva verificació pel 

sistema SIG sobre les dades actualitzades del cens d’activitats 
 Adaptació del document normatiu a les modificacions legislatives en matèria d’urbanisme, serveis i comerç 
 Correcció de les disfuncions detectades en l’experiència d’aplicació del Pla d’usos.  
 Recuperació del parc d’edificis degradats donant cabuda a iniciatives econòmiques que en permetin la seva reactivació. 
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4. DIAGNÒSI DE L’APLICACIÓ DEL PLA D’USOS 2010 

 

4.1 Verificació de paràmetres segons el cens d’activitats actualitzat 
La verificació de paràmetres segons les dades actualitzades del cens d’activitats ha estat una tasca realitzada durant l’any 2012 i es 
va distribuir en diverses fases fins a arribar a la proposta de modificació d’alguns dels paràmetres establerts en el Pla d’usos 2010: 

 
 Anàlisi de les dades recents i actualitzades treballades i filtrades amb procediments SIG. 

Es parteix del cens actualitzat i publicat al BOPB de 18/11/2011 i s’incorpora dins una base de dades creada 
específicament amb un sistema d’informació geogràfica (en endavant SIG). D’aquesta manera a cadascuna de les 
parcel·les existents dins el districte se li afegeixen diversos atributs: l’adreça postal, la zona específica del Pla d’usos (en 
endavant ZE) a la que pertany, la qualificació urbanística i l’activitat que s’hi desenvolupa d’acord amb els codis o 
epígrafs regulats. 

A partir d’aquesta base de dades es possibilita l’adopció de múltiples criteris d’anàlisi que coincidiran principalment amb 
els emprats en els estudis previs del Pla d’usos 2010 (vegis la seva Memòria informativa) i que podran ser, per la precisió 
de les dades i el potencial de manipulació d’aquestes que ens dóna el SIG, molt més fiables que les que es varen fer amb 
procediments analògics. 

    
 Verificació de les densitats, distàncies i condicionants de zona establerts com a instruments de regulació del Pla 

d’usos i elaboració de diagnosi. 

El SIG permet a més realitzar múltiples simulacions de l’aplicació de la normativa sobre cadascuna de les parcel·les 
d’una manera massiva i es pot avaluar d’aquesta manera la capacitat de transformació dels instruments de regulació de 
les densitats establerts en el Pla d’usos 2010. 

Si aquestes simulacions donessin com a resultat algun element de contradicció amb l’esperit inicial de la norma es 
proposarà la modificació puntual del Pla d’usos per a aquells aspectes de la regulació que permetin mantenir els objectius 
d’equilibri i distribució de l’emplaçament de les activitats. 

 
4.1.1 Quantificació de les dades del cens d’activitats 

El cens d’activitats de Ciutat Vella de novembre de 2010 determina la situació legal de cadascun dels establiments existents amb la 
incorporació de l’epígraf concurrent del Pla d’usos 2010 i la seva coordenada georeferenciada. Aquesta circumstància permet una 
quantificació acurada de la realitat del districte i una agrupació per zones específiques i epígrafs que permet reformular les hipòtesis 
de sortida del Pla d’usos 2010. 

En el conjunt del cens apareixen un total de 2.127 activitats. D’aquestes, un total de 7 apareixen com activitats múltiples en un 
mateix establiment. El total d’establiments implicats (nombre d’adreces postals implicades) és doncs de 2.120. Aquest cens NO 
inclou els corresponents als epígraf T.1 (Habitatges d’ús turístic) ja que, si bé foren objecte d’un nou llistat publicat al BOPB de 
25/11/2010, aquest no incorporava la seva coordenada geogràfica. 

Cal indicar també que en el llistat d’adreces n’apareixen algunes de repetides amb expedients i activitats diferenciades però amb 
coordenades geogràfiques idèntiques, la qual cosa fa suposar l’existència de dos locals independents. En aquests casos, el SIG no 
els pot interpretar com a dues entitats diferenciades (excepte pel número d’expedient de la llicència) i per tant en el moment de 
realitzar simulacions de densitat els interpreta com un sol element.  
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En tot el seguit de dades que s’exposen a continuació l’establiment enumerat es correspon amb el concepte “portal”, distingint-lo 
d’aquesta manera del concepte “parcel·la” ja que aquesta en molts dels casos disposa de més d’un portal. 

En els quadres dels annexos a la present memòria apareixen aquestes activitats agrupades per zones específiques i per grups 
d’epígrafs principals amb expressió del nombre absolut d’activitats (incloses les que estan en un mateix establiment amb caràcter 
múltiple o complementari) i de la seva densitat referida al nombre d’activitats per hectàrea.  

En els mateixos quadres també es fa referència al total de “portals” existents en la zona estiguin o no ocupats per una activitat. Es 
possibilita d’aquesta manera establir un paràmetre indicatiu del grau d’ocupació de les plantes baixes. Val a dir però que aquest 
paràmetre només es pot emprar com a element comparatiu entre zones i no com a nombre absolut de possibles nous establiments. 
No es pot relacionar directament “portal” amb un potencial establiment ja que es desconeix la seva realitat arquitectònica. Per tant 
no es pot saber d’una manera sistemàtica si aquest “portal” és o no és en realitat un local en planta baixa susceptible de contenir 
una activitat de les regulades pel Pla d’usos. 

 

4.1.2 Aplicació sobre plànol de les densitats per Km lineal de façana 

El paràmetre del km lineal de façana, tot i que no és habitual, es considera una dada molt adequada per a l’anàlisi del teixit urbà de 
Ciutat Vella. La complexa trama de carrers configura una capacitat d’allotjament de locals en planta baixa que (per bé que es tracta 
de locals de dimensions petites) és molt superior a la capacitat d’altres trames urbanes. La incidència per tant sobre l’espai urbà és 
molt diferent a la que puguin tenir altres models urbans. Així es comprova com, en àrees de superfície equivalent i semblant nombre 
absolut d’establiments, la incidència sobre l’espai urbà és molt superior en les que disposen d’una trama urbana més reduïda 
mesurada en km lineals de façana. 

Amb les dades més precises del cens actual es poden tornar a realitzar els plànols de densitat per Km lineal de façana i creuar-los 
amb la densitat de població (segons les anomenades zones de recerca petita municipals), amb les àrees establertes en el PECNAB 
i PECAB i amb els edificis destinats a activitats terciàries. Aquest mateix exercici es va realitzar en els estudis previs del Pla d’usos 
2010. Tot i la major precisió del treball realitzat amb les dades del cens i el SIG, les diferències no són significatives. Tot i així el fet 
de poder realitzar l’anàlisi amb la precisió dels carrers tram a tram permet la discriminació de fronts de façana que, en els casos de 
vies de gran llargària, completen les percepcions esgrafiades en els plànols d’informació del Pla d’usos.  

 

4.1.3 Anàlisi de les dades per zones específiques (ZE) del Pla d’usos 2010 

Els estudis del Pla d’usos 2010 que varen servir de base per a la concreció dels paràmetres a emprar per tal d’equilibrar i distribuir 
les activitats es recolzaven en un seguit de diagrames que expressaven les densitats de cadascun dels grups d’epígrafs i la seva 
incidència territorial. La Memòria justificativa del Pla d’usos concretava: 

Per a poder realitzar d’una manera coherent l’aplicació del Pla d’usos, amb l’objectiu d’equilibrar territorialment les activitats en funció de 
les característiques específiques de cadascuna de les zones, cal en una primera instància traslladar les dades de la diagnosi de les 
activitats per zones de recerca petita a les zones de tractament específic establertes en el PE.  

Es concreten d’una manera numèrica i gràfica les zones que estan per sota de la mitjana, les que estan per sobre i les que s’acosten a la 
mitjana del districte. Aquest exercici es realitza per a cadascun dels grups d’epígrafs però els que més incideixen en l’ordenació i els més 
significatius del districte són els de les activitats de restauració (grups d’epígrafs 2.3) i els d’activitats musicals (grup d’epígrafs 2.2 ): 
aquests dos grups d’epígrafs representen aproximadament un 80% de les activitats de concurrència pública (no s’inclouen ací les 
activitats comercials i hoteleres). 

Amb les dades extretes de les mitjanes i el creuament d’altres aspectes que incideixen en les zones (característiques de la població, 
característiques urbanístiques de tipologia i teixit urbà i altres) es determinen tres grups bàsics: 

 
  

  CIUTAT VELLA 
ACTIVITATS 

 
PORTALS 

 % e/p Epígraf nombre act/Ha 
 

nombre por/Ha 
   

      
  

2.2 27 0,065 act/Ha 
 

    
 

  
2.3 1237 2,996 act/Ha 

 
    

 
  

2.4 1 0,002 act/Ha 
 

    
 

  
H.0 18 0,044 act/Ha 

 
    

 
  

H.1 117 0,283 act/Ha 
 

    
 

  
H.2 2 0,005 act/Ha 

 
    

 
  

P.1 99 0,240 act/Ha 
 

    
 

  
EC1.1 401 0,971 act/Ha 

 
    

 
  

EC1.2 82 0,199 act/Ha 
 

    
 

  
EC3.1 3 0,007 act/Ha 

 
    

 
  

EC3.3 140 0,339 act/Ha 
 

    
 

  
  

      
  

Total 2127 5,152 act/Ha   8262 20,012 por/Ha   25,74% 
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Tot. Act. per kml de façana per hectarea per cercle de 100m per cercle de 50m

1 234 9,11 act/kml 1,688 act/Ha 5,301 act/r100 1,325 act/r50

2A 56 6,24 act/kml 3,479 act/Ha 10,928 act/r100 2,732 act/r50

2B 92 11,84 act/kml 9,785 act/Ha 30,740 act/r100 7,685 act/r50

2C 41 11,97 act/kml 7,652 act/Ha 24,039 act/r100 6,010 act/r50

3 95 7,32 act/kml 5,073 act/Ha 15,936 act/r100 3,984 act/r50

4 123 13,23 act/kml 7,996 act/Ha 25,121 act/r100 6,280 act/r50

5 188 15,61 act/kml 5,454 act/Ha 17,132 act/r100 4,283 act/r50

6 80 10,11 act/kml 3,916 act/Ha 12,301 act/r100 3,075 act/r50

7 238 14,47 act/kml 6,155 act/Ha 19,336 act/r100 4,834 act/r50

8 58 9,19 act/kml 3,245 act/Ha 10,193 act/r100 2,548 act/r50

9 85 5,67 act/kml 5,742 act/Ha 18,040 act/r100 4,510 act/r50

10 41 0,574 act/Ha 1,803 act/r100 0,451 act/r50

11 46 7,16 act/kml 3,990 act/Ha 12,535 act/r100 3,134 act/r50

TOTAL 1377 10,41 act/kml 3,335 act/Ha 10,478 act/r100 8,229 act/r50

2.3 + EC3.3 ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ

 
 

Zones específiques del Pla d’usos amb activitats 
de restauració (epígraf 2.3) per sobre i per sota 
de la mitjana per Kml de façana. Font:  apartat 
3.3.4 de la Memòria informativa del Pla d’usos 
2010 de Ciutat Vella 

 
 Zones de saturació en les que la regulació del Pla d’usos ha de tendir a buidar: ZE-4, ZE-7 i ZE-8. 
 Zones properes a la mitjana en les que el Pla d’usos ha de tendir a potenciar la millora dels establiments i les 

substitucions dins pròpia zona o bé la seva migració: ZE-2, ZE-3, ZE-6 i ZE-9. 
 Zones en les que el Pla d’usos ha de potenciar com a receptores de les baixes dels establiments d’altres zones: ZE-1, 

ZE-5 i ZE-11. 

En el treball de verificació de paràmetres es torna a realitzar el mateix exercici tenint com a base un conjunt de dades actualitzades 
i georeferenciades per la qual cosa la seva precisió és molt més acurada. A partir d’aquestes es pot realitzar la comparativa amb les 
inicials i establir consideracions de cara a possibles modificacions puntuals del Pla d’usos vigent. A tall d’exemple vegis el resultat 
per a les activitats dels epígrafs 2.3 (Restauració) i comparis amb els de la Memòria del Pla d’usos 2010 (plànol de l’esquerra): 

 

 

 

 

 

 

 

 
La principal diferència apareix en les zones 5 i 11 en les quals s’inverteixen les densitats. Si 
inicialment la ZE 11 estava per sobre de la mitjana, en l’actualitat apareix per sota; i si inicialment la 
ZE 5 estava en la mitjana, actualment apareix per sobre. 

 

 

 

AGRUPACIÓ D’EPÍGRAFS 2.3 i EC3.3 

Tal i com s’aplica en l’anàlisi dels casos B, C i D (vegis apartat 1.6; Simulació de l’aplicació de la normativa del Pla d’usos 2010), 
l’anàlisi de les dades censals per zones específiques ha de contemplar també el grup corresponent a la suma de les activitats 2.3 
(restauració) i les activitats EC3.3 (comerç alimentari amb degustació) ja que queden vinculats en l’aplicació de les condicions 
d’emplaçament (article 15 del Pla d’usos 2010).  

El quadre resum de l’agrupació amb les seves característiques específiques ens dóna les següents dades: 
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Tot. Act. per kml de façana per hectarea per cercle de 100m per cercle de 50m

1 35 1,36 act/kml 0,252 act/Ha 0,793 act/r100 0,198 act/r50

2A 4 0,45 act/kml 0,248 act/Ha 0,781 act/r100 0,195 act/r50

2B 4 0,51 act/kml 0,425 act/Ha 1,337 act/r100 0,334 act/r50

2C 0 0,00 act/kml 0,000 act/Ha 0,000 act/r100 0,000 act/r50

3 27 2,08 act/kml 1,442 act/Ha 4,529 act/r100 1,132 act/r50

4 22 2,37 act/kml 1,430 act/Ha 4,493 act/r100 1,123 act/r50

5 72 5,98 act/kml 2,089 act/Ha 6,561 act/r100 1,640 act/r50

6 18 2,27 act/kml 0,881 act/Ha 2,768 act/r100 0,692 act/r50

7 29 1,76 act/kml 0,750 act/Ha 2,356 act/r100 0,589 act/r50

8 12 1,90 act/kml 0,671 act/Ha 2,109 act/r100 0,527 act/r50

9 1 0,07 act/kml 0,068 act/Ha 0,212 act/r100 0,053 act/r50

10 2 0,028 act/Ha 0,088 act/r100 0,022 act/r50

11 10 1,56 act/kml 0,867 act/Ha 2,725 act/r100 0,681 act/r50

TOTAL 236 1,78 act/kml 0,572 act/Ha 1,796 act/r100 1,410 act/r50

H + P ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ

 El càlcul de les franges per sobre i per sota de la mitjana de la suma dels dos epígrafs dóna uns resultats molt similars al càlcul per 
a l’activitat 2.3 individualitzada (vegis quadre de l’esquerra). En el quadre següent es realitza la comparativa: 

 

Tot. Act. 2.3 2.3+EC3 per kml de façana 2.3 2.3+EC3 per hectarea

1 234 9,11 act/kml 1,688 act/Ha

2A 56 6,24 act/kml 3,479 act/Ha

2B 92 11,84 act/kml 9,785 act/Ha

2C 41 11,97 act/kml 7,652 act/Ha

3 95 7,32 act/kml 5,073 act/Ha

4 123 13,23 act/kml 7,996 act/Ha

5 188 15,61 act/kml 5,454 act/Ha

6 80 10,11 act/kml 3,916 act/Ha

7 238 14,47 act/kml 6,155 act/Ha

8 58 9,19 act/kml 3,245 act/Ha

9 85 5,67 act/kml 5,742 act/Ha

10 41 0,574 act/Ha

11 46 7,16 act/kml 3,990 act/Ha

TOTAL 1377 10,41 act/kml 3,335 act/Ha

2.3 + EC3.3

 
 

La variació més important afecta a les zones 2B i 2C que passen a estar en la franja saturada (color vermell) la qual cosa reforça la 
idea que aquestes podrien acabar tenint la mateixa consideració que les 4, 7 i 8. És a dir, podrien passar a formar part de les zones 
susceptibles de “buidar”. 

 

AGRUPACIÓ D’EPÍGRAFS H i P 

De la mateixa manera, tal i com s’aplica en l’anàlisi del cas F (vegis apartat 1.6; Simulació de l’aplicació de la normativa del Pla 
d’usos 2010), l’anàlisi de les dades censals per zones específiques ha de contemplar també el grup corresponent a la suma de les 
activitats H.1 (Hotels), H.2 (Hotels-apartaments), H.3 (Apartaments turístics segons Decret 106/2008) i P.1.1 (Pensions) ja que 
queden vinculats en l’aplicació de les condicions d’emplaçament (article 15 del Pla d’usos 2010). 

El quadre resum de l’agrupació amb les seves característiques específiques ens dóna les següents dades: 
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El càlcul de les franges per sobre i per sota de la mitjana de la suma dels quatre epígrafs dóna uns resultats similars al càlcul per a 
l’activitat H.1 individualitzada. En el quadre següent es realitza la comparativa: 

 

Tot. Act. H1 H + P per kml de façana H1 H + P per hectarea

1 35 1,36 act/kml 0,252 act/Ha

2A 4 0,45 act/kml 0,248 act/Ha

2B 4 0,51 act/kml 0,425 act/Ha

2C 0 0,00 act/kml 0,000 act/Ha

3 27 2,08 act/kml 1,442 act/Ha

4 22 2,37 act/kml 1,430 act/Ha

5 72 5,98 act/kml 2,089 act/Ha

6 18 2,27 act/kml 0,881 act/Ha

7 29 1,76 act/kml 0,750 act/Ha

8 12 1,90 act/kml 0,671 act/Ha

9 1 0,07 act/kml 0,068 act/Ha

10 2 0,028 act/Ha

11 10 1,56 act/kml 0,867 act/Ha

TOTAL 236 1,78 act/kml 0,572 act/Ha

H + P

 
 

La variació més important afecta a les zones 3 i 4 que passen d’estar a la franja mitjana (color groc) a la franja saturada (color 
vermell) mentre que la zona perimetral (zona 11) passa a la franja mitjana. S’apropa per tant al quadre de les pensions (P.1.1) i ens 
alerta sobre la concentració d’establiments en el Gòtic nord i Sud. 

 

4.1.4 Simulació de l’aplicació de la normativa del Pla d’usos 2010 

L’aplicació més innovadora i mes representativa que ens proporciona el SIG és la simulació massiva de l’aplicació de la normativa 
sobre cadascuna de les parcel·les situades en una determinada zona específica. Es visualitza així fàcilment la incidència sobre el 
territori dels diferents paràmetres de densitat establerts en el Pla d’usos 2010. 

El procediment genèric que s’ha establert sobre el SIG segueix els següents passos: 

a. Es seleccionen tots els “portals” de la zona o zones a estudiar. Cal recalcar que es diferencia el concepte “portal” del de 
“parcel·la” ja que la parcel·la pot contenir més d’un portal i per tant és susceptible de contenir més d’una activitat. 

b. S’extreuen d’aquests “portals” tots aquells que ja disposen en l’actualitat d’una activitat adscrita al grup d’epígrafs sobre els 
quals es realitza la simulació i els corresponents a sòls qualificats d’equipament (clau 7). Apareixen així tots aquells “portals 
lliures” que podrien ser susceptibles de rebre l’activitat estudiada.  

c. A cadascun dels “portals lliures” el SIG li atribueix un cercle amb el radi establert en la normativa (50 m si es tracta de la 
condició 2a; 100 m si es tracta de la condició 2b).  

d. A cadascun d’aquests cercles referits als portals lliures el SIG comptabilitza el nombre d’activitats existents en el seu interior 
d’acord amb la base de dades del cens actualitzat. 

e. Sistemàticament el SIG discrimina aquells cercles que compleixen la condició de densitat (segons les especificacions de 
l’article 15 del Pla d’usos 2010) dels que no. 

f. Finalment, sobre plànol, el SIG identifica les parcel·les que contenen algun d’aquells portals que compleixen amb la condició 
a estudiar i les parcel·les a les quals no s’hi identifica cap portal que compleixi la condició.  

  



Modificació del P.E. Establiments Concurrència Pública, Hoteleria i Altres Activitats del Districte de Ciutat Vella . PLA D’USOS 2013   (juliol de 2013) 

 

21 

 

 

 

Cal indicar que aquests “portals lliures” podrien no estar buits i tenir actualment una activitat diferent de l’estudiada o bé tractar-se 
de locals que per les seves condicions físiques o arquitectòniques no s’hi pugui emplaçar l’activitat estudiada. Per al primer cas s’ha 
de suposar que malgrat tenir alguna activitat en funcionament aquesta es podria substituir o bé afegir-la com a activitat múltiple. Per 
al segon cas cal un estudi individualitzat  que s’escapa de les possibilitats d’aquest estudi.  

També cal tenir molt en compte també que si bé la simulació ens determina un potencial de transformació sobre la parcel·lació 
existent, aquest potencial és canviant a mesura que es van incorporant noves activitats en nous emplaçaments de tal manera que 
una parcel·la que en aquests moments compleixi la condició necessària, podria quedar invalidada per una activitat nova propera.  

Es tracta de limitacions i casuístiques que no es poden incorporar en una simulació massiva com la que es realitza, per raons 
obvies. Però és un indicador clar del nivell de compliment de les regulacions establertes en el Pla d’usos i permet visualitzar sobre 
el territori les àrees amb major o menor grau de capacitat de transformació. 

Els casos que s’han estudiat son els següents: 

Cas A. Zones ZE 1, 5 i 11; Activitats 2.2; Condició 2a (màxim 3 est/r.50 

Les activitats de l’epígraf 2.2 (Activitats musicals) es poden emplaçar en les ZE 1, 5 i 11 sempre que compleixin la condició 2a 
(ADLA de radi 50 m; art. 14.2a de la normativa del Pla d’usos 2010) amb una densitat màxima de 3 establiments). Al mateix 
temps han de complir amb la condició 3 o 4 que obliga a aportar renúncia d’una altra activitat del seu mateix grup d’epígrafs als 
que s’hi podrien afegir els de l’epígraf 2.3 (Activitats de restauració) si provenen de les ZE 4, 7 o 8. 
 

Cas B. Zones ZE 1, 5 i 11; Activitats 2.3 (excepte 2.3.1 i 2.3.2) i EC3.3.3; Condició 2a (màxim 5 est/r.50) 
Les activitats de l’epígraf 2.3 (Activitats de restauració, excepte 2.3.1 bar i 2.3.2 bar amb restauració menor) i EC3.3.3 (Comerç 
alimentari amb degustació) es poden emplaçar en les ZE 1, 5 i 11 sempre que compleixin la condició 2a (ADLA de radi 50 m; 
art. 14.2a de la normativa del Pla d’usos 2010) amb una densitat màxima de 5 establiments). Al mateix temps han de complir 
amb la condició 3 o 4 que obliga a aportar renúncia d’una altra activitat del seu mateix grup d’epígrafs. 

 
Cas C. Zones ZE 4, 7 i 8; Activitats 2.3 (excepte 2.3.1 i 2.3.2) i EC3.3.3; Condició 2a (màxim 3 est/r.50) 

Les activitats de l’epígraf 2.3 (Activitats de restauració, excepte 2.3.1 bar i 2.3.2 bar amb restauració menor) i EC3.3.3 (Comerç 
alimentari amb degustació) es poden emplaçar en les ZE 4, 7 i 8 sempre que compleixin la condició 2a (ADLA de radi 50 m; art. 
14.2a de la normativa del Pla d’usos 2010) amb una densitat màxima de 3 establiments). Al mateix temps han de complir amb 
la condició 3 que obliga a aportar renúncia d’una altra activitat del seu mateix grup d’epígrafs existents en la mateixa ZE. 
 

Cas D. Zones ZE 2A, 2B, 2C, 3, 6 i 9; Activitats 2.3 i EC3.3.3; Condició 2a (màxim 3 est/r.50) 
Les activitats de l’epígraf 2.3 (Activitats de restauració) i EC3.3.3 (Comerç alimentari amb degustació) es poden emplaçar en 
les ZE 2A, 2B, 2C, 3, 6 i 9 sempre que compleixin la condició 2a (ADLA de radi 50 m; art. 14.2a de la normativa del Pla d’usos 
2010) amb una densitat màxima de 3 establiments). Al mateix temps han de complir amb la condició 3 que obliga a aportar 
renúncia d’una altra activitat del seu mateix grup d’epígrafs existents en la mateixa ZE. 
 

Cas E. Totes les ZE; Activitats EC1.1.2, EC1.1.3 i EC1.2; Condició 2b (màxim 2 est/r.100) 
Les activitats de l’epígraf EC1.1.2 (Especialistes alimentaris. Bodegues), EC1.1.3 (Polivalents alimentaris) i EC1.2 
(Establiments alimentaris en règim d’autoservei) es poden emplaçar a totes les ZE del districte sempre que compleixin la 
condició 2b (ADLB de radi 50 m; art. 14.2b de la normativa del Pla d’usos 2010) amb una densitat màxima de 2 establiments). 
Al mateix temps han de complir amb les determinacions del PECNAB i el PECAB (Plans especials del comerç alimentari i no 
alimentari de Barcelona). 

  



Modificació del P.E. Establiments Concurrència Pública, Hoteleria i Altres Activitats del Districte de Ciutat Vella . PLA D’USOS 2013   (juliol de 2013) 

 

22 

 

 
 

 

Cas F. Zones ZE 1, 5 i 11; Activitats H.1, H.2, H.3 i P.1.1; Condició 2b (màxim 4 est/r.100) 
Les activitats de l’epígraf H.1 (Hotels), H.2 (Hotels-apartaments), H.3 (Apartaments turístics segons Decret 106/2008, de 6 de 
maig) i P.1.1 (Pensions) es poden emplaçar en les ZE 1, 5 i 11 sempre que compleixin la condició 2b (ADLB de radi 100 m; art. 
14.2b de la normativa del Pla d’usos 2010) amb una densitat màxima de 4 establiments). Al mateix temps han de complir amb 
la condició 7 o 8 que obliga a aportar renúncia d’una altra activitat del seu mateix grup d’epígrafs equivalents en nombre de 
places hoteleres i altres consideracions puntuals de la Normativa. 

 

4.1.5 Activitats per epígraf 

Les anàlisis que es realitzaren durant la redacció del Pla d’usos 2010 provenien de les dades dels arxius informatitzats municipals 
que, amb les mancances que s’han comentat en el paràgraf 1.1 de la present Memòria, establia detalladament l’estat de les 
activitats a 02/02/2009. Pel que fa als habitatges d’ús turístic es comparen les dades del “Seguiment de l’aplicació de la Mesura de 
govern sobre la regulació d’ús turístic d’habitatges” de 17/02/2009 amb el cens publicat al BOPB de data 25/11/2010.  

La comparativa genèrica de les dades del 2009 amb les del cens de novembre de 20101 s’expressa en el següent quadre. 

 
epígraf  2009   cens 2010  

2.2 ACTIVITATS MUSICALS 20 act   27 act  

2.3 ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ 1.186 act 8,7 act/kml  1.237 act 9,4 act/kml 

2.4 ACTIVITATS DE JOC I ATRACCIONS 9 act   1 act  

2.6 ACTIVITATS AUDIOVISUALS 53 act   no censat  

EC1.1 ESTABLIMENTS ALIMENTARIS no filtrat   401 act  

EC1.2 EST. ALIMENTARIS. AUTOSERVEIS no filtrat   82 act  

EC3.1 BOTIGUES CONVENIÈNCIA 4 act   3 act  

EC3.3 ALIMENTARI AMB DEGUSTACIÓ 84 act   140 act  

H.0 RESIDENCIES 21 act   18 act  

H.1 HOTELS 120 act   117 act  

H.2 HOTELS APARTAMENTS 2 act   2 act  

H.3 APARTAMENTS TURÍSTICS 0 act   0 act  

P.1 PENSIONS 96 act   99 act  

T.1 HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC 683 act  287 edificis  602 act  262 edificis 

 

La diferència entre un conjunt de dades i l’altre és molt poc significativa. El gruix més important de les activitats es correspon amb el 
grup d’epígrafs 2.3 (Activitats de restauració) i s’hi constata una augment de 51 activitats en tot el districte (increment percentual del 
4’3%).  

Alguns dels epígrafs no varen ser motiu d’estudi en els treballs d’anàlisi del Pla d’usos (com és el cas dels  EC1.1 i EC1.2) però sí 
que apareixen en el cens actual.  

                                                
1 Segons Decret d’Alcaldia de 2 de novembre de 2010 es va exposar al públic l’aprovació inicial del cens i la base de dades dels establiments de concurrència 
pública, hoteleria i altres activitats del districte de Ciutat Vella; BOPB de 18/11/2010; s’entén que el cens quedava aprovat definitivament als 20 dies de la seva 
publicació. El contingut del cens de novembre de 2010 incorpora l’epígraf de la seva activitat d’acord amb la nova nomenclatura del Pla d’usos 2010 i la 
coordenada geogràfica UTM del seu emplaçament. 
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Per contra les activitats d’audiovisuals i específicament els anomenats “locutoris” (epígraf 2.6.3), que sí apareixien en els estudis del 
2009, no han estat censats en el 2010. Malgrat això entenem que el nombre d’aquestes activitats no ha variat significativament. 

Les activitats de l’epígraf EC3.3 (Comerç alimentari amb degustació) és el que ha experimentat un augment més significatiu. En el 
cens es detecten 56 establiments més, el que representa un increment del 66% respecte el febrer de 2009. 

La implantació de la “degustació” sobre un establiment amb llicència de comerç alimentari ha estat una pràctica habitual en els 
darrers anys. Les restriccions que imposava l’anterior Pla d’usos per a l’obertura de nous establiments del tipus “bar” o “bar amb 
restauració menor” pot estar al darrera d’una possible ocultació de l’activitat que l’actual cens ha evidenciat. 

Amb tot es pot determinar que les conclusions i propostes que es varen derivar dels estudis previs realitzats durant la redacció del 
Pla d’usos en termes generals continuen essent vàlides ja que no es detecta cap variació significativa respecte del conjunt de 
dades derivades del cens actualitzat. 

Tampoc hi ha diferències significatives pel que fa a residències, hotels i pensions. En canvi si que hi ha una disminució respecte els 
habitatges d’ús turístic (es passa de 683 a 602) malgrat que això respon més a que determinats expedients de legalització iniciats el 
2009 no han arribat a bon fi que no pas a extincions posteriors de l’activitat. 

 

4.1.6 Activitats per zones específiques 

Si bé el conjunt de dades en números absoluts de la totalitat del districte de Ciutat Vella no han experimentat una variació 
significativa, la seva territorialització o zonificació sí que presenta algunes particularitats que cal ressenyar. Tal com s’indica en 
l’apartat 1.5 de la present Memòria, es particularitzen les propietats de les diferents zones específiques segons aquest detall: 

 
 Zones de saturació en les que la regulació del Pla d’usos ha de tendir a buidar: ZE-4, ZE-7 i ZE-8. 

 Zones properes a la mitjana en les que el Pla d’usos ha de tendir a potenciar la millora dels establiments i les substitucions 
dins pròpia zona o bé la seva migració: ZE-2, ZE-3, ZE-6 i ZE-9. 

 Zones en les que el Pla d’usos ha de potenciar com a receptores de les baixes dels establiments d’altres zones: ZE-1, ZE-5 i 
ZE-11. 

Aquestes característiques específiques varen servir en el Pla d’usos 2010 per a determinar les particularitats de la normativa 
respecte les zones específiques amb l’objectiu d’equilibrar territorialment les activitats en funció de les densitats actuals però també 
en funció de les característiques socio-demogràfiques dels seus residents.  

 

 

 

 

 
 

 

Plànol de les activitats de restauració (grup d’epígrafs 2.3), 
referenciat per hectàrea i per km lineal de façana, segons les 
dades del cens publicat el novembre de 2010. 
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A la vista però dels resultats de l’aplicació SIG (vegis plànols dels annexos de la present Memòria) podem establir un seguit de 
conclusions que, si bé ratifiquen en gran part les opcions preses en el Pla d’usos 2010, també s’hi diferencien noves particularitats. 

 

 Pel que fa a les zones de saturació que incideixen bàsicament en les activitats de restauració (grup 2.3) i musicals (grup 2.2) 
es ratifica molt clarament la pertinença de la ZE-4 (Gòtic sud) ja que tots els plànols ho indiquen així. 

 Passa el mateix amb la ZE-7 (Raval oest) ja que, tot i no tenir el mateix índex de saturació que la ZE-4, es manté en general 
per sobre de la mitjana. Cal afegir a més que aquesta zona resulta més sensible des del punt de vista demogràfic pel fet de 
tractar-se d’una de les àrees més densament poblades de Ciutat Vella i per tant, incentivar el buidatge d’activitats, manté 
plenament la seva lògica. 

 Per contra la ZE-8 (Raval sud) perd força en relació al seu índex de saturació ja que només apareix per sobre de la mitjana 
en el cas de les activitats musicals (grup 2.2), tot i que el nombre de 5 activitats en xifres absolutes és molt baix; les 
residències (grup H.0), que ja s’estableixen com a no admeses en totes les zones; i els establiments alimentaris en règim 
d’autoservei (grup EC1.2) tot i que la regulació establerta en el Pla d’usos per a aquesta activitat és idèntica en totes les 
zones específiques. La ZE-8 conté una certa heterogeneïtat de teixits urbans que fa que les conclusions puguin ser dispars 
en relació a l’àmbit que es prengui com a referència. En aquest sentit no és el mateix el teixit a l’entorn del carrer de l’Arc del 
Teatre que el de l’entorn de l’Avinguda de les Drassanes o el Portal de Santa Madrona. Una redelimitació de la ZE-8 podria 
justificar el manteniment d’aquesta dins les zones de saturació (vegis apartat 2.3 de la present Memòria). 

 Guanyen força les ZE-2C i la ZE-2B. En general la ZE-2B i la ZE-2C tenen un excés d’activitats (sobretot 2.3, restauració  i 
2.2, activitats musicals) malgrat que, quan es comptabilitza per KM lineal de façana, en alguns casos apareixen com de 
densitat intermèdia donat que tenen una trama de carrers molt espessa. Val a dir que la ZE-2B de Santa Caterina inclou la 
part sud-oest del carrer Princesa que conté una gran acumulació d’activitats mentre que la part nord del carrer Princesa 
necessita precisament una més gran reactivació i millora d’establiments. Seria aconsellable la incorporació de la totalitat de 
la part sud del carrer Princesa dins la ZE-2C de la Ribera i la seva inclusió posterior en les zones on s’hi potencia el 
“buidatge” d’activitats. 

 

4.1.7 Simulació SIG. Comprovació de paràmetres de densitat 

La simulació de l’aplicació dels paràmetres de densitat del Pla d’usos (vegis plànols dels annexos de la present memòria) ens indica 
el potencial real de les noves implantacions d’establiments per a cadascun dels grups d’epígrafs estudiats. 

En els diferents casos estudiats en l’aplicació SIG es realitza una comparativa entre les parcel·les que contenen “portals que 
compleixen” la condició de densitat i les que no. Cal assumir les limitacions d’aquesta comparativa ja que el concepte “portal” no és 
una dada “fiable” al 100%. Quan el programa identifica un “portal” no vol dir necessàriament que es correspongui amb un local en 
PB susceptible de rebre una activitat i per tant cal tenir en compte aquesta incertesa que només es podria solucionar amb un treball 
de camp que s’escapa de les possibilitats reals del present estudi. Entenent això es proposa que si l’aplicació del GIS dóna una 
simulació que exclou més del 50% de les parcel·les, per incompliment de la densitat (grau de compliment ≤ 40%), cal repensar el 
nombre d’establiments màxim per cercle ja que podria ser un indicador de bloqueig de l’aplicació del Pla d’usos. 

 
 Els casos que presenten aquesta circumstància són els C, D i E ens els que caldria augmentar el nombre d’establiments per 

cercle de 50 (condició 2a) o 100 metres (condició 2b).  
Cas C. Zones ZE 4, 7 i 8; Activitats 2.3 (excepte 2.3.1 i 2.3.2); Condició 2a (màxim 3 est/r.50) 

 grau de compliment: 24’92% 

Cas D. Zones ZE 2A, 2B, 2C, 3, 6 i 9; Activitats 2.3 i EC3.3.3; Condició 2a (màxim 3 est/r.50) 

 grau de compliment: 22’97% 
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Cas F. Parcel·les que no compleixen la condició de densitat 

 

 

 

 

 

 

Cas E. Totes les ZE; Activitats EC1.1.2, EC1.1.3 i EC1.2; Condició 2b (màxim 2 est/r.100) 

grau de compliment: 21’78% 

 Val la pena observar també com en el cas D, tot i tenir un grau de compliment molt baix, l’aplicació de la densitat és molt 
més raonable en les zones 2A i 3 mentre que en la resta està molt bloquejat. Això indica a més que cal afinar molt la 
condició de densitat per a cadascuna de les ZE individualment. 

 També és interessant observar com en el cas F de l’activitat hotelera el conjunt de parcel·les que compleixen està a l’entorn 
del 60% i per tant estaria dins els límits que entenem com a tolerables però en canvi tot l’eix de la Rambla resta bloquejat. 

Cas F. Zones ZE 1, 5 i 11; Activitats H.1, H.2, H.3 i P.1.1; Condició 2b (màxim 4 est/r.100) 

 grau de compliment: 60’47 

 

 

 

4.2 Diagnosi en relació a l’experiència d’aplicació del Pla d’usos 2010 
Des del moment en que s’establí l’executivitat del Pla d’usos el 23 de juliol de 2010 (entrada en vigor el 01/11/2010) s’inicià un 
procés d’aplicació que ha posat a prova la capacitat de transformació i control dels establiments de concurrència pública del 
districte. En aquest sentit ha estat cabdal l’aprovació i publicació del cens d’activitats el novembre de 2010 que ha permès l’inici de 
les “permutes” o “rescats” d’activitats. A un any vista de la seva aplicació el nombre d’activitats que s’han acollit a la possibilitat de 
rescatar llicències antigues en altres emplaçaments ha estat encara poc significativa.  

Des del punt de vista de l’aplicació interna del desenvolupament del Pla d’usos per part de la Gerència del districte de Ciutat Vella 
ha estat també cabdal la formulació del “Manual operatiu del Pla Especial” segons estableix la Disposició Final Primera de la 
Normativa del PE. La complexitat de la normativa del Pla d’usos requereix d’un protocol d’actuació que permeti resoldre els 
diferents dubtes en la seva aplicació. Els temes dubtosos que requereixen una interpretació justificada es discuteixen i resolen en 
les diferents comissions de seguiment que fins al moment s’han convocat en data 26/05/2011 i 15/07/2011. 

El districte ha posat a disposició del ciutadà, més enllà de la informació i gestió en les dependencies administratives, la possibilitat 
de realitzar simulacions d’aplicació del Pla d’usos des del web municipal (http://w110.bcn.cat/portal/site/CiutatVella) per a 
emplaçaments concrets a través del sistema SIG. El portal web manté actualitzada la informació referent a la documentació del Pla 
d’usos (normativa, manual operatiu, cens d’activitats, etc) i fins i tot les actes de les comissions tècniques de seguiment per tal de 
conèixer les diferents interpretacions en la seva aplicació. 

 
4.2.1 El cens i l’aplicació dels “rescats” 

El darrer informe de “ECA Grupo Bureau Veritas” (empresa contractada per a donar suport a la tramitació dels expedients 
d’activitats) de 20/09/2011 ens indica un nombre molt reduït de peticions d’informes de llicències que han emprat la possibilitat del 
rescat d’activitats precedents per tal d’implantar un nou establiment. En concret es comptabilitzen 6 expedients dels quals solament 
4 han estat admesos al complir amb tots els requeriments del Pla d’usos 2010. Si bé és cert que el període estudiat és encara curt 
no deixa de ser significativa la dificultat de poder-se adaptar als requeriments normatius del PE donada la forta demanda del sector, 
principalment de la restauració (cal tenir en compte que les peticions d’informes previs en aquest mateix període són de l’ordre de 
40 sol·licituds amb solament 8 expedients admesos). 
  

http://w110.bcn.cat/portal/site/CiutatVella
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Es pot concloure per tant que en l’experiència de l’aplicació del Pla d’usos s’hi intueix un cert bloqueig que impedeix la consecució 
d’un dels objectius bàsics que és el de la renovació i modernització d’establiments. Caldria per tant disminuir sensiblement les 
restriccions sense perdre l’esperit de l’altre dels objectius bàsics que és el de la contenció de l’augment de la densitat d’activitats al 
districte. 

 

4.2.2 Criteris interpretatius del “Manual operatiu” 

L’apartat 4 del manual operatiu del Pla d’usos 2010 estableix un seguit de criteris d’interpretació en relació a diversos aspectes de 
la Normativa que es podrien incloure en el modificat que es proposa en el present document. El resum dels aspectes interpretats 
són (vegis el detall del propi Manual operatiu): 

 Article 5. Classificació dels establiments comercials (epígraf EC3.3.2) en relació a la “condició 12” que impedeix la 
venda d’aliments de consum immediat a la via pública. Cal recordar els condicionants establerts en l’Ordenança 
d’Establiments i Centres de Comerç Alimentari de Barcelona. 

 Article 7. Activitats complementàries i activitats múltiples. Superfície màxima per a les activitats complementàries en 
relació al total de l’establiment. Naturalesa de les activitats complementàries en un establiment hoteler.  

 Article 14. Condicions d’implantació. Còmput de la densitat en relació als establiments existents. Renúncia de llicències 
en relació a les activitats complementàries dels establiments. 

 Article 20.a. Condicions per a la renovació d’establiments existents sense augment de places hoteleres ni superfície 
útil. Concreció del significat de renovar i/o millorar les condicions sanitàries, de seguretat i acústiques de l’establiment 
existent d’acord amb els requeriments tècnics vigents. 

 Article 20.b. Condicionants per a la renovació amb augment de places hoteleres i/o superfície útil, condicionat a la 
supressió d’activitats preexistents. Per a l’ampliació de superfície útil sense increment de places, resoldre la manca de 
concreció produïda per l’alternativa “i/o” entre l’augment de places hoteleres i l’augment de la superfície útil que aquell 
comporta. 

 Disposició final segona. Actualització del cens d’activitats. Permetre la inclusió en el cens d’aquelles activitats amb títol 
habilitant si s’acredita que l’establiment ha estat obert en els últims 2 anys segons allò establert a l’article 37.3 de la Llei 
11/2009. 

 

4.2.3 Conclusions de les Comissions de seguiment 

La Comissió, establerta en la Disposició Final quarta de la Normativa del Pla d’usos 2010, fou constituïda per un Decret d’Alcaldia 
de 21 de febrer de 2011 amb la finalitat de fer el seguiment de l’execució del Pla i establir criteris interpretatius de les diferents 
casuístiques produïdes durant la seva aplicació. Fins a la data s’han convocat dues comissions en data 26/05/2011 i 15/07/2011 les 
actes de les quals es poden consultar al web municipal del Pla d’usos. 

En les seves conclusions apareixen un seguit d’aspectes que, un cop analitzats tècnicament, es podrien incorporar en el nou 
redactat de la Normativa del PE que es proposa en el present document (vegis el detall de l’argumentació en les actes de les 
diferents Comissions). 

 
 Incidència del Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives. 

Actuacions en directe no requereixen sol·licitud de llicència o adaptació si disposen de llicència de bar musical (2.2.1), 
discoteca (2.2.2), sala de ball (2.2.3) o sala de festes (2.2.4). Es manté el règim de comunicat a l’Ajuntament conforme ho 
preveu l’article 124.e del Decret. 
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Per a les activitats de restauració (grup 2.3) es determina que podran realitzar activitats complementàries (música de fons 
ambiental, de ball i altres actuacions en directe) sempre que el local compleixi les condicions de seguretat i d’insonorització i 
degudament autoritzat en règim de comunicació prèvia. 

Les particularitats d’aquest Decret no es traslladen a la proposta de modificació de la normativa del Pla d’usos i es manté 
com un criteri interpretatiu acordat en la sessió de la Comissió de seguiment de data 26/05/2011. 

 Article 13. Mesura de distància i densitat. El punt de medició pel control del paràmetre de densitat o distància s’estableix 
en el pla de façana on s’ubica la porta de l’establiment (definició recollida en el Codi Tècnic d’Edificació com a espai delimitat 
per tancaments, particions o qualsevol altre element separador), en cap cas computarà l’àmbit de la terrassa exterior per 
considerar-se un pla de façana diferent al de la porta d’accés.  

Aclariment de l’apartat 2 de l’article 13 del Pla d’usos: el concepte de punt de medició és el mateix que el del l’apartat 1. 

 Concepte de “baixa de l’establiment”. S’inclouen les llicències concedides i els informes previs favorables en vigor.  
La renúncia es centra en la llicència, o de forma més àmplia en l’habilitació municipal, que és el document que autoritza a 
desenvolupar l’activitat i que el districte té comptabilitzat com a existent, essent irrellevant, a aquests efectes, la seva 
preexistència física. 

 Article 20. Ampliació d’establiment H o P per a usos complementaris. 
Malgrat l’ampliació de superfície útil no estigui permesa en les zones de prohibició, quan aquesta ampliació es produeixi 
exclusivament en entitats o locals del mateix edifici de l’activitat principal i no comporti increment de places hoteleres, 
s’entendrà que es produeix una renovació d’establiment existent sense augment de places hoteleres ni superfície útil i per 
tant s’aplica la regulació de la primera de les modalitats, lletra a), de l’article 20 del Pla d’Usos.  

 Aclariments sobre la ATE existent al Passeig Marítim de la Barceloneta. La complexitat dels diferents nivells en que es 
desenvolupa l’activitat i els accessos a l’espai públic no impedeix que s’apliqui literalment la mesura de densitat i distància 
recollida en el Pla especial. Serà l’interessat qui definirà en el seu projecte d’activitat la porta principal d’accés de 
l’establiment entre les diferents possibles. 

 Disposició Final Sisena. Activitats existents en equipaments (clau 7). Aquestes activitats computen als efectes de 
valorar el compliment de les condicions de densitat i distància establertes al Pla d’usos per part de les activitats sobre sòls 
no qualificats amb la clau 7; condicions que, en canvi, no són aplicables a les activitats ubicades en equipaments. 

 

 

4.3 Diagnosi del Pla d’usos en relació a altres factors 
Més enllà dels diferents aspectes d’aplicació del Pla d’usos ressenyats anteriorment, apareixen un seguit d’aspectes nous que 
obeeixen a noves reflexions respecte l’esperit que mou la seva redacció, o altres que simplement poden considerar-se com a 
millores per a una correcta adaptació a la realitat física, funcional i social del barri. 

 

4.3.1 Modificació de les zones específiques 

La delimitació de zones específiques (ZE) ha de respondre a l’agrupació de teixits urbans homogenis que responguin a un seguit de 
característiques comunes que permetin la seva regulació en coherència a la seva realitat urbana i social. 

En aquest sentit s’ha detectat algunes incoherències en aquest criteri que la present modificació de Pla especial pretén redreçar. Es 
tractaria d’ajustaments puntuals en la seva delimitació que haurien d’ajudar a reforçar el criteri d’origen de la seva implantació.  
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Edificis catalogats segons el PEPAHAB. 
nivell A (BCIN) vermell 
nivell B (BCIL) blau 
nivell C (elements) groc 
nivell D (documental) verd 

font: elaboració pròpia, segons dades del PEPAHAB  

 

4.3.2 Aclariments normatius 

En relació a les activitats musicals (grup d’epígrafs 2.2) en el Pla d’usos 2010 es permeten a totes les zones amb diferents 
relacions de densitat però amb la obligació de formalitzar una renúncia de la mateixa activitat (2.2) dins la pròpia ZE o bé si 
provenen de les ZE 4, 7 o 8 (condició 3). Es realitza una excepció per a les zones 1, 5 i 11 on cal complir opcionalment amb la 
condició 3 o 4 (renúncia des de totes les ZE del districte) i en les que s’hi permet, a més, la renúncia de qualsevol de les activitats 
de restauració (grup d’epígrafs 2.3 i epígraf EC3.3.3) si venen de les ZE 4, 7 o 8.  

Si tenim en compte que les 27 activitats musicals existents es concentren actualment en les zones 1, 2C, 4, 5 i 8 resulta bastant 
complicat complir amb la condició 3 i ubicar un nou establiment dels epígrafs 2.2 (activitats musicals) en les altres zones (ZE 2A, 
2B, 3, 6, 7 i 9). En aquests casos la renúncia d’una altra activitat 2.2 de la pròpia ZE òbviament es fa impossible i, si prové d’una 
activitat de les ZE 4, 7 o 8, resulta si més no bastant, improbable. 

La tendència però a considerar i propiciar en gran mesura l’activitat diürna al districte (vinculada principalment al comerç i la 
restauració) per sobre de la nocturna (més vinculada a l’activitat musical) aconsella limitar aquestes noves possibilitats 
d’implantació per tal de no afectar negativament a la convivència amb el resident. 

 

4.3.3 Hotels a Ciutat Vella 

L’esperit que emmarca les determinacions del Pla d’usos 2010 en relació a les activitats hoteleres és molt clar: no es pot augmentar 
el nombre de places en un districte on l’oferta existent és molt superior a la mitjana dels altres districtes barcelonins i posa en perill 
l’equilibri entre les necessitats de la població resident i la població flotant. És per això que la seva regulació és molt estricta. Només 
es permet la implantació de noves places hoteleres (ja sigui d’ampliacions d’establiments existents o bé de nova creació) en les ZE-
1, 5 i 11 sempre que es renunci a altres places existents. Es bloqueja d’aquesta manera el nombre total de places existents al 
districte i simplement se’n permet la seva relocalització, facilitant així la renovació i modernització dels establiments. 

Per altra banda en la simulació de l’aplicació de la normativa sobre hotels (vegis cas F del present document) es constata que, per 
exemple, en tot el traçat de la Rambla no s’hi pot ubicar cap nou establiment donada la densitat existent. En aquest sentit ja s’ha 
indicat (vegis apartat 2.1.3) la conveniència de revisar el nombre d’establiments de la condició 2b per tal de no bloquejar l’aplicació 
de la normativa. 

No s’ha de posar en qüestió aquest objectiu del pla. Únicament es realitza una reflexió en el sentit d’indicar que per a potenciar 
precisament aquest renovació/substitució/relocalització dels establiments existents caldria ampliar el ventall de les possibilitats 
d’implantació per a permetre aquesta mecànica d’actuació en el conjunt de les ZE. Si més no els trasllats dels establiments dins la 
pròpia zona permetria una millor agilitat en la potencial renovació d’establiments sense augment de places hoteleres. 

En aquest sentit cal considerar també la possibilitat de noves implantacions hoteleres al marge del les condicions d’emplaçament 
del Pla d’usos sempre que l’actuació es realitzi en edificis d’un determinat valor arquitectònic (edificis catalogats en el nivell B del 
Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic). D’aquesta manera els nous hotels haurien d’apostar per un elevat nivell 
de qualitat aportant valor afegit a l’entorn. Aquests nous establiments hotelers podrien ser, a més, motor de regeneració urbana de 
certs indrets del districte on no existeixi oferta hotelera, amb un acurat respecte de l’entorn urbà on s’insereix i amb potencialitat per 
a poder recuperar espais degradats. Aquest condicionant permetria la rehabilitació i reutilització d’edificis d’interès històric així com 
la posada en valor de l’element protegit i ajudaria a la renovació i modernització hotelera. 
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5. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PLA D’USOS 2010 

5.1 Canvis en relació a la verificació de paràmetres segons els Cens d’activitats 
5.1.1 Zones de saturació 

S’afegeix la ZE-2C (La Ribera) a les zones considerades saturades ja que en la comprovació de paràmetres s’observa un alt grau 
de densitat d’activitats superior a la mitjana del districte sobre una trama urbana densa i de carrers estrets que n’augmenta la seva 
problemàtica des del punt de vista de la convivència veïnal. Aquesta incorporació, tal i com s’indica en l’apartat 3.1.6 de la present 
memòria, ve acompanyada de la nova delimitació d’aquesta en la que s’incorpora tota la part sud del carrer Princesa que en part 
pertanyia anteriorment a la ZE-2B. 

 

5.1.2 Paràmetres de densitat 

En els treballs de verificació dels paràmetres de densitat per a les activitats de restauració (epígrafs 2.3) i activitats musicals 
(epígrafs 2.2) s’ha constatat que la seva aplicació sobre la realitat dels districte impedeix en gran mesura l’assoliment d’un dels 
objectius principals del pla com és el de la renovació dels establiments i la seva millor adequació als requeriments sectorials actuals 
i al seu entorn urbà. Davant d’aquesta comprovació sembla lògic pensar o bé en l’augment del nombre d’establiments per cercle 
(actualment la densitat màxima es concreta en 3 establiments en cercles de radi 50) o bé en la supressió d’aquesta condició amb 
algunes excepcions.  

S’ha optat per aquesta segona ja que per una banda permet agilitzar els processos de renovació al poder prescindir de la complexa 
mecànica de comptabilització dins dels radis de referència i per l’altra, donat que la condició de baixa de llicència es manté inalterat, 
n’assegura la consecució de l’altre objectiu bàsic del Pla d’usos que és el de no augmentar la oferta d’establiments. 

Malgrat tot es reconeix que en el districte hi ha un conjunt d’àmbits que cal preservar amb el paràmetre de densitat ja que es corre 
el perill d’una acumulació excessiva d’activitats. Aquests punts es concentren bàsicament en la Rambla, on es pretén diversificar la 
oferta d’establiments, i en alguns carrers singulars on l’oferta actual ja es considera al límit de la seva capacitat d’oferta amb el perill 
de passar a representar un problema de convivència amb el resident. 

S’elimina doncs la condició de densitat per a les activitats de restauració i musicals (epígrafs 2.3 i 2.2) per tal d’afavorir el trasllat i 
per tant la renovació dels establiments, amb les següents excepcions: 
 

Es mantindrà el paràmetre de densitat (condició 2a: 5 est/r.50) en els carrers que es determinen a continuació: 

 carrer Joaquim Costa 
 carrer Nou de la Rambla 
 carrer Ample / carrer de Josep Anselm Clavé / front a plaça Duc de Medinaceli en continuïtat  
 carrer Escudellers 
 carrer Rauric / Escudellers blancs / n’Aglà 
 carrer Còdols 
 passeig del Born / plaça Comercial 
 carrer Comerç (entre c. Princesa i Marquès de l’Argentera) 
 carrer Fusina / carrer Comercial / passatge Mercantil / carrer de la Ribera 
 carrer Ferran / carrer Jaume I 

Es tracta de carrers que ja disposen en l’actualitat d’una densitat superior a la mitjana i que per les seves característiques urbanes 
podrien alterar o perjudicar la convivència amb el resident. 
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Gràfic sintètic explicatiu de l’instrument del Pla d’usos que requereix la baixa de llicències 
per a implantar nous establiments o les seves ampliacions (condicions 3 i 4) per als 
epígrafs 2.2, 2.3 i EC3.3.3, en funció de la ZE on s’insereix. 

A cadascun dels tres grups de les ZE es visualitzen les diferents opcions d’implantació. 
Per exemple la N en requadre negre dins la zona receptora  indica les condicions per a la 
implantació d’un nou establiment segons si es dóna de baixa un establiment en la pròpia 
zona (amb la possibilitat d’incrementar la superfície en un 30%), un establiment en zona 
neutra (també amb un 30% d’escreix) o bé un establiment d’una zona saturada (amb un 
increment de fins al 50%). Es pot operar així en cadascun dels grups de zones 
interpretant el gràfic tant per als nous establiments com per als existents amb ampliacions 
(lletra E sobre requadre en verd).  

5.2  
5.2.1 Canvis en els incentius de les baixes per a noves activitats 

La necessitat d’efectuar baixes de llicències segons les condicions d’emplaçament genera una càrrega de gestió i inversió notable a 
l’hora d’implantar un nou establiment al districte. Aquest esforç es reconeix en l’esperit de la normativa del Pla d’usos i es prima 
amb un augment de la superfície del nou establiment respecte el precedent. Per tal d’incentivar millor aquestes operacions en la 
present modificació s’incrementen aquests coeficients. 

Aquesta argumentació es tradueix en l’augment dels incentius per a les baixes d’establiments per a obrir-ne de nous establerts en 
les condicions 3 i 4 de l’article 14 del Pla d’usos. Les quanties passen a ser: 

 
 augment al 20% (1’2) en trasllats d’establiments en l’interior de zones saturades 

 augment al 30% (1’3) en trasllats d’establiments entre zones neutres o receptores 

 augment al 50% (1’5) en nous establiments en zones neutres o receptores que provinguin de zones saturades 

 

 

 

5.3 Canvis en relació a l’experiència d’aplicació del Pla d’usos 
5.3.1 Aplicació del sistema de “rescats” 

En l’experiència d’aplicació del pla d’usos s’ha fet evident la complexitat de la mecànica de la combinació de l’obertura de nous 
establiments amb la baixa de llicències existents. Ha estat un mecanisme eficaç en el sentit de impedir un augment excessiu de la 
oferta d’establiments però en determinades ocasions s’ha vist com un fre a la renovació d’aquests.  

Cal impulsar doncs la gestió activa del trasllat de llicències d’activitat i en aquest sentit es proposa una major incidència de 
l’administració en la mecànica dels “rescats” per tal de potenciar-ne el seu desenvolupament i permetre un major grau de control de 
les noves activitats. Una possibilitat és la creació d’una borsa d’activitats per a propiciar l’intercanvi en els processos de baixa i 
obertura de nous locals. Es podria també incidir en una millor i més exhaustiva tasca d’informació i divulgació de la regulació del pla 
d’usos i de les seves possibilitats de renovació. L’explicació amb quadres similars als del gràfic lateral poden ajudar molt a la 
comprensió de l’instrument regulat en el Pla. 

 

5.3.2 Criteris interpretatius del manual Operatiu del Pla d’usos 

Es proposa incorporar a la Normativa del Pla d’usos les interpretacions efectuades durant l’elaboració del Manual Operatiu i la seva 
aplicació (vegis apartat 3.2.2 de la present memòria). Cal però tenir en compte que algunes de les interpretacions queden sense 
efecte com a conseqüència dels canvis de la present modificació del planejament i, com a conseqüència, obligarà a l’elaboració 
d’un nou manual adaptat a les noves regulacions. 

 

5.3.3 Conclusions de les Comissions de Seguiment 

Es proposa incorporar a la Normativa del Pla d’usos les conclusions establertes en les Comissions de seguiment del Pla d’Usos 
(Comissions de data 26/05/2011 i 15/07/2011) 
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5.4 Canvis en relació a la delimitació de zones específiques (ZE) 
5.4.1 Adaptació de la delimitació per coherència amb l’agrupació de teixits urbans homogenis 

En la present modificació s’ha realitzat una revisió general de les zones específiques per tal d’adaptar-les millor i amb més precisió 
al concepte de teixit urbà homogeni tenint en compte les característiques de la trama i els seus actuals usos. En aquest sentit s’han 
adaptat les següents ZE: 

 Modificació de la ZE-1 (Av Drassanes, Rambla del Raval / entorns Ciutadella i Barceloneta). La remodelació de la ZE-1 apareix 
com a conseqüència de les adaptacions al concepte de teixit urbà homogeni de les zones específiques a les quals abraça. 
S’amplia també en els àmbits en que les transformacions urbanes (Rambla del Raval, carrer de Sant Oleguer) han generat un 
teixit que ja no s’adiu a les trames urbanes internes del casc històric. 

 Modificació de la ZE-2C (La Ribera) i la ZE-2B (Santa Caterina). D’acord amb el que s’ha comentat en l’apartat 4.1.6 de la 
present memòria es modifica la divisòria entre elles de tal manera que queda incorporada totalment l’àrea al sud del carrer 
Princesa dins la zona de la Ribera. Tant les condicions del teixit urbà com les característiques de més predominança de l’activitat 
lúdica diürna (activitats culturals i de restauració) i nocturna (restauració i activitats musicals) en la zona 2C queden millor 
reflectides amb aquesta delimitació. L’adscripció de la zona 2C dins les zones anomenades saturades encaixa molt millor també 
amb aquesta delimitació donat que s’allibera així de la càrrega de major densitat d’establiments a la zona 2B ja que aquests 
s’acumulen al sud del carrer Princesa (vegis plànols d’intensitat d’establiments d’acord amb el cens actualitzat a l’annex de la 
present memòria). 

 Modificació de la ZE-4 (Gòtic sud). En el plànol d’ordenació del Pla d’usos 2010 tot el traçat del carrer Ample va estar incorporat 
dins la ZE-1 com un element especialitzat que hauria de formar part de la remodelació del front marítim que hauria de permetre 
una millor permeabilitat entre la trama gòtica i el port. Malgrat tot aquest carrer no deixa de tenir les característiques 
morfològiques del Gòtic sud i conté a més una gran densitat d’establiments de restauració. Mantenir-se en la ZE-1 podria 
potenciar encara més aquesta característica per la qual cosa es considera més oportú entrar dins la zona de “buidatge” i poder 
permetre la  transformació i millora dels establiments més que la seva proliferació, ja de per sí saturada. 

 Modificació de la ZE-7 (Raval Oest) i de ZE-8 (Raval sud). Tal com s’ha comentat en l’apartat 2.1.2 la ZE-8 presenta una 
diversitat de teixits urbans que en fa difícil la seva consideració homogènia per a l’aplicació del Pla d’usos. En aquest sentit 
resulta més congruent la incorporació dels entorns de l’Avinguda de les Drassanes dins la delimitació de la ZE-1 per les seves 
característiques parcel·làries i morfològiques i la gran proliferació de sòls d’equipament públic i privat. 

Es suggereix també (sense que s’hagi incorporat al plànol modificat del present document) que la ZE-8 pugui acabar essent 
coincident (si més no per la part nord) amb el Pla de Barris del Raval Sud que delimita amb el carrer de l’Hospital. Donat que la 
ZE-7 és la que li cediria la superfície i que es tracta també d’una de les zones saturades amb tendència al buidatge, l’aplicació 
del Pla d’usos no es veuria alterada però es podria facilitar la gestió conjunta de dades i ordenació a través del propi Pla de 
Barris. 

 

5.4.2 Modificació de la ZE-11 

Ampliació de la zona en direcció al front marítim (Drassanes / Passeig de Colom) en consideració a tots els àmbits perimetrals 
(l’anomenada “crosta” de les zones de Ciutat Vella) que s’adiuen millor a les característiques del seu front oposat. Les 
repercussions sobre la trama urbana de Ciutat Vella de les activitats que s’hi desenvolupin són molt més limitades que s’hi es 
desenvolupessin en els carrers interiors. 
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5.4.3 Singularització de la Rambla 

Singularització de la Rambla (ZE-5B). La verificació de dades actualitzades sobre cadascuna de les zones específiques permet 
evidenciar que el traçat de la Rambla i el seu entorn immediat presenta una clara singularització en relació a les activitats regulades 
pel Pla d’usos. L’acumulació hotelera en els seus fronts edificats (vegis cas F), la gran quantitat d’activitat comercial i la peculiaritat 
de la seva vida nocturna la diferencien clarament dels altres eixos que formen part de la seva mateixa ZE (Via Laietana i Portal de 
l’Àngel). Entenem per tant que convé particularitzar la regulació dels seus usos i més si tenim en compte l’interès municipal per a 
emprendre la seva reconversió amb objectius diversos.  

 

 

5.5 Canvis en relació a les àrees de tractament específic (ATE’s) 
S’incorporen noves àrees de tractament específic dins la regulació global de les zones del Pla d’usos per a particularitzar àrees que 
necessiten d’un tractament limitatiu o incentivador de determinades activitats. 

Les noves ATE’s que s’incorporen en la present Modificació del Pla d’usos de Ciutat Vella són: 

 

ATE 1.1 Pg. Marítim entre Trelawny i Marina 

Frontal de platja del Passeig Marítim de la Barceloneta entre els carrers Trelawny i Marina. Aquesta ATE ja té el seu precedent en 
el Pla d’usos que es modifica. Es concreta millor la seva delimitació restringint-la a les edificacions que donen front, pel seu 
semisoterrani, a la platja de la Barceloneta. per la seva ubicació es pot permetre la concentració i control d’activitats nocturnes 
sense incrementar els efectes negatius per a la convivència veïnal. 

ATE 1.2 Reina Cristina 

Illes compreses entre el Passeig d’Isabel II, Pla de Palau i Pas de Sota Muralla. En l’interior s’hi situen els carrers de Reina Cristina 
i de Llauder. S’incentiva la seva activitat de concurrència pública per la seva condició d’entorn relativament aïllat de la trama urbana 
del cas antic. 

ATE 2.1 Entorns del Pou de la Figuera i Santa Caterina 

Entorn de la transformació urbana del Pou de la Figuera i Mercat de Santa Caterina. Abasta el conjunt delimitat pels carrers Sant 
Pere Més Baix, dels Metges, Armengol, Llàstics, de la Sèquia, plaça Marquilles, Serra Xic, Pou de la Figuera, Muntanyans, Jaume 
Giralt, Gombau, Arc, Sant Cristòfol i novament Jaume Giralt. S’hi incorporen en els seus extrems l’entorn del Mercat de Santa 
Caterina al sud i la prolongació fins l’Arc de Triomf a través del carrer del Rec Comtal. La configuració d’aquesta ATE s’emmarca en 
l’estratègia d’incentivació de l’activitat en l’àrea de transformació urbanística del Pou de la Figuera al mateix temps que es potencia 
el recorregut vers el centre històric del Gòtic des de l’Avinguda de Lluís Companys. 

ATE 3.1 Entorns del Call 

Entorn de la Placeta de Manuel Ribé entre els carrers de l’Arc de Sant Ramon del Call i Sant Domènec del Call. Àmbit 
d’incentivació d’un entorn de trama molt densa i amb perill de degradació malgrat que es controla per mitjà de la restricció horària 
per a no produir efectes negatius a la convivència veïnal. 

ATE 4.1 Plaça de George Orwell 

Entorn de la Plaça de George Orwell entre els carrers n’Arai, Escudellers i Arenes. El conjunt de la plaça de George Orwell és una 
obra dels anys vuitanta sorgida de l'enderroc d'una illa de cases. Aquesta transformació urbana necessita encara d’una incentivació 
de restauració de qualitat per a millorar la seva relació amb l’espai públic. 
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ATE 5B.1 Porxos de la Boqueria 

Plaça de Sant Galdric (antiga plaça de les Pageses) i Porxos a l’entorn del Mercat de la Boqueria. Es tracta d’una ATE que ha de 
permetre incentivar les activitats comercials del propi Mercat de la Boqueria. Es potencia per tant el consum alimentari del producte 
fresc que ofereix el mercat iniciant així una potenciació de les sinèrgies entre l’activitat comercial i la de restauració.   

ATE 6.1 Gardunya 
Noves edificacions del front nord de la remodelació de la Gardunya. Es tracta d’una altra àrea de gran transformació urbana que ha 
de dignificar l’espai situat entre el Mercat de la Boqueria i la relació amb les edificacions medievals de l’Antic Hospital de la Santa 
Creu. Aquesta transformació necessita per tant d’un cert nivell d’incentivació comercial de qualitat i que mantingui una bona relació 
amb l’espai públic. 

ATE 8.1 Plaça Salvador Seguí / c. d’en Robador / c. Sant Ramon / c. Marquès de Barberà 

Entorns de la plaça de Salvador Seguí i carrers d’en Robador i de Sant Ramon. Aquesta ATE es vincula directament a les 
estratègies de l’Àrea de Conservació i Rehabilitació (ACR) impulsada en aquest mateix entorn al que se li afegeix el c. del Marquès 
de Barberà. 

El detall de les condicions en que es desenvolupen aquestes noves ATE’s és el següent: 

 
a. S’elimina la condició de densitat (la densitat s’elimina en caràcter general a totes les ZE; vegis apartat 5.1.2) i de rescat 

d’establiments dels epígrafs 2.3 (activitats de restauració) i EC3.3.3 (comerç alimentari amb degustació)en la següent ATE: 

 ATE 1.2 Reina Cristina 
 

b. S’elimina la condició de densitat (la densitat s’elimina en caràcter general a totes les ZE; vegis apartat 4.1.2) i de rescat 
d’establiments dels epígrafs 2.3.1 (bar) i 2.3.2 (bar amb restauració menor). S’incorpora una restricció horària específica de 
6:00 h a 00:30 h (de 6:00 h a 01:00 h en vigílies i festius), per a tots els establiments per tal de controlar els potencials 
efectes negatius de cara a la convivència amb els residents. Aquesta reducció horària de dues hores respecte a la regulació 
vigent haurà d’estar prèviament adoptada per Decret d’Alcaldia. L’ ATE a la qual s’apliquen aquestes condicions és: 

 ATE 3.1 Entorns del Call 
 

c. S’elimina la condició de densitat (la densitat s’elimina en caràcter general a totes les ZE; vegis apartat 4.1.2) i de rescat 
per als establiments de restauració amb cuina pròpia (epígrafs 2.3.3.1 i 2.3.4.1), amb un mínim de 50 m² de superfície d’ús 
públic, en les següents ATE’s: 

 ATE 2.1 entorns del Pou de la Figuera i Santa Caterina 
 ATE 4.1 Plaça de George Orwell 
 ATE 6.2 Gardunya 
 ATE 8.1 Plaça Salvador Seguí / c. d’en Robador / c. Sant Ramon / c. Marquès de Barberà 

 

d. S’elimina la condició de densitat (la densitat s’elimina en caràcter general a totes les ZE; vegis apartat 4.1.2) i de rescat 
d’establiments dels epígrafs EC3.3.3 (Establiments alimentaris amb degustació), malgrat que s’incorpora una restricció 
horària específica de 6:00 h a 00:30 h (de 6:00 h a 01:00 h en vigílies i festius), per a tots els establiments per tal de 
controlar els potencials efectes negatius de cara a la convivència amb els residents. Aquesta reducció horària de dues hores 
respecte a la regulació vigent haurà d’estar prèviament adoptada per Decret d’Alcaldia. L’ ATE a la qual s’apliquen aquestes 
condicions és: 

 ATE 5B.1 Porxos de la Boqueria 
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Gràfic explicatiu de les condicions d’implantació de les activitats 
complementàries en els establiments hotelers. Es tracta de l’aplicació dels 
articles 7.4 i de l’article 20.a5 de la normativa del Pla d’usos. 

 

En aquesta ATE la restricció horària específica s’estén a tots els establiments de restauració (2.3 i EC3.3.3) 
independentment de si han efectuat baixa de llicència precedent o no per tal de controlar els potencials efectes negatius de 
cara a la convivència amb els residents. 
 

e. S’elimina la condició de densitat d’establiments dels epígrafs 2.2 (activitats musicals) en les següents ATE’s. La 
transformació d’una activitat de restauració a una activitat musical no pot originar la desaparició de la primera.  

 ATE 1.1 Pg. Marítim entre Trelawny i Marina 

 

Els establiments que s’hagin acollit a les excepcionalitats d’emplaçament en les ATE’s no podran ser objecte de rescat per 
a establiments que es vulguin emplaçar a qualsevol ZE del districte. Es posa aquesta condició per tal d’evitar que aquestes 
àrees s’utilitzin com a vies d’entrada contínua per efectuar posteriorment baixes amb l’objectiu de generar nous emplaçaments en 
altres indrets. Es tracta per tant d’evitar el que en podríem anomenar “efecte viver”. 

 

 

5.6 Canvis en relació a la regulació de les activitats 
5.6.1 Activitats de concurrència pública 

NOUS EPÍGRAFS 

D’acord amb el nou catàleg d’establiments de concurrència pública de l’ANNEX I (Catàleg d’espectacles públics, activitats 
recreatives i dels establiments i espais oberts al públic on aquests es duen a terme) del DECRET 112/2010, de 31 d’agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, s’incorporen els següents epígrafs: 

Epígraf 2.2.2.2 Discoteca de joventut: discoteca destinada a un públic comprès entre els 14 i els 17 anys, amb horari especial. 
Aquesta activitat està condicionada a la prohibició expressa de venda, consum i exposició de begudes alcohòliques i tabac, i resta 
prohibida l’entrada als majors de 18 anys durant el seu desenvolupament. 

Epígraf 2.3.5. Saló de banquets. Activitat realitzada en restaurants o establiments exclusivament especialitzats per a aquesta 
activitat, que disposen de sales habilitades amb aquesta finalitat, destinades a servir menjars i begudes per a tot tipus de 
realitzacions d’actes socials en data i hora predeterminats 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Les activitats complementàries de restauració (epígrafs 2.3) i ambientació musical (epígrafs 2.2) que s’ubiquin en establiments 
hotelers (epígrafs H i P) no hauran de complir les condicions d’emplaçament del Pla d’usos (densitat i condició de baixa) sempre 
que la seva superfície no superi el 25% de la superfície útil total d’ús públic.  

No serà necessari que l’accés d’aquestes activitats complementàries, excepte les pertanyents al grup d’epígrafs 2.2 (Activitats 
musicals) es produeixi per l’interior de l’establiment principal. Aquest requeriment només serà exigible en establiments 
d’associacions o centres culturals. 
 

ACTIVITATS MUSICALS 

S’elimina la possibilitat de l’actual Pla d’usos d’emplaçar noves activitats musicals (epígrafs 2.2) en les ZE-1, ZE-5 i ZE-11 amb 
baixes activitats de restauració (epígrafs 2.3) de les zones anomenades saturades (ZE-4, ZE-7 i ZE-8). Aposta clara per a l’activitat 
diürna. 
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Gràfic sintètic explicatiu de l’instrument del Pla d’usos que requereix la baixa de llicències 
per a implantar nous establiments o les seves ampliacions (condicions 3 i 4) per als 
epígrafs H1, H2 i P, en funció de la ZE on s’insereix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2 Hoteleria 

Actualment el Pla d’usos només permet la implantació de noves activitats hoteleres (epígrafs H.1, H.2, H.3 i P) a les zones ZE-1 
(Front Marítim/Ciutadella), ZE-5 (Rambla/Laietana) i ZE-11 (Rondes) sempre que s’efectuï el rescat d’una activitat existent a Ciutat 
Vella i sempre que es compleixi el paràmetre de densitat de 4 est/r.100. 

 

NOVA REGULACIÓ DE L’ACTIVITAT HOTELERA 

En termes generals la nova regulació hotelera passa per a potenciar i facilitar la renovació dels establiments existents per la qual 
cosa, sense abandonar la idea de no augmentar la oferta de places hotelers (amb l’excepció de les zones perimetrals, ZE-11), 
s’eliminen les traves per a operar en les zones interiors. D’aquesta manera entra en joc tot el conjunt de Ciutat Vella malgrat que en 
les zones interiors només es poden realitzar operacions de renovació si les baixes provenen de la seva pròpia zona. El quadre 
lateral és una representació sintètica d’aquestes condicions de nova implantació o renovació. S’estimula d’aquesta manera 
l’actualització dels establiments existents, la seva adaptació als nous requeriments sectorials i la millor adequació a les 
característiques del seu entorn urbà immediat. 

Per altra banda i d’acord amb l’objectiu de recuperar i posar en valor determinats edificis catalogats en la categoria B del Pla 
especial del patrimoni arquitectònic i artístic de Barcelona i que actualment podrien iniciar, o haver iniciat, processos de degradació 
pròpia o del seu entorn, s’obre la porta a que s’habilitin com a establiments hotelers sense necessitat d’haver d’obtenir baixes 
d’altres establiments. Aquesta habilitació només es podria adquirir per mitjà de la modificació del PGM de caràcter patrimonial i amb 
caràcter molt restrictiu en funció de les característiques de l’edifici i de la correcció dels potencials efectes negatius sobre la trama 
urbana on s’insereix. 

Es proposa per tant substituir la reglamentació actual per les següents possibilitats d’implantació: 

 
ZE-11 (Rondes) 
VIA DIRECTA (sense necessitat de baixa d’altres establiments o rescat) 

Es permeten noves activitats hoteleres amb les úniques limitacions genèriques següents: 
 Sempre en edificis exclusius (s’exceptuen les activitats en PB). 
 Nombre màxim de places hoteleres: 200 
 Proporció màxima superfície d’habitacions: 60% 

Els establiments que s’hagin acollit a aquesta via no podran ser objecte de rescat per a establiments que es vulguin 
emplaçar a qualsevol altra ZE del districte que el Pla d’usos habiliti. 

 
Zones ZE-1, 5A, 5B 
A aquestes zones la via general d’implantació d’usos hotelers és mitjançant el rescat de llicències. De manera 
complementària, i quan així ho habiliti  la Modificació de PGM de Patrimoni, es possibilitaran noves activitats hoteleres en 
edificis catalogats amb nivell B de protecció. 

VIA RESCAT 

Es permeten noves activitats hoteleres amb les següents limitacions genèriques: 
 Amb baixa de llicència/es amb el mateix nombre de places de qualsevol ZE del districte 
 Nombre màxim de places hoteleres: 200 
 Proporció màxima superfície d’habitacions: 60% 
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VIA EDIFICI CATALOGAT 

Es permeten noves activitats hoteleres en edificis catalogats de “protecció B” que hagin estat habilitats expressament en la 
MPGM de Patrimoni als efectes de possibilitar-ne la restauració i la posta en valor així com l’accés públic als seus elements 
d’interès patrimonial. 

S’estableixen els següents condicionants genèrics: 
 Sempre en edificis exclusius (s’exceptuen les activitats en PB). 
 Edificis buits d’habitatges per procediments “legalment establerts”  
 Limitacions pròpies establertes en el PEPPAHA de Barcelona a través del Pla especial integral requerit. 
 Nombre màxim de places hoteleres: 200 
 Proporció màxima superfície d’habitacions: 60% 

 
 

Zones interiors (ZE-2A, 2B, 2C, 3, 4, 6, 7, 8 i 9) 
A aquestes zones la via general d’implantació d’usos hotelers és mitjançant el rescat de llicències. De manera 
complementària, i quan així ho habiliti  la Modificació de PGM de Patrimoni, es possibilitaran noves activitats hoteleres en 
edificis catalogats amb nivell B de protecció. 

VIA RESCAT 

Es permeten noves activitats hoteleres amb les següents limitacions genèriques: 
 Amb baixa de llicència/es amb el mateix nombre de places existents en la pròpia ZE 
 Sempre en edificis exclusius (s’exceptuen les activitats en PB).  
 Nombre màxim de places hoteleres: 100 
 Proporció màxima superfície d’habitacions: 60% 

 

VIA EDIFICI CATALOGAT 

Es permeten noves activitats hoteleres en edificis catalogats de “protecció B” que hagin estat habilitats expressament en la 
MPGM de Patrimoni als efectes de possibilitar-ne la restauració i la posta en valor així com l’accés públic als seus elements 
d’interès patrimonial. 

S’estableixen els següents condicionants genèrics: 
 Sempre en edificis exclusius (s’exceptuen les activitats en PB). 
 Edificis buits d’habitatges per procediments “legalment establerts”  
 Limitacions pròpies establertes en el PEPPAHA de Barcelona a través del Pla especial integral requerit. 
 Caldrà resoldre les problemàtiques d’accessibilitat inherents a la complexa trama urbana on s’insereixen i a la seva 

compatibilitat amb la vida veïnal. En aquest sentit l’establiment haurà d’estar emplaçat en carrers on el seu accés a partir 
de la via principal no tingui estretaments per sota dels 3 m d’amplària; així mateix caldrà garantir un espai per a 
desencotxar amb una amplada  de carrer de 4 m. 

 Nombre màxim de places hoteleres: 100 
 Proporció màxima superfície d’habitacions: 60% 

 

RENOVACIONS I AMPLIACIONS 

En general a totes les zones (abans només a les zones 1, 5 i 11) també es permeten ampliacions d’establiments existents amb 
les següents limitacions genèriques: 
 Sempre en edificis exclusius (s’exceptuen les activitats en PB) i contigus. Abans d’accedir a l’edifici contigu s’ha d’haver 

esgotat el propi. 
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 Amb baixa de llicència/es amb el mateix nombre de places (excepte en la zona 11 on no es requereix cap baixa de llicència o 
rescat) 

 Nombre màxim de places hoteleres conjuntes : 100 places (màxim 200 places per a les zones 1, 5A, 5B i 11)  
 Proporció màxima superfície d’habitacions: 60% 

 

CANVI D’EPÍGRAFS 

L’epígraf H.3 dels apartaments turístics passa a identificar-se amb l’epígraf AT.1, se’l desvincula de l’activitat dels hotels i se 
n’impedeix la nova implantació en tot el districte. Les places dels apartaments turístics es poden emprar als efectes de les baixes 
per a les noves implantacions hoteleres (condició 7 i 8).  

També es fa una precisió en la definició de les activitats de Residencies (epígraf H.0). En aquest sentit el Pla d’usos passarà a 
regular exclusivament els Albergs de joventut (d’acord amb les definicions de la Llei 38/1991 i el Decret 140/2003) i les 
Residencies d’estudiants  a través de l’epígraf H.0.1 en el que també s’hi inclourien altres residències col·lectives 
susceptibles de ser utilitzades com a allotjament turístic. 

 

 

5.6.3 Comerç 

Objectius generals en la regulació del comerç a Ciutat Vella: 
 Impedir establiments que generin una degradació de l’ambient urbà en base a un consum desaforat de l’espai públic. 
 Garantir la mixticitat d’oferta comercial 

 

Proposta d’incorporació dels següents condicionants: 

Es proposa incorporar la condició de densitat 2b (màxim 2 establiments en radi de 100 m) per a tots els establiments individuals 
especialistes dels epígrafs EC1 (epígrafs EC1.1, alimentaris de venda personalitzada i EC1.2, alimentaris en règim d’autoservei). 
Es distingeixen les diferents especialitats en funció del grau d’incidència en el territori i per grups de productes assimilables d’acord 
amb l’Annex 1 de l’Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona (AD 29/04/2011), i segons el següent 
quadre: 

 

 
 

No s’aplicarà la condició de densitat en els establiments existents que es traslladin dins d’una determinada zona específica. 
  

EC1.1 Establiments alimentaris de venda personalitzada
EC1.1.1 Especialistes alimentaris (excepte Bodegues, Gelateries i Íctics)

EC1.1.1.1 Alimentació, làctics, congelats i dietètica (codis A1.1, A1.2, A1.3 i A1.5)
EC1.1.1.2 Productes càrnics (codis A2.1 i A2.2)
EC1.1.1.3 Fruites i hortalisses (codi A3.1)
EC1.1.1.4 Pa i pastisseria (codis A5.1 i A5.3)

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. Bodegues
EC1.1.3 Polivalents alimentaris

EC1.2 Establiments alimentaris en règim d’autoservei
EC1.2.1 Autoserveis (fins a 119 m²)
EC1.2.2 Superserveis (de 120 a 399 m²)
EC1.2.3 Supermercat (>400 m²)
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5.6.4 Habitatges d’ús turístic 

Es manté en la present modificació del Pla d’usos la regulació continguda en el planejament del 2010 amb la següent incorporació: 

 S’extingiran les llicències d’habitatges d’ús turístic actualment regularitzades que en un període de 6 anys no s’hagin agrupat 
en edificis sencers o en edificis amb altres usos que no siguin el d’habitatge.  

Les condicions exigides es resumeixen en: 

 En edificis complets o bé amb altres usos diferents al d’habitatge.  

 Es podran completar edificis que ja continguin actualment habitatges d’ús turístic amb llicència. 

 En qualsevol cas s’hauran d’efectuar baixes de llicències existents en edificis que no siguin d’ús exclusiu en un nombre no 
inferior al 100% del que es pretengui ocupar. 

Amb independència de les determinacions del present Pla d’usos pel que fa a la regulació dels habitatges d’ús turístic per al 
Districte de Ciutat Vella, l’Ajuntament de Barcelona tramitarà un planejament urbanístic que regularà en l’àmbit del municipi de 
Barcelona la concessió de noves llicències per a l’activitat d’habitatge d’ús turístic. 

Finalment, als efectes d’assegurar un correcte seguiment de les activitats que es regulen amb el Pla d’usos, s’elaborarà el 
corresponent Pla d’Inspecció. 

 

 

6. EL CONTRACTE PER CIUTAT VELLA 

Tot aquest conjunt de modificacions obeeixen als objectius genèrics establerts en l’apartat 2.2 de la present Memòria i responen a 
la consideració d’entendre dues coses cabdals com a orientació d’oportunitat: 

1. L’impuls econòmic i l’endreça urbanística.  
A ningú se li escapa que el govern de la ciutat aposta per fer una ciutat creixent, on el desenvolupament econòmic, el petit 
empresari, el comerç i l’activitat emprenedora en siguin protagonistes. Es vol donar resposta així a una evident demanda 
social marcada per la crisi econòmica. Ara bé, aquest creixement s’ha de produir d’una manera endreçada i com a 
conseqüència s’utilitza un instrument urbanístic per a poder incidir en la vida social i econòmica de la ciutat. Cal per tant 
acotar, reordenar i limitar.  

2. Els veïns, els protagonistes.  
Però aquesta ciutat creixent s’emmarca en un entramat urbà complex i heterogeni: el centre de la ciutat. Un lloc on com a 
govern també s’hi fa una aposta clara per tal que els veïns en siguin, principalment, els protagonistes. 

És per això que, el desenvolupament del Pla d’usos quedaria incomplert si no s’activen mecanismes per a satisfer i donar resposta 
a aquest segon punt. Cal se conscients que algunes de les actuacions per a portar a terme la reactivació o potenciació de la vida 
econòmica del barri poden comportar un desgast veïnal no desitjat. En aquest sentit cal establir mecanismes compensatoris o de 
reequilibri en compliment de l’objectiu bàsic del present pla especial. 

Es promourà per tant el contracte per Ciutat Vella en el que tots els inversors/hotelers/restauradors existents o de nova creació s’hi 
hauran de comprometre per mitjà de SEGELL DE RESPONSABILITAT SOCIAL. Aquest segell s’obtindrà signant un contracte per 
Ciutat Vella que consistirà en termes generals en l’assumpció dels compromisos mínims següents: 

 Respectar la singularitat urbana. Donades les característiques singulars i específiques de Ciutat Vella 
basades en la complexitat urbana, la diversitat social i la seva gran importància patrimonial i cultural, tota 
l’activitat que s’hi desenvolupi en tindrà un respecte curós i sensible. 
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 Comprometre’s amb l’entorn més proper formant part de les AAVV o de comerciants del carrer o barri. 
 Contribuir de diverses maneres i en funció de les pròpies capacitats en les festivitats veïnals. 
 Prioritzar la contractació de gent del barri. 
 Col·laborar en algun projecte social o urbanístic de l’entorn, barri o districte. 
 Participar de la decoració nadalenca. 
 Informar als seus allotjats o clients de les particularitats socials, històriques i culturals del barri amb els mitjans 

de difusió adients al tipus de missatge que es transmeti. 

El Pla d’usos és un pla pensat i elaborat única i exclusivament per a Ciutat Vella. La combinació dels dos factors fonamentals 
de desenvolupament, la oportunitat de creixement i el retorn tangible als veïns, n’ha de garantir el seu èxit. 

 

 

7. INFORME AMBIENTAL I AVALUACIÓ ECONÒMICA 

7.1 Informe ambiental 
L’avaluació ambiental de Plans i Programes ve regulada per la legislació urbanística catalana (DL 1/2010; modificat per la Llei 
3/2012; i el seu Reglament, D 305/2006, de 18 de juliol), en desenvolupament de la Directiva europea 2001/42/CE, sobre avaluació 
ambiental de plans i programes. 

D’acord amb aquesta legislació el Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats al districte de 
Ciutat Vella, al tractar-se d’un planejament derivat de caràcter sectorial i que no té incidència en el Sòl no urbanitzable, no entra 
dins els supòsits obligatoris d’avaluació ambiental estratègica ni tampoc els d’avaluació d’impacte ambiental que es reserva a 
l’execució d’obres.  

En el present document no resulta procedent l’avaluació ambiental. Amb tot, val a dir que la regulació que conté el present Pla 
especial millora les condicions de la qualitat ambiental del medi urbà on actua. Es tracta d’una regulació de caràcter restrictiu que 
precisament té com a objectiu el de permetre l’equilibri i la convivència entre els diferents usos a la ciutat la qual cosa es planteja 
com una millora de la realitat existent i de la seva evolució i no com un plantejament estratègic de canvi de model que pugui afectar 
negativament les condicions ambientals del medi. 

 

7.2 Informe de sostenibilitat econòmica 
GESTIÓ DEL PLA D’USOS 

La gestió del Pla d’usos d’acord amb les noves regulacions establertes i la necessitat de controlar els processos d’altes i baixes 
dels diferents establiments comportarà un seguit d’actuacions que en garanteixin l’èxit. En aquest sentit caldrà: 

 
• Realitzar un cens de totes les activitats existents a la data d’aprovació del Pla d’usos (Disposició Final Primera de 

la Normativa del Pla d’usos). 
• Creació d’una oficina per a la resolució de les al·legacions al cens. 
• Dissenyar un aplicatiu informàtic que faciliti la gestió del Pla d’usos. Aquest aplicatiu caldrà integrar-lo en el nou 

aplicatiu corporatiu de llicències per a tècnics i ciutadans. 

 

Es preveu que l’entrada en vigor del nou Pla d’usos farà augmentar en un 30% el nombre de llicències a tramitar pel Districte. 
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SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

La posada en marxa del conjunt d’actuacions per a la gestió del Pla d’usos representarà unes despeses aproximades de 120.000 
euros. La capacitat tècnica i econòmica del Districte resulta suficient per a fer front a aquestes despeses tenint en compte que 
l’augment del nombre de llicències i traspassos permetrà un sensible increment del pressupost en concepte de taxes. 

El resum de les despeses previstes respon al següent detall: 

 
• Disseny de l’aplicatiu 20.000 € 
• Tècnic especialitzat 30.000 € 
• Treball de camp  40.000 € 
• Codificació     5.000 € 
• Aplicatiu, bolcat de dades 18.500 €  
• Atenció telefònica    6.500 €   

 

Barcelona, juliol de 2013 
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Modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats 
al districte de Ciutat Vella de Barcelona. 
juliol de 2013 

 
ANNEX 1 

SIMULACIÓ DE L’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA DEL PLA D’USOS 2010 

Cas A. Zones ZE 1, 5 i 11; Activitats 2.2; Condició 2a (màxim 3 est/r.50 

Les activitats de l’epígraf 2.2 (Activitats musicals) es poden emplaçar en les ZE 1, 5 i 11 sempre que compleixin la condició 2a 
(ADLA de radi 50 m; art. 14.2a de la normativa del Pla d’usos 2010) amb una densitat màxima de 3 establiments). Al mateix 
temps han de complir amb la condició 3 o 4 que obliga a aportar renúncia d’una altra activitat del seu mateix grup d’epígrafs als 
que s’hi podrien afegir els de l’epígraf 2.3 (Activitats de restauració) si provenen de les ZE 4, 7 o 8. 

Cas B. Zones ZE 1, 5 i 11; Activitats 2.3 (excepte 2.3.1 i 2.3.2) i EC3.3.3; Condició 2a (màxim 5 est/r.50) 
Les activitats de l’epígraf 2.3 (Activitats de restauració, excepte 2.3.1 bar i 2.3.2 bar amb restauració menor) i EC3.3.3 (Comerç 
alimentari amb degustació) es poden emplaçar en les ZE 1, 5 i 11 sempre que compleixin la condició 2a (ADLA de radi 50 m; 
art. 14.2a de la normativa del Pla d’usos 2010) amb una densitat màxima de 5 establiments). Al mateix temps han de complir 
amb la condició 3 o 4 que obliga a aportar renúncia d’una altra activitat del seu mateix grup d’epígrafs. 

Cas C. Zones ZE 4, 7 i 8; Activitats 2.3 (excepte 2.3.1 i 2.3.2) i EC3.3.3; Condició 2a (màxim 3 est/r.50) 
Les activitats de l’epígraf 2.3 (Activitats de restauració, excepte 2.3.1 bar i 2.3.2 bar amb restauració menor) i EC3.3.3 (Comerç 
alimentari amb degustació) es poden emplaçar en les ZE 4, 7 i 8 sempre que compleixin la condició 2a (ADLA de radi 50 m; art. 
14.2a de la normativa del Pla d’usos 2010) amb una densitat màxima de 3 establiments). Al mateix temps han de complir amb 
la condició 3 que obliga a aportar renúncia d’una altra activitat del seu mateix grup d’epígrafs existents en la mateixa ZE. 

Cas D. Zones ZE 2A, 2B, 2C, 3, 6 i 9; Activitats 2.3 i EC3.3.3; Condició 2a (màxim 3 est/r.50) 
Les activitats de l’epígraf 2.3 (Activitats de restauració) i EC3.3.3 (Comerç alimentari amb degustació) es poden emplaçar en 
les ZE 2A, 2B, 2C, 3, 6 i 9 sempre que compleixin la condició 2a (ADLA de radi 50 m; art. 14.2a de la normativa del Pla d’usos 
2010) amb una densitat màxima de 3 establiments). Al mateix temps han de complir amb la condició 3 que obliga a aportar 
renúncia d’una altra activitat del seu mateix grup d’epígrafs existents en la mateixa ZE. 

Cas E. Totes les ZE; Activitats EC1.1.2, EC1.1.3 i EC1.2; Condició 2b (màxim 2 est/r.100) 
Les activitats de l’epígraf EC1.1.2 (Especialistes alimentaris. Bodegues), EC1.1.3 (Polivalents alimentaris) i EC1.2 
(Establiments alimentaris en règim d’autoservei) es poden emplaçar a totes les ZE del districte sempre que compleixin la 
condició 2b (ADLB de radi 50 m; art. 14.2b de la normativa del Pla d’usos 2010) amb una densitat màxima de 2 establiments). 
Al mateix temps han de complir amb les determinacions del PECNAB i el PECAB (Plans especials del comerç alimentari i no 
alimentari de Barcelona). 

Cas F. Zones ZE 1, 5 i 11; Activitats H.1, H.2, H.3 i P.1.1; Condició 2b (màxim 4 est/r.100) 
Les activitats de l’epígraf H.1 (Hotels), H.2 (Hotels-apartaments), H.3 (Apartaments turístics segons Decret 106/2008, de 6 de 
maig) i P.1.1 (Pensions) es poden emplaçar en les ZE 1, 5 i 11 sempre que compleixin la condició 2b (ADLB de radi 100 m; art. 
14.2b de la normativa del Pla d’usos 2010) amb una densitat màxima de 4 establiments). Al mateix temps han de complir amb 
la condició 7 o 8 que obliga a aportar renúncia d’una altra activitat del seu mateix grup d’epígrafs equivalents en nombre de 
places hoteleres i altres consideracions puntuals de la Normativa. 
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ANNEX 2 
 

INFORME DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
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Direcció de Projectes 

Hàbitat Urbà 
 

Av. Diagonal, 240  pl. 2a., 08018 Barcelona 
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INTRODUCCIÓ 
 

En el punt de la tramitació de la modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de 
Ciutat Vella, i previ a l’aprovació definitiva per part de l’Ajuntament de Barcelona, cal recollir les actuacions realitzades durant tot el 
procés per a fer efectiva la possibilitat de participar que demanen tant la Llei d’Urbanisme com la Carta Municipal i que les Normes 
reguladores de la Participació Ciutadana aprovades pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 22 de Novembre de 2002, 
van desenvolupar i concretar. 

Durant la redacció de la modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de Ciutat 
Vella s’ha dut a terme un procés de diàleg amb diversos agents implicats en el pla, per tal de definir una proposta que recollís les 
visions, les demandes i aspiracions del conjunt d’actors vinculats a les activitats que es desenvolupen a Ciutat Vella. 

Aquest procés s’ha desenvolupat mitjançant trobades específiques amb diversos agents implicats, així com mitjançant els òrgans 
de participació del districte de Ciutat Vella, com és l’Audiència Pública del districte de Ciutat Vella o els consells de barri del mateix 
districte. Finalment, el 24 d’abril de 2013 es va realitzar també una sessió oberta informativa oberta al conjunt de veïns i veïnes de 
Ciutat Vella. 

La descripció d’aquestes trobades es troba recollit en el present informe participatiu,  a l’annex 1.2.   

Tanmateix, per a aquesta modificació es van plantejar mecanismes que asseguressin la difusió general de la proposta mitjançant la 
publicació al BOP i un diari de caràcter general així com la seva difusió mitjançant la web municipal en el lloc web d’Hàbitat Urbà. 
D’igual manera, es va planejar un període d’exposició pública del document durant l’aprovació inicial del mateix. 

L’exposició al públic es va iniciar amb la publicació dels edictes corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 26 
d’abril de 2013, al tauler d’edictes i al diari La Vanguardia, de 27 d’abril de 2013. 

Durant el termini d’exposició pública han estat presentades un total de 124 al·legacions. L’informe tècnic - jurídic que acompanya 
l’expedient de la modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de Ciutat Vella 
realitza la corresponent valoració i resposta. 

En conseqüència, en aquesta introducció es recullen les actuacions realitzades i es trasllada per a que sigui incorporat a l’expedient 
administratiu en curs. 
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ANNEX 1  
 

1.1  MESURES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN APROVACIÓ INICIAL 

MESURES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL D’ESTABLIMENTS DE 
CONCURRÈNCIA PÚBLICA, HOTELERIA I ALTRES ACTIVITATS DE CIUTAT VELLA 
 

1. INTRODUCCIÓ 

El Pla Especial d'Establiments de Concurrència Pública, Hoteleria i altres Activitats del Districte de Ciutat Vella, més conegut com a 
Pla d'Usos, va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Barcelona el 23 de juliol de 2010.  

L’actual proposta aprovada inicialment respon a la voluntat de corregir i modificar el document anterior en base a l'experiència i un 
cop copsades les disfuncions d'aplicació d'aquest.  

Així, s'ha volgut homogeneïtzar el Pla en base a un criteri d'equilibri entre activitat econòmica i vida veïnal. Aquesta mesura s'ha 
implementat adaptant el document al nou marc econòmic en base a una actualització del cens real d'activitats existent, amb la 
voluntat de garantir la convivència ciutadana, incentivar la recuperació del parc d'edificis degradats amb alt valor patrimonial, així 
com determinades àrees on s'ha considerat necessari intervenir, donant cabuda a iniciatives econòmiques que permetin la seva 
reactivació.  

2. MARC NORMATIU DEL PROCÈS PARTICIPATIU 

En el procés de formulació i tramitació de l’instrument que ara iniciem s’aplicaran els mecanismes d’iniciativa, informació i 
participació ciutadana que s’exposen a continuació, d’acord amb allò que disposa l’article 8 del Dl 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i el Títol IV de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona. 
A aquests mateixos efectes cal assenyalar, que el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar, per acord 
adoptat en sessió de data 22 de novembre de 2002, les Normes Reguladores de la participació ciutadana, en compliment del 
mandat de l’article 30.3 de la Carta de Barcelona.  

Per aquest motiu, les mesures de foment de la iniciativa, informació i participació ciutadana relacionades en aquest document, així 
com les diferents fases d’articulació d’aquests mecanismes, s’ajusten a les previsions contingudes en el Títol I de les esmentades 
Normes reguladores de la participació ciutadana.  

Tal i com preveuen les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, per a aquest projecte cal 
dissenyar un procés de participació que asseguri, amb plenes garanties, que el conjunt de ciutadans de Barcelona, i especialment 
els que hi viuen i/o treballen a l’entorn de l’àmbit de la modificació del pla especial, disposin de la màxima informació possible, així 
com de la capacitat real de donar a conèixer les seves opinions i participar en el procés de deliberació que s’obrirà sobre el conjunt 
de l’actuació, en un primer moment, i per a cada un dels projectes concrets, posteriorment.   

Atenent a l’inici de la tramitació del projecte, aquest document contempla les actuacions que han de conformar el programa de 
participació ciutadana que es proposa seguir arran d’aquest inici. El conjunt de mesures i accions de participació ciutadana que 
s’exercitin es relacionaran en l’informe participatiu, document aquest que formarà part integrant, a mode d’annex, del propi pla 
especial.  
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3. PROCÈS PARTICIPATIU 

 
A.- Etapa de tramitació del pla especial 
 
Objectiu: adopció de les actuacions administratives necessàries i impuls del procediment legalment establert per a la Modificació del 
pla especial: a) aprovació inicial per l’Ajuntament; b) exposició al públic del document aprovat inicialment; c) aprovació definitiva per 
l’Ajuntament, amb els mecanismes de participació ciutadana i atenció als drets i garanties jurídiques dels interessats.   
 
A.1. Fase d’informació i comunicació 

A.1.a) Fites procedimentals i actuacions administratives d’informació 
 

- Acord d’aprovació inicial de la modificació de pla especial. L’edicte serà publicat al Butlletí Oficial de la Província, premsa, al lloc 
web de l’Ajuntament de Barcelona i en el tauler d’edictes del propi Ajuntament i dels corresponents districtes. 

 
- Obertura d’un període d’informació pública del document d’aprovació inicial pel termini mínim d’un mes; publicació de l’edicte al 

Butlletí Oficial de la Província, premsa, lloc web de l’Ajuntament de Barcelona i el tauler d’edictes del propi Ajuntament de 
Barcelona i els corresponents districtes.  

 
- Exposició al púbic del document Mesures de participació ciutadana per a la modificació del Pla Especial d’establiments de 

pública concurrència, hoteleria i altres usos , a la pàgina d’Hàbitat Urbà en el lloc web de l’Ajuntament de Barcelona i en el 
Departament d’Informació i Documentació del Sector d’Urbanisme (Avinguda Diagonal, 240, 2a planta).  

 
- Correu electrònic específic del sector d’urbanisme (procesparticipatiu@bcn.cat), dins el web municipal, amb atenció especial a 

aquest procés de participació.  

 
- Un extracte del contingut del document de la modificació del pla especial aprovada inicialment podrà ésser consultat a la pàgina 

del Sector d’Urbanisme, en el lloc web de l’Ajuntament de Barcelona. (http://www.bcn.cat/urbanisme/llistat) 

 

 
A.2.- Fase d’aportacions: 

A.2.a)- Fites procedimentals i actuacions administratives d’informació pública  
 

- Dins el termini d’informació pública del document d’aprovació inicial, els interessats podran formular al·legacions a la proposta 
de modificació de planejament general aprovada inicialment, mitjançant la presentació dels corresponents escrits davant els 
registres i oficines que a l’efecte preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del RJAP-PAC. 

 
- Recull, valoració i proposta de resolució en informe tècnicojurídic de les al·legacions presentades en el termini d’informació 

pública del document aprovat inicialment.  
  

mailto:procesparticipatiu@bcn.cat
http://www.bcn.cat/urbanisme/llistat
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- L’acord que aprovi definitivament la modificació de planejament general resoldrà l’estimació, desestimació o estimació parcial de 

les al·legacions presentades en el termini establert a l’efecte. L’esmentat acord i l’informe de valoració de les al·legacions 
presentades davant els registres i oficines que a l’efecte preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del RJAP-
PAC, seran notificats als interessats que hagin presentat els corresponents escrits d’al·legacions.  

 
 

A.3.- Fase de retorn 

A.3.1.-Aprovació definitiva 

 
- El document de modificació del pla especial que es presenti a l’aprovació definitiva incorporarà “l’informe de participació 

ciutadana”, on es contindrà la valoració municipal i el resultat dels processos exposats, amb inclusió de les actes del conjunt de 
reunions i sessions que s’hagin celebrat al llarg del procediment.  

 
- L’acord d’aprovació definitiva de la Modificació del pla especial i l’informe de valoració de les al·legacions seran notificats als 

interessats que hagin aportat els corresponents escrits en la forma descrita en l’apartat 2.1.a) d’aquest document.  
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1.2  DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU 
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ANNEX 2  

2.1. ANUNCI INFORMATIU AL BOP DE L’APROVACIÓ INICIAL 
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ANNEX 3  

3.1. ANUNCI INFORMATIU A LA VANGUARDIA DE L’APROVACIÓ INICIAL 
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ANNEX 4 

4.1. EXPOSICIÓ DE L’APROVACIÓ INICIAL AL DISTRICTE  DE CIUTAT VELLA   
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ANNEX 5 

5.1. EXPOSICIÓ DE L’APROVACIÓ INICIAL A LA WEB DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
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ANNEX 6 

6.1. ACTES DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA D’USOS 
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Cas A: Zones 1, 5, 11 - Activitats 2.2 - Condició 2a (màx. 3 e/r50)

El quadre expressa el nombre d'adreces postals incloses 
en la parcel·lació amb l'exclusió de les que disposen d'una activitat 2.2

C as A C o mpleix N o  comp leix To t al %C o mp leix

Parcel· les 1.755 0 1.755 100,00%

Eq uip ament s 276

T o t al 2.031

Activitats 2.2

Buffer r. 50 metres

Parcel·lari

Equipaments/Zona Verd



1
5

10

7

6

8

4

3

9
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11

2B

3

2C

11

Cas B: Zones 1, 5, 11 - Activitats 2.3/EC3.3.3 - Condició 2a (màx. 5 e/r50)

El quadre expressa el nombre d'adreces postals incloses 

en la parcel·lació amb l'exclusió de les que disposen d'una activitat 2.3 i/o EC3.3.3

Activitats 2.3/EC3.3.3

Buffer r. 50 metres

Parcel·les que no compleixin la Condició B

Parcel·lari

Equipaments/Zona Verd

C as B C ompleix N o  co mp leix To t al %C ompleix

Parcel· les 719 644 1.363 52,75%

Equip ament s 257

T ot al 1.620
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Cas C: Zones 4, 7, 8 - Activitats 2.3/EC3.3.3 - Condició 2a (màx. 3 e/r50)

El quadre expressa el nombre d'adreces postals incloses 
en la parcel·lació amb l'exclusió de les que disposen d'una activitat 2.3 i/o EC3.3.3

Activitats 2.3/EC3.3.3

Buffer r. 50 metres

Parcel·les que no compleixin la Condició C

Parcel·lari

Equipaments/Zona Verd

C as C C o mpleix N o  comp leix To t al %C o mp leix

Parcel· les 515 1.552 2.067 24,92%

Eq uip ament s 142

T o t al 2.209
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Cas D: Zones 2A, 2B, 2C, 3, 6, 9 - Activitats 2.3/EC3.3.3 - Condició 2a (màx. 3 e/r50)

El quadre expressa el nombre d'adreces postals incloses 
en la parcel·lació amb l'exclusió de les que disposen d'una activitat 2.3 i/o EC3.3.3

C as D C o mpleix N o  comp leix To t al %C o mp leix

Parcel· les 842 2.823 3.665 22,97%

Eq uip ament s 296

T o t al 3.961

Activitats 2.3/EC3.3.3

Buffer r. 50 metres

Parcel·les que no compleixin la Condició D

Parcel·lari

Equipaments/Zona Verd
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Cas E: Totes les zones - Activitats EC1.1.2/EC1.1.3/EC1.2 - Condició 2b (màx. 2 e/r100)

El quadre expressa el nombre d'adreces postals incloses 
en la parcel·lació amb l'exclusió de les que disposen d'una activitat EC1.1.2 i/o EC1.1.3 i/o EC1.2

C as E C o mpleix N o  comp leix To t al %C o mp leix

Parcel· les 1.736 6.307 8.043 21,58%

Eq uip ament s 726

T o t al 8.769

Activitats EC1.1.2/EC1.1.3/EC1.2

Buffer r. 100 metres

Parcel·les que no compleixin la Condició E

Parcel·lari

Equipaments/Zona Verd
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Cas F: Zones 1, 5, 11 - Activitats H.1/H.2/H.3/P.1.1 - Condició 2b (màx. 4 e/r100)

El quadre expressa el nombre d'adreces postals incloses 
en la parcel·lació amb l'exclusió de les que disposen d'una activitat H.1 i/o H.2 i/o H.3 i/o P.1

C as F C o mp leix N o co mp leix T o t al %C o mp leix

Parcel· les 1.005 657 1.662 60,47%

Eq uip ament s 274

T o t al 1.936

Activitats H.1/H.2/H3/P.1

Buffer r. 100 metres

Parcel·les que no compleixin la Condició F

Parcel·lari

Equipaments/Zona Verd
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CAPÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 1. Àmbit d'aplicació. 

L'àmbit d'aplicació d'aquest Pla Especial correspon a l'àmbit territorial del Districte de Ciutat 

Vella de Barcelona. 

 

Article 2. Determinacions del Pla Especial. 

1. El present Pla Especial regula : 

a) Els usos del sòl derivats de les activitats dels establiments de concurrència pública i de 

les categories establertes en l'Ordenança Municipal de les Activitats i Establiments de 

Concurrència Pública de Barcelona o norma que la substitueixi, de conformitat amb 

l'article 2 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 

públics i les activitats recreatives i el Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 

Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives o norma que el substitueixi. 

b) El règim dels locals de concurrència pública com a desenvolupament de la regulació del 

règim d'usos establert a les Normes Urbanístiques del PGM i de les seves modificacions. 

c) Els usos del sòl derivats de les activitats definides en el, Decret 159/2012, de 20 de 

novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, els albergs de 

joventut definits en la Llei 38/1991, de 30 de novembre, les residències col·lectives 

assimilables a la modalitat “Hotel-apartament” del grup d'hotels del Decret 159/2012, els 

establiments d'hoteleria tradicionalment anomenats "meublés", i els habitatges amb 

activitats econòmiques definits a la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge (modificada per la 

Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica), o normatives que 

els substitueixin. 

d) Els usos del sòl derivats de les activitats del comerç alimentari definides a l'Ordenança 

Municipal d’Establiments i Centres de comerç alimentari de l'Ajuntament de Barcelona  i 

del Pla Especial d’equipament comercial alimentari de Barcelona (PECAB) i de les 
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activitats del comerç no alimentari definides al Pla Especial del comerç no alimentari de 

l'Ajuntament de Barcelona (PECNAB) i, en tot cas, les activitats definides al Decret 

Legislatiu 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 

2. El present Pla Especial regula de forma específica la relació entre les diverses categories 

d'establiments i les condicions urbanístiques d'emplaçament, d'acord amb les següents 

paràmetres: 

a) Les activitats objecte de regulació en el Pla Especial. 

b) La definició i delimitació de distintes zones en base a la sectorització del Districte en 

àrees homogènies per la seva estructura i tipologia urbana.  

c) La definició de les condicions d'emplaçament concret de les activitats en cadascuna de 

les zones delimitades. 

d) La concreció de distàncies entre alguns establiments amb recintes/locals i/o edificacions 

destinats a determinats usos d'especial protecció que es refereixen a cert tipus 

d'equipaments. 

 

Article 3. Normativa de referència. 

Atès que l'objecte del Pla Especial és regular la relació entre l'establiment i el seu 

emplaçament des de la perspectiva urbanística mitjançant els paràmetres definits en l'article 

anterior, les determinacions dels mateix s'han de referir a la seva aplicació i interpretació a la 

normativa vigent en relació a les activitats contemplades, tant les de rang estatal com 

autonòmic com local segons les matèries de competència, en especial, la Llei 11/2009, de 6 de 

juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, el seu 

Reglament (Decret 112/2010, de 31 d’agost), el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, 

d’ordenació dels equipaments comercials i l’Ordenança General del Medi Ambient Urbà de 

Barcelona o norma que la substitueixi. 

Altrament, l’article 67 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (modificat per la Llei 3/2012, 

del 22 de febrer), pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 93.6 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i la Carta 

Municipal de Barcelona que en el seu article 67 preveu explícitament els plans d'usos com a 

instruments urbanístics i, en especial, les determinacions de l'Ordenança Municipal de les 

Activitats i els establiments de concurrència pública o norma que el substitueixi, les 

determinacions de l'Ordenança Municipal d’Establiments i Centres de comerç alimentari de 

l'Ajuntament de Barcelona, les determinacions del Pla Especial d’equipament comercial 

alimentari de Barcelona (PECAB) i les del Pla Especial del comerç no alimentari de 

l'Ajuntament de Barcelona i, en tot cas, les determinacions del Decret Legislatiu 1/2009, de 22 

de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. 

La redacció del Pla Especial té en compte també les limitacions establertes en la Directiva 

europea sobre els serveis en el mercat interior (Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 

2006). 
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CAPÍTOL II 
CLASSES D'ESTABLIMENTS OBJECTE DE REGULACIÓ 

Article 4. Classificació dels establiments de concurrència pública. 

Classe 1.2. Establiments destinats a exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts. 

1.2.1. Cinema. 

1.2.2. Teatre i similars. 

1.2.3. Audició. 

1.2.4. Concert. 

1.2.5. Circs i anàlegs. 

1.2.6. Espectacles esportius. 

Classe 2.1. Establiments destinats a activitats esportives. 

2.1.2. Activitats esportives recreatives realitzades en recintes coberts. 

2.1.2.1. Les realitzades en estadis, pavellons o altres espais similars emprats en practicar 

esports regulats per la seva normativa especifica i amb finalitats exclusivament 

recreatives. 

2.1.2.2. Les realitzades en canòdroms, hipòdroms o altres similars, l’objecte de les quals 

és la practica d’esports amb animals, sempre que estiguin autoritzades per la seva 

normativa especifica i amb finalitats estrictament recreatives. 

2.1.2.3. Les realitzades en velòdroms o altres espais similars, les quals tenen com 

objecte la practica d’esports, a peu o amb vehicles, amb motor o sense, i amb finalitats 

exclusivament recreatives. 

2.1.2.4. Les consistents en la pràctica de l’esport i/o la cultura física en establiments 

adequats, com centres de gimnàstica, aeròbic o similars, amb finalitats estrictament 

recreatives. 

2.1.2.5. Piscines d’us públic sotmeses a les Normes sanitàries aprovades pel Decret 

95/2000, de 22 de febrer ó aquell que el substitueixi. 

Classe 2.2. Establiments destinats a activitats musicals. 

2.2.1. Bar musical: disposa de servei de bar, amb ambientació musical per mitjans mecànics, 

però no pot disposar de pista de ball o d'espai assimilable, ni oferir representacions, 

projeccions, espectacles, ni actuacions. 
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2.2.1bis. Bar musical amb musica en directe, sense pista de ball o similar. 

2.2.2. Discoteca 

2.2.2.1 Discoteca: disposa de servei de bar i d'un espai idoni per ballar, amb una o més 

pistes, amb música gravada prèviament i transmesa per mitjans mecànics i amb una o 

més barres i/o serveis de taula; ocasionalment, hi poden tenir lloc breus exhibicions i 

espectacles. 

2.2.2.2 Discoteca de joventut: discoteca destinada a un públic comprès entre els 14 i els 

17 anys, amb horari especial. Aquesta activitat està condicionada a la prohibició expressa 

de venda, consum i exposició de begudes alcohòliques i tabac, i resta prohibida l’entrada 

als majors de 18 anys durant el seu desenvolupament. 

2.2.3. Sala de ball: té per objecte oferir al públic un espai idoni per ballar amb música 

interpretada en directe i, complementàriament, amb música enregistrada i transmesa per 

mitjans mecànics; les sales de ball han de disposar d'escenari per a l'orquestra, de pista de 

ball, de camerinos per als músics i de servei de bar. 

2.2.4. Sala de festes amb espectacle: té com objecte oferir actuacions musicals, de varietats o 

música per ballar; les sales de festes han de disposar d'escenari amb pista de ball o sense, de 

camerinos per als artistes que hi actuen i de servei de bar i/o de restaurant. 

2.2.5. Cafè teatre i cafè concert: tenen per objecte únic oferir en directe actuacions musicals, 

teatrals o de varietats, sense pista de ball ni espai assimilable; aquests establiments han de 

disposar de servei de bar, d'escenari, de camerinos per als artistes que hi actuen, i de cadires i 

taules per al públic espectador. 

2.2.6. Sales d'exhibició sexual. Locals que ofereixen actuacions i espectacles d'exhibició 

d'actuacions i de pràctiques sexuals, inclosos els denominats peep-show. Aquests 

establiments poden disposar d'una o vàries instal·lacions de bar, d'ambientació musical, 

d'espectacles i exhibicions. 

2.2.7. Locals on s'exerceix la prostitució: 

2.2.7.1. Locals amb servei de bar i amb ambientació musical per mitjans mecànics, sense 

pista de ball ni espai assimilable, que disposa de reservats annexos on es presten serveis 

de naturalesa sexual. 

2.2.7.2. Locals que ofereixen actuacions i espectacles eròtics, amb escenari i pista de ball 

o sense, amb camerino per als artistes, seients i taules per al públic espectador, i que 

disposen de reservats annexos on es presten serveis de naturalesa sexual. 

2.2.8. Restaurant musical: activitat que es realitza en un local que ofereix servei de restaurant, 

amb ambientació musical, reproduïda o produïda en directe. 

Classe 2.3. Establiments destinats a activitats de restauració. 

2.3.1. Bar: Local que disposa de barra i, addicionalment, de servei de taules, per proporcionar 

al públic, mitjançant preu, begudes acompanyades o no de tapes i d'entrepans freds o calents. 

No s'hi poden servir dinars ni sopars. Pot disposar d'aparells generadors de calor com 

cafeteres i forns de microones amb la única finalitat d'escalfar tapes o entrepans, sense que 

puguin elaborar aliments cuinats en el propi establiment; així mateix, s'hi poden servir tapes 

cuinades procedents d'una empresa de càtering o cuina industrial degudament inscrita en el 

Registre Sanitari d'Indústries. 

2.3.2. Bar amb restauració menor: 

2.3.2.1. Bar amb restauració mixta menor. Bar de les mateixes característiques i 

limitacions que els de la classe 2.3.1, que disposa com únic instrument addicional de 

cocció i preparació d'aliments d'una planxa elèctrica de 3 kW de potència màxima. 

2.3.2.2. Bar amb menjar ràpid. Bar que disposa de tota mena d'elements de cocció i 

preparació d'aliments, sense límit de tipus, de combustible ni de potència, en els quals es 

poden elaborar tapes i entrepans freds i calents però en els quals no és possible servir 

dinars ni sopars. 

2.3.3. Restaurant: disposa de servei de menjador amb al finalitat d'oferir àpats al públic, 

consistents bàsicament en dinars i sopars, mitjançant preu, per ser consumits en el mateix 

establiment on es desenvolupa l'activitat. Els aliments servits poden ser elaborats en la cuina 

del propi establiment o bé procedir d'una empresa de càtering o cuina industrial degudament 

inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries. 

2.3.3.1. Restaurant en què, tot o part dels aliments s'elaboren en la pròpia cuina de 

l'establiment. 

2.3.3.2. Restaurant en què, exclusivament, es serveixen menjars procedents d'una 

empresa de càtering degudament inscrita en el Registre Sanitari d'Indústries, amb una 

potència màxima d'escalfament de 5 kW i sense potència de cocció. 

2.3.4. Restaurant - bar: aquesta activitat té com objecte oferir al públic, mitjançant preu, els 

serveis de restaurant i de bar conjuntament. 

2.3.4.1. Restaurant bar en què tot o part dels aliments servits al restaurant s'elaboren en 

la pròpia cuina de l'establiment. 
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2.3.4.2. Restaurant - bar en què els menjars servits en el restaurant procedeixen 

exclusivament d'una empresa de càtering degudament inscrita en el Registre Sanitari 

d'Indústries, amb una potència màxima d'escalfament de 5 kW i sense potència de 

cocció. 

2.3.4.3. Gelateries i Orxateries amb degustació.  

2.3.5. Saló de banquets. Activitat realitzada en restaurants o establiments exclusivament 

especialitzats per a aquesta activitat, que disposen de sales habilitades amb aquesta finalitat, 

destinades a servir menjars i begudes per a tot tipus de realitzacions d’actes socials en data i 

hora predeterminats  

Classe 2.4. Establiments destinats a activitats de joc i atraccions. 

2.4.1. Jocs d'atzar: aquesta activitat permet arriscar diners o objectes susceptibles d'avaluació 

econòmica, en funció del resultat d'un esdeveniment futur i incert; la classificació més 

particularitzada d'aquestes activitats serà la que estableixi la seva normativa específica. 

2.4.1.1. Saló de joc: establiment que disposa de màquines recreatives de tipus B, 

regulades pel Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, aprovat pel Decret 28/1997 

de 21 de gener. 

2.4.1.2. Bingo: establiment destinat a la pràctica del joc de la plena o bingo, regulat pel 

Decret 147/2000, d'11 d'abril; també s'hi poden autoritzar màquines recreatives de tipus A 

i B de les regulades pel Reglament de Màquines Recreatives i d'Atzar, sempre que 

s'instal·lin en sales diferents a les del bingo habilitades a l'efecte. 

2.4.1.3. Casinos de joc: establiments en què es practiquen els jocs contemplats en el 

Catàleg aprovat pel Decret 386/2000 de 5 de desembre i en els que es poden instal·lar 

màquines recreatives de tipus A, B i C. 

2.4.2. Jocs recreatius: aquesta activitat es desenvolupa mitjançant màquines o aparells en els 

quals, a canvi del pagament d'un preu, es pot gaudir d'un temps de joc i eventualment es pot 

oferir com a únic premi la repetició d'un temps de joc; la classificació més particularitzada 

d'aquestes activitats serà la que estableixi la seva normativa específica. 

2.4.3. Jocs esportius: aquesta activitat es desenvolupa per mitjà de màquines o aparells 

esportius o recreatius, amb exclusió dels jocs previstos en el Reglament de Màquines 

Recreatives i d'Atzar.  

2.4.4. Atraccions recreatives: aquesta activitat ofereix al públic assistent diversió per mitjà 

d'instal·lacions fixes o mòbils, com ara instal·lacions aquàtiques, cavallets mecànics, sínies, 

muntanyes russes, tobogans, llits elàstics, fires i tómboles. 

2.4.5. Ludoteques: aquesta activitat es desenvolupa en espais delimitats i tenen una finalitat 

lúdica, educativa, cívica, social i cultural, elaboren i porten a terme un projecte formatiu, i tenen 

com objecte principal col·laborar en el desenvolupament integral de la persona a traves del joc, 

per la qual cosa estan dotats d’un fons organitzat de jocs, joguines i altres elements lúdics.  

Classe 2.5. Establiments destinats a activitats culturals i socials. 

2.5.1. Exposicions museus i altres similars. Aquestes activitats a més de la mostra de pintures, 

escultures, fotografies, llibres, vestuari o qualsevol altre tipus d'objecte moble també poden 

emprar mitjans audiovisuals. 

2.5.2. Conferències i congressos. Aquestes activitats també poden emprar mitjans 

audiovisuals. 

2.5.3. Festes populars. Aquesta activitat consisteix en la celebració, en dates senyalades, 

d’actes festius de caràcter recreatiu. S’assimilen a les mateixes altres activitats públiques o 

privades que es desenvolupin a la via pública. 

2.5.4. Festes tradicionals. Aquesta activitat consisteix en la celebració, en dates senyalades, 

d’actes festius de caràcter folklòric, religiós o tradicional, en els quals els assistents es 

concentren en un lloc determinat o en el seu recorregut o itinerari. S’assimilen a les mateixes 

altres activitats públiques o privades que es desenvolupin a la via pública. 

2.5.5. Associacions de caràcter social en les que es disposi de zones destinades a serveis 

d’atenció que es puguin assimilar a activitats de pública concurrència, en especial menjadors 

socials.  

2.5.6. Associacions culturals. 

2.5.6.1. Associacions culturals sense activitats múltiples.  

2.5.6.2. Associacions culturals amb simultaneïtat amb d’altres activitats (bar, restauració, 

auditori i altres).  

Classe 2.6. Establiments destinats a activitats audiovisuals. 

2.6.1. Activitats desenvolupades per mitjà d'aparells electrònics o audiovisuals, amb la 

intervenció del públic o no; en la realització d'aquestes activitats es poden utilitzar aparells de 

reproducció videomagnètica, de realitat virtual o de “karaoke”. 
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2.6.2. Activitats d'exhibició individualitzada o col·lectiva de material audiovisual pornogràfic, 

sempre que no tinguin la consideració de cinema (sales X) o de sala de festes amb espectacle, 

i que es poden complementar amb la venda de productes de caire eròtic; tenen aquesta 

consideració, entre d'altres, els anomenats sex-shops que disposen de vint o més monitors de 

reproducció videomagnètica en cabines individuals o de deu o més cabines col·lectives. 

2.6.3. Establiments de telecomunicacions per mitjà de l'accés a serveis telefònics d'ús públic, 

també coneguts com a «locutoris», i/o per mitjà de l'accés a connexió d'internet. 

Classe 2.7. Activitats zoològiques 

2.7.1. Exposició pública d’animals en estat de semillibertat o en captivitat. 

Aquestes activitats es poden desenvolupar en grans recintes a l’aire lliure o en instal·lacions o 

construccions tancades. 

 

Article 5. Classificació dels establiments comercials. 

EC1. ESTABLIMENTS INDIVIDUALS ESPECIALISTES. 

Classe EC1.1. Establiments alimentaris de venda personalitzada. Establiments comercials de 

petites dimensions on el venedor atén individualment cada comprador. 

EC1.1.1. Especialistes. Establiments que es dediquen a la venda d’un sol grup d’especialitat 

alimentaria, entre el fixats en l’annex 1 de l’Ordenança d’establiments i centres de comerç 

alimentari de Barcelona (AD 29/04/2011), excepte Bodegues (A1.4), Caramels, bombons i 

gelats (A5.2) i Íctis (A4.1 i A4.2). 

EC1.1.1.1. Alimentació en general (A1.1), Productes làctics (A1.2), Congelats (A1.3) i 

Productes de règim i dietètica (A1.5). 

EC1.1.1.2. Carnisseria/Polleria (A2.1) i Cansaladeria/Xarcuteria (A2.2). 

EC1.1.1.3. Fruites i Hortalisses (A3.1) 

EC1.1.1.4. Pastisseria i rebosteria (A5.1) i Despatx de pa (A5.3) 

EC1.1.2. Bodegues. Establiments que es dediquen a la venda de begudes alcohòliques i no 

alcohòliques fixats en l’annex 1 de l’Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentari 

de Barcelona (AD 29/04/2011) amb el codi A1.4. 

EC1.1.3. Polivalents alimentaris. Establiments que combinen la venda de dos o més grups 

d’especialitats entre el fixats en l’annex 1 de l’Ordenança d’establiments i centres de comerç 

alimentari de Barcelona (AD 29/04/2011). 

Els establiments anteriors a la vigència de l’Ordenança d’establiments i centres de comerç 

alimentari de Barcelona (AD 29/04/2011) que continguin especialitats de diversos grups de 

l’Annex 1 seran considerats com a “Polivalents alimentaris” al efectes d’aquest Pla especial. 

Classe EC1.2. Establiments alimentaris en règim d’autoservei.  
Establiments dedicats a la venda de productes de consum quotidià, bàsicament alimentació 

dels quals el client es proveeix directament; també poden incloure seccions ateses amb el 

sistema de venda personalitzada. Aquests establiments poden ser dels següents tipus: 

EC1.2.1 Autoserveis: establiments que ofereixen productes de consum quotidià, 

predominantment alimentació i que tenen fins a 119 m² de superfície neta de venda. 

EC1.2.2. Superserveis: establiments amb característiques similars als autoserveis i que tenen 

entre 120 i 399 m² de superfície neta de venda. 

EC1.2.3. Supermercats: establiments que ofereixen productes de consum quotidià i altres com 

parament de la llar amb superfície neta a partir de 400 m². 

EC2. ESTABLIMENTS INDIVIDUALS MULTI SECTORIALS O POLIVALENTS. Establiments 

que es dediquen a la venda de productes de més d’un grup d’especialitats: Hipermercats 

(autoserveis de superfície de venda > 2.500 m²), Grans magatzems (establiment per seccions i 

caixes de cobrament independents de superfície de venda > 10.000 m²) i Magatzems populars 

(establiments per seccions múltiples en règim d’autoservei o venda assistida, de superfície de 

venda < 10.001 m²). 

EC3. ALTRES ESTABLIMENTS COMERCIALS. 

Classe EC3.1.  Botigues de conveniència. 
Establiments comercials amb superfície neta de venda no superior als 500 m2 i que 

distribueixen la seva oferta, de manera similar, entre els articles següents: llibres, diaris i 

revistes; productes d'alimentació; discos i vídeos; joguines, regals i articles diversos. Aquests 

establiments han d'estar oberts al públic un mínim de 18 hores diàries. 

Classe EC3.2. Botigues annexes a gasolineres. 
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Classe EC3.3. Qualsevol altre tipus que inclogui aliments. 

EC3.3.1. Establiments que disposin de maquines expenedores d’aliments. 

EC3.3.2. Botigues de plats preparats.  

Són tots aquells comerços l’única activitat dels quals és la venda d'aliments d'origen animal i 

vegetal, cuinats o precuinats mitjançant mescla o condimentació, per a ser consumits 

directament o previ tractament domèstic addicional. 

EC3.3.3. Comerç alimentari amb degustació.  

Establiments especialistes de l'Annex I de l'Ordenança d'Establiments i Centres de Comerç 

Alimentari de Barcelona que tinguin degustació. 

EC3.3.4. Gelateries i orxateries que no disposin de degustació en el seu interior, excepte les 

de caràcter temporal a la via pública. 

EC4. Establiments comercials col·lectius. Establiments integrats per un conjunt d’establiments 

situats en un o diversos edificis, en els quals s’exerceixen les activitats comercials respectives 

d’una manera empresarialment independent. 

 

Article 6. Classificació dels establiments d'hoteleria, apartaments turístics i habitatges d’ús 

turístic. 

Classe H.0. Residències. 

H.0.1. Albergs de joventut (d’acord amb les definicions de la Llei 38/1991 i el Decret 140/2003) 

i Residencies d’estudiants o altres residències col·lectives susceptibles de ser utilitzades com 

a allotjament turístic. 

Classe H.1. Hotels, segons el que determina el Decret 159/2012, de 20 de novembre, 

d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic o normativa que el substitueixi. 

Classe H.2. Hotels Apartaments, segons el que determina el Decret 159/2012, de 20 de 

novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic o normativa que el 

substitueixi. 

Classe P.1. Pensions, segons el que determina el Decret 159/2012, de 20 de novembre, 

d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic o normativa que el substitueixi. 

P.1.1. Pensió. 

P.1.2. Meublé. Establiment d'hoteleria tradicionalment anomenat «meublés», amb règim 

d'allotjament fraccionat en temps. 

Classe AT.1. Apartaments turístics. D’acord amb la definició establerta pel Decret 159/2012, 

de 20 de novembre, són establiments d’apartaments turístics “(...) els edificis o conjunts 

continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiment únic o 

com a unitat empresarial d’explotació, amb els serveis turístics corresponents”. 

Classe T.1. Habitatges d’us turístic. Segons el Decret 159/2012, de 20 de novembre, tenen la 

consideració d’habitatges d’ús turístic “aquells que són cedits pel seu propietari, directament o 

indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una 

estada de temporada, en condicions d’immediata disponibilitat (...)” i amb les característiques 

que estableix el Decret. 

 

Article 7. Activitats complementàries i activitats múltiples. 

1. Als efectes d'aquest Pla especial, s'entén com activitats complementàries les de 

restauració o d'ambientació musical que s'ubiquin dins de l'àmbit dels equipaments previstos 

a l'article 212 de les NNUU del Pla General Metropolità; dins dels d'establiments culturals 

(excepte els regulats per l’epígraf 2.5.6.2), docents, esportius i d'exhibició, encara que no 

estiguin qualificats urbanísticament com equipaments; i  dins dels recintes hotelers.  

2. Les activitats definides en aquest Pla especial que es desenvolupin de forma conjunta en un 

mateix establiment, a efectes d'aquest Pla especial es consideren activitats múltiples. 

S'entén que una d'aquestes serà l'activitat principal a efectes de tramitació i que es 

correspondrà amb la que suposi major perillositat i/o molèstia, havent de complir totes elles 

la normativa vigent. Les condicions i limitacions que s'hauran d'imposar a l'establiment seran 

les que corresponguin a cadascuna de les activitats incloses. 

3. Per a que les activitats complementàries quedin exemptes del compliment de les 

determinacions sobre condicions d’emplaçament que estableix aquest Pla especial, hauran 

d’ajustar-se a les següents condicions: 

a. Les llicències estaran expedides a nom del titular dels equipaments culturals, docents, 

esportius o d'exhibició o dels establiments hotelers i no poden ser transferides amb 
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independència del canvi de titular de l’activitat que complementen. No obstant, és 

possible encomanar a tercers la gestió i explotació d'aquestes activitats.  

b. El conjunt de les activitats complementàries s’hauran de desenvolupar en una superfície 

inferior al 25% de la superfície útil total d’ús públic de l’establiment principal. Si es supera 

aquest percentatge l’activitat passarà a tenir la consideració d’activitat múltiple. 

Tanmateix, en els equipaments previstos en l’article 212 de les NNUU del PGM, el 

conjunt de les activitats complementàries serà com a màxim un 8% de la superfície útil 

total d’ús públic o bé la proporció que es determini en el corresponent Pla especial de 

concreció de l’ús.  

c. Les activitats complementàries corresponents al grup d’epígrafs 2.2 (Activitats musicals) 

hauran de tenir l'accés principal i habitual del públic des de l’interior de l’activitat principal 

i en cap cas directament des de la via pública (no tenen aquesta consideració les sortides 

d'emergència ni les de servei). 

4. Condicions específiques per als establiments hotelers (epígrafs H i P): 

a. La superfície útil de referència per a l’aplicació del percentatge límit del 25% serà la total 

de l’establiment sense comptabilitzar els espais destinats a aparcament, els soterranis 

per sota del primer, ni les superfícies de terrats, terrasses i balcons.  

b. La superfície de les activitats complementàries no pot computar als efectes de la limitació 

del 40% mínim d’espais comuns de l’establiment hoteler establerta a l’article 20 de la 

present normativa. 

c. No s’entendran com a activitats complementàries i per tant formen part de la pròpia 

activitat hotelera, aquelles destinades al servei dels clients allotjats en l’establiment 

previstes en la normativa vigent pròpia de l’activitat (Decret 159/2012, de 20 de 

novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic; o norma que el 

substitueixi). 

5. Condicions específiques per als establiments d’associacions o centres culturals amb 

simultaneïtat amb d’altres activitats (epígraf 2.5.6.2). Les associacions o centres culturals 

que no tinguin la qualificació urbanística d'equipament i que desenvolupin, a més de 

l'activitat pròpia, qualsevol de les activitats definides en aquest Pla especial, estaran 

sotmeses a les limitacions i condicions d’emplaçament que s'hi estableixen. No s’entendran 

com a activitat múltiple i per tant quedaran excloses del compliment de les condicions 

d’emplaçament, les activitats complementàries d’una associació o centre cultural (epígraf 

2.5.6.2) sempre que: 

a. L'accés principal i habitual del públic a l'activitat complementària no es realitzi des de la 

via pública (no tenen aquesta consideració les sortides d'emergència ni les de servei) 

b. L’activitat estigui destinada exclusivament als socis de l’entitat. 

c. La superfície destinada a aquesta activitat complementària no superi el 25% de la 

superfície total d’ús per als socis de l’establiment. En aquesta superfície total no s’hi 

comptabilitzaran els serveis, les oficines, els magatzems ni cap altra dependència similar 

annexa a l’activitat. 

d. Que l’activitat complementària no disposi d’elements publicitaris exteriors ni visibles des 

de l’espai públic. 
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CAPÍTOL III 
DIVISIÓ EN ZONES D'APLICACIÓ DEL PLA ESPECIAL I DEFINICIÓ DELS ALTRES 
PARÀMETRES REGULADORS 
 

 

SECCIÓ 1ª. DIVISIÓ EN ZONES 

 
Article 8. Divisió en zones específiques (ZE) 

1. Per a l’aplicació detallada de la regulació del present Pla especial es divideix el districte de 

Ciutat Vella en 11 zones específiques homogènies en funció de les seves característiques 

morfològiques i urbanístiques. Les zones específiques establertes, d’acord amb els plànols 

d’ordenació P-1 i P-2 del present document son: 

ZE‐1  Drassanes / Rambla del Raval / Ciutadella / Barceloneta 

Avinguda de les Drassanes, carrer de Sant Oleguer i Rambla del Raval. Plaça d’Antonio 

López, Pla de Palau, Passeig de Lluís Companys, Ciutadella, front marítim de la 

Barceloneta i entorns Ronda Litoral. Es correspon amb àrees urbanes de transformació 

interna o bé espais de transició entre la ciutat vella i el nucli històric de la Barceloneta. 

La zona ZE-1 conté dues àrees de tractament específic: 

ATE 1.1 Frontal de platja del Passeig Marítim de la Barceloneta entre els carrers 

Trelawny i Marina. 

ATE 1.2 Illes compreses entre el Passeig d’Isabel II, Pla de Palau i Pas de Sota 

Muralla. 

ZE‐2  Sant Pere / Santa Caterina / La Ribera 

Sectors del barri de Sant Pere, de Santa Caterina i de La Ribera, amb característiques 

predominants de cases artesanals i de renda obrera i a l’entorn dels antics camins d’entrada 

al nord de la ciutat. 

La zona específica ZE-2 es subdivideix en tres subzones que, als efectes d’aplicació del 

present PE tenen la consideració de zona específica independent: 

 ZE-2A Zona Sant Pere 
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 ZE-2B Zona Santa Caterina 

 ZE-2C Zona La Ribera 

La zona ZE-2 conté una àrea de tractament específic: 

ATE 2.1  Entorns del Pou de la Figuera i Santa Caterina. 

Entorn de la transformació urbana del Pou de la Figuera. Abasta el conjunt 

delimitat pels carrers Sant Pere Més Baix, dels Metges, Armengol, Llàstics, de 

la Sèquia, plaça Marquilles, Serra Xic, Pou de la Figuera, Muntanyans, Jaume 

Giralt, Gombau, Arc, Sant Cristòfol i novament Jaume Giralt. S’hi incorporen en 

els seus extrems l’entorn del Mercat de Santa Caterina al sud i la prolongació 

fins l’Arc de Triomf a través del carrer del Rec Comtal. 

ZE‐3  Gòtic nord. 

Sector situat al nord del carrer Ferran entre via Laietana i Rambla amb l’exclusió de l’entorn 

de l’Avinguda del Portal de l’Àngel. 

La zona ZE-3 conté una àrea de tractament específic: 

ATE 3.1  Entorns del Call. 

Entorn de la Placeta de Manuel Ribé entre els carrers de l’Arc de Sant Ramon 

del Call i Sant Domènec del Call. 

ZE‐4  Gòtic sud. 

Sector al sud del carrer Ferran entre via Laietana i Rambla fins el Passeig de Colom. 

La zona ZE-4 conté una àrea de tractament específic: 

ATE 4.1  Entorn de la Plaça de George Orwell entre els carrers n’Arai, Escudellers i 

Arenes.  

ZE‐5  Vies interiors principals 

La Rambla, Via Laietana, Plaça Reial i Portal de l’Àngel. Inclou totes aquelles àrees al seu 

entorn que han sofert una transformació important del teixit urbà inicial. 

La zona específica ZE-5 es subdivideix en dues subzones que, als efectes d’aplicació del 

present PE tenen la consideració de zona específica independent: 

 ZE-5A  Zona Laietana 

 ZE-5B  Zona Rambla 

La subzona ZE-5B conté una àrea de tractament específic: 

ATE 5B.1  Plaça de Sant Galdric (antiga plaça de les Pageses) i Porxos a l’entorn del 

Mercat de la Boqueria.  

ZE‐6  Raval cultural. 

Sector nord del barri del Raval, carrer Tallers i àrea de concentració d’equipaments 

culturals. 

La zona ZE-6 conté una àrea de tractament específic: 

ATE 6.1 Noves edificacions del front nord de la remodelació de la Gardunya. 

ZE‐7  Raval oest. 

Sector del barri del Raval amb predominança de teixit i població resident densa, entre les 

Rondes de Sant Pau i Sant Antoni i la Rambla del Raval i el carrer de Joaquim Costa. 

ZE‐8  Raval sud. 

Sector del barri del Raval entre la Rambla del Raval, el carrer de l’Hospital i la Rambla de 

Barcelona. Inclou també els entorns de Sant Pau del Camp i el carrer Nou de la Rambla. 

La zona ZE-8 conté una àrea de tractament específic: 

ATE 8.1  Entorns de la plaça de Salvador Seguí i carrers d’en Robador, de Sant Ramon 

i del Marquès de Barberà. 

ZE‐9   Barceloneta. 

Teixit històric del barri de la Barceloneta.  

ZE‐10   Zona portuària.  

Àmbit dels molls de la zona portuària de Barcelona dins el districte de Ciutat Vella 

coincidents amb els àmbits d’aplicació de la regulació dels Plans Especials del Port Vell i 

adjacents. 

ZE‐11  Rondes.  

Àrees perimetrals sud, nord i oest de Ciutat Vella. Passeig de Colom, Drassanes, Avinguda 

del Paral·lel, Rondes de Sant Pau i de Sant Antoni, carrer de Pelai, carrer de Fontanella i 
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carrer de Trafalgar.  

2. Quan un establiment ocupi una o més parcel·les situades en diferents zones específiques 

(ZE) se li aplicarà la regulació de la zona on s’ubiquin l’accés i la sortida principal de 

l’activitat. Tant l’accés com la sortida principal de l’establiment hauran d’estar ubicades en 

les zones on els hi sigui permesa l’activitat. Si aquests es situen en una façana l’alineació de 

la qual és coincident amb la delimitació zonal se li aplicaran les condicions d’emplaçament 

de la ZE del vial on doni front. A tots aquests efectes s’exceptuaran les sortides que es 

destinin exclusivament a evacuacions per casos d’emergència.  

3. Per a que un establiment es pugui acollir a les determinacions de les àrees de tractament 

específic (ATE) haurà de tenir l’accés i la sortida principal sobre un vial que estigui total o 

parcialment integrat dins la delimitació de la pròpia ATE. A aquests efectes s’exceptuaran 

les sortides que es destinin exclusivament a evacuacions per casos d’emergència. 

 
 
 
 

SECCIÓ 2ª. DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES 

Article 9. Situació en relació a l'illa 

La situació de l’activitat en relació a l’illa pel que fa als aspectes de parcel·lació, tractament de 

façanes i ocupació de plantes baixes es regularà d’acord amb els criteris del PGM, Plans 

derivats i Pla Especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona al 

Districte de Ciutat Vella, o aquella normativa que els substitueixi. 

 

Article 10. Situació en relació a l'ús d'habitatge 

1. Existeix contigüitat entre l'establiment i l'habitatge quan l'establiment limita en qualsevol de 

les seves dependències per les parets laterals, pel sostre o pel paviment amb l'habitatge. Es 

prohibeix la implantació amb contigüitat amb l'habitatge dels següents establiments: 

a. els que estableix l'Ordenança Municipal de les Activitats i els Establiments de 

Concurrència Pública. 

b. els de les classes 2.2 (excepte 2.2.1 i 2.2.1 bis) i 2.4 (excepte 2.4.3, 2.4.4 i 2.4.5). 

c. els de les classes 2.2.1, 2.2.1 bis, 2.3, EC3.3.3, 2.4.3, 2.4.4 i 2.4.5 quan la contigüitat 

amb l'habitatge es produeixi per les parets laterals o pel paviment. 

2. Cap de les activitats incloses a l'àmbit d'aquest Pla Especial, que s'instal·lin de nou, no 

podrà tenir accessos per al públic des d'espais comuns o privatius vinculats a l'ús 

d'habitatges. 

 

Article 11. Situació en relació a determinats usos d'equipament 

1. Els usos d'equipament protegits seran els següents: 

a) Els centres docents en què s'imparteixin ensenyaments del règim general del sistema 

educatiu, en qualsevol dels seus nivells i cicles. 

b) Les seus del Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat, de l'Ajuntament i 

dels seus Consells de Districte, de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya i del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

c) Els hospitals i clíniques amb internament i residències assistides. 

2. El sòl que estigui qualificat com d'equipaments (clau 7) pel Pla General Metropolità, o 

adquireixi aquesta qualificació per la seva modificació puntual o per altres Plans, encara que 

actualment no estigui prevista la seva execució, es consideraran com protegits quan l'ús 

previst sigui algun dels que s'enumeren en l'apartat anterior. 

3. Els usos protegits i els sòls qualificats d'equipament definits en l'apartat anterior mantindran 

amb determinats establiments les distàncies mínimes que es defineixen en l'article 12 

d'aquest Pla especial. 

4. En el cas que l'ús protegit s'ubiqui en un edifici no exclusiu d'aquest o quan hi hagi diversos 

usos en un mateix recinte, local i/o edifici, aquest es considerarà, en tot cas, objecte de 

protecció, a efectes de les distàncies previstes en l’Ordenança municipal de les activitats i 

dels establiments de concurrència pública de Barcelona o norma que la substitueixi. 
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CAPÍTOL IV 
CONDICIONS D'EMPLAÇAMENT I PARÀMETRES REGULADORS 
 

 

SECCIÓ 1ª. REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D'EMPLAÇAMENT EN RELACIÓ ALS 

USOS PROTEGITS 

 

Article 12. Regulació de distàncies a usos protegits 

Les distàncies que han de respectar les activitats (2.2.6, 2.2.7.1, 2.2.7.2, 2.4.1 i 2.4.2), 

regulades en aquest Pla especial en relació als usos protegits, coincideixen amb els criteris 

establerts als articles 36 i 41 de l’Ordenança municipal de les activitats i dels establiments de 

concurrència pública de Barcelona o norma que la substitueixi. 

 
 
 
SECCIÓ 2ª. REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D'EMPLAÇAMENT EN RELACIÓ A 

DETERMINATS ESTABLIMENTS 

 

Article 13. Regulació de distàncies i densitats. 

La possibilitat d'emplaçament de les activitats en cadascuna de les zones  definides en l'article 

8 d'aquest Pla Especial, estarà determinada per criteris de distància entre els establiments o 

densitat d’establiments regulats en aquest Pla d’Usos, segons la categoria d'aquests, com 

s'estableix en el present capítol i d'acord amb els següents paràmetres: 

1. Les distàncies mínimes entre els  establiments regulats en aquest Pla Especial, es 

calcularan mesurant la línia recta imaginaria que va des del punt mig de les portes d'accés 

principal d'un i altre establiment, sense tenir en compte l'alçada de les edificacions, i d'acord 

amb el gràfic que figura a l'annex III de l'Ordenança Municipal de les Activitats i els 

Establiments de Concurrència Pública o normativa que el substitueixi. S'entendrà per punt 

mig de les portes d'accés el situat en la intersecció entre el pla de façana de l'edifici o 

recinte i la projecció ortogonal des d'aquest al centre de la porta d'accés. En el cas que 
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l’establiment es situï a l’interior d’una galeria comercial es podrà prendre com a referència el 

punt mig del portal d’entrada a aquesta que resulti mes favorable a la instal·lació de 

l’activitat sempre que es trobi en la zona de permissió. 

2. Per mesurar les densitats amb cercle es determinaran el nombre d’establiments màxims (els 

existents i el de nova creació) en l’àmbit resultant. Un determinat establiment es considerarà 

inclòs en l’àrea de densitat amb cercle quan hi tingui inclosa total o parcialment qualsevol 

porta d'accés –entenent per a tal la projecció d’aquesta, ortogonal al pla de façana–. El punt 

de referència per a traçar el cercle d’influència serà el punt mig de la porta d’accés principal, 

amb els mateixos criteris d’interpretació que els de l’apartat anterior.  

3. L’activitat preexistent ubicada en l’establiment on s’hi vol donar d’alta una nova activitat no 

es tindrà en compte als efectes del còmput de densitat o distància, sempre i quan es doni de 

baixa i no es mantingui amb la categoria d’activitat múltiple prevista a l’article 7.2 de la 

present normativa. 

 
 

 
 
SECCIÓ 3ª. REGULACIÓ DE LES CONDICIONS D’IMPLANTACIÓ I D'EMPLAÇAMENT DE 

LES ACTIVITATS SEGONS LES ZONES ESPECIFIQUES 

 

Article 14. Condicions per la implantació de determinades activitats. 

S’estableixen les següents condicions per la implantació de determinades activitats a les 

diferents zones específiques (ZE) establertes en aquest Pla d’usos: 

1. Condició de distancia (condició 1). 

Es defineix com a limitació o condició de distància, la separació mínima entre establiments 

(d’acord amb les condicions de l’article 15) mesurada segons es determina en el gràfic que 

figura a l'annex III de l'Ordenança Municipal de les Activitats i els Establiments de 

Concurrència Pública amb les precisions de l'article 13. 

2. Condició de densitat. Àrea de densitat limitada (ADL) 

2.a  Condició de densitat A (condició 2a). 

Es defineix com a Àrea de Densitat Limitada A (ADLA), aquella zona resultant de 

considerar el punt mig de la porta d’accés principal al local de nova activitat, com el 

centre geomètric d'un cercle de 50 m. de radi, on es comptabilitzaran tots els locals 

existents de les classes corresponents (incloent-hi el de nova creació) i que tinguin 

qualsevol accés inclòs total o parcialment dins d'aquest perímetre. A aquests efectes, es 

tindran en consideració i computaran igualment els establiments i els usos ubicats a 

zones especifiques contigües. 

2.b Condició de densitat B (condició 2b). 
Es defineix com a Àrea de Densitat Limitada B (ADLB), aquella zona resultant de 

considerar el punt mig de la porta principal d’accés al local de nova activitat, com el 

centre geomètric d'un cercle de 100 m. de radi, on es comptabilitzaran tots els locals 

existents de les classes corresponents (incloent-hi el de nova creació) que tinguin 

qualsevol accés inclòs total o parcialment dins d'aquest perímetre. A aquest efectes, es 

tindran en consideració i computaran igualment els establiments i els usos ubicats a 

zones especifiques contigües. 

Als efectes d’establir el nombre màxim d’establiments en les condicions de densitat, també 

cal comptabilitzar les activitats existents en sòls qualificats d’equipaments (clau 7) excepte 

en el cas de tractar-se d’activitats complementàries amb les condicions establertes a l’article 

7 de la present normativa. 

No seran d’aplicació les condicions de densitat per a les noves implantacions d’establiments 

que formalitzin la condició de baixa d’activitats en establiments que pertanyin a la seva 

mateixa zona (ZE) o subzona. 

3. Condició de baixa de llicència en la pròpia zona especifica o en les zones ZE-2C, ZE-4, ZE-

7 o ZE-8 (condició 3). 

a. Els nous locals s'admetran sempre i quan s'aporti la baixa d'una o més llicències del 

mateix titular respecte d'activitat o activitats dels epígrafs especificats individualment en 

l’article 15 que es desenvolupa/en a la pròpia zona específica o bé en les zones ZE-2C, 

ZE-4, ZE-7 o ZE-8. 
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b. En les zones específiques ZE-2C, ZE-4, ZE-7 o ZE-8 només s’admetran baixes 

d’establiments de la pròpia zona. 

c. L’equivalència en metres quadrats de superfície destinada al públic entre el nou local i el 

que és objecte de la baixa serà com a màxim de 1’3 a 1, o bé de 1’5 a 1 si el local prové 

de les zones ZE-2C, ZE-4, ZE-7 o ZE-8. En les operacions internes d’altes i baixes 

produïdes en cadascuna de les zones ZE-2C, ZE-4, ZE-7 o ZE-8 només els serà 

d’aplicació una equivalència de 1’2 a 1. La regulació complementària d’aquesta condició 

s’estableix a la Secció 5a del Capítol IV de la present normativa. 

d. Per al compliment d’aquesta condició no s’admetran les baixes d’activitats 

complementàries que s'ubiquin dins dels equipaments, dins dels d'establiments culturals, 

docents, esportius i d'exhibició i  dins dels recintes hotelers, segons l’article 7, atès que 

la seva implantació no està sotmesa a les condicions d’emplaçament.  

e. A aquests efectes no s’admetran les baixes d’activitats dels establiments que es trobin 

en la ZE-10 i en zones (ZE) o àrees de tractament específic (ATE) que hagin estat 

alliberats de la condició de baixa en el moment de formalitzar la seva implantació durant 

la vigència del present Pla especial. 

f. La baixa a que es refereix la condició 3 es centra en la llicència, o de forma més àmplia 

en l’habilitació municipal, que és el document que autoritza a desenvolupar l’activitat i 

que el districte té comptabilitzat com a vigent. 

4. Condició de baixa de llicència en l’àmbit complet del districte de Ciutat Vella (condició 4). 

a. Els nous locals s'admetran sempre i quan s'aporti baixa d'una o més llicències del mateix 

titular, respecte d'activitat o activitats dels epígrafs especificats individualment en l’article 

15, que es desenvolupa/en en l’àmbit territorial del districte de Ciutat Vella, sigui quina 

sigui la zona específica en que s'ubiquen.  

b. L’equivalència en metres quadrats de superfície destinada al públic entre el nou local i el 

que és objecte de la baixa serà com a màxim de 1’5 a 1 si la baixa es produeix a les 

zones específiques ZE-2B, ZE-4, ZE-7 o ZE-8 i de 1’3 a 1 en la resta de zones. La 

regulació complementària d’aquesta condició s’estableix a la Secció 5a del Capítol IV de 

la present normativa.  

c. Per al compliment d’aquesta condició no s’admetran les baixes d’activitats 

complementàries que s'ubiquin dins dels equipaments, dins dels d'establiments culturals, 

docents, esportius i d'exhibició i  dins dels recintes hotelers, segons l’article 7, atès que 

la seva implantació no està sotmesa a les condicions d’emplaçament. 

d. A aquests efectes no s’admetran les baixes d’activitats dels establiments que es trobin 

en zones (ZE) o àrees de tractament específic (ATE) que hagin estat alliberats de la 

condició de baixa en el moment de formalitzar la seva implantació durant la vigència del 

present Pla especial. 

e. La baixa a que es refereix la condició 4 es centra en la llicència, o de forma més àmplia 

en l’habilitació municipal, que és el document que autoritza a desenvolupar l’activitat i 

que el districte té comptabilitzat com a vigent. 

5. Condició d’amplària mínima del carrer (condició 5). 

El carrer disposarà d’una amplària mínima de 7 m en el front de façana de l’accés principal 

del local o establiment.  

6. Condició d’aforament màxim (condició 6). 

L’establiment disposarà d’un aforament màxim per a 150 persones. 

7. Condició de baixa de llicència actual equivalent en nombre de places d’us hoteler. 

a. Els nous establiments s'admetran sempre i quan s'aporti baixa d'una o més llicències del 

mateix titular respecte d'activitat o activitats hoteleres dels epígrafs H.0.1, H.1, H.2, P i 

AT.1, que es desenvolupa/en en l’àmbit territorial del districte de Ciutat Vella. La 

regulació detallada d’aquesta condició s’estableix a la Secció 5a del Capítol IV de la 

present normativa. 

b. A aquests efectes no s’admetran les baixes d’activitats dels establiments que es trobin 

en zones (ZE) o àrees de tractament específic (ATE) que hagin estat alliberats de la 

condició de baixa en el moment de formalitzar la seva implantació durant la vigència del 

present Pla especial. 

c. Aquesta condició de baixa té dues modalitats: 
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• Condició 7a. La llicència o llicències que es donin de baixa poden estar situades en 

qualsevol de les ZE del districte. 

• Condició 7b. La llicència o llicències que es donin de baixa han d’estar situades en 

la mateixa ZE on es situa el nou establiment. 

8. Admissió de remodelació amb ampliació d’ús hoteler amb baixa de llicència actual 

equivalent en nombre de places d’ús hoteler (condició 8). 

a. S’admet la remodelació d’ús hoteler amb augment de superfície als establiments  dels 

epígrafs H.1, H.2 i P.1.1 per tal de millorar-ne les condicions de prestació del servei. La 

remodelació i ampliació pot suposar l’increment de places hoteleres sempre que 

s’efectuï la baixa d’una o varies llicències del mateix titular dels epígrafs H.0.1, H.1, H.2, 

P i AT.1 amb nombre de places hoteleres iguals o superiors a l’increment projectat. La 

regulació detallada d’aquesta condició s’estableix a la Secció 5a del Capítol IV de la 

present normativa. 

b. A aquests efectes no s’admetran les baixes d’activitats dels establiments que es trobin 

en zones (ZE) o àrees de tractament específic (ATE) que hagin estat alliberats de la 

condició de baixa en el moment de formalitzar la seva implantació durant la vigència del 

present Pla especial. 

9. Baixa de llicència d’habitatges d’ús turístic en edificis no exclusius (condició 9). 

Com a condició general només s’admetrà la implantació d’un nou habitatge d’ús turístic en 

cas que es produeixi la baixa d’un altre amb llicència atorgada a l’empara de l’apartat 5 de la 

Disposició transitòria primera del Pla d’usos de Ciutat Vella aprovat el 17 de juny de 2005. 

Les condicions específiques es regulen a l’article 21 de la present normativa. 

10. S’admet l’emplaçament de l’establiment (condició 10), sempre que es compleixin les 

condicions establertes al PECAB i al PECNAB o normes que els substitueixin. En especial 

caldrà tenir en compte les determinacions previstes en el Pla especial de “souvenirs” (Pla 

especial d’ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d’articles de record 

o “souvenirs” a la ciutat de Barcelona; A.D. 27/06/2008) pel que fa a la possible 

acumulació de tipologies de productes a la venda. 

11. Només s’admet com a element complementari d’una altra activitat permesa d’acord amb 

els requeriments d’aquest Pla especial (condició 11). 

12. No s’admet la venda de tots aquells productes alimentaris expressament preparats per al 

consum immediat a la via pública i en especial els entrepans freds o calents, kebabs, i 

similars (condició 12). 

13. Només s’admetran els establiments que en el moment de l’aprovació inicial del Pla 

especial estiguin reconeguts al llistat d’establiments preexistents (annex 1 de la present 

normativa) (condició 13). 

 

Article 15. Condicions d’emplaçament a les zones especifiques. 

1. Zona especifica ZE-1. Drassanes / Ciutadella / Barceloneta 
 

1.2 Exhibicions o espectacles 
realitzats en recintes coberts 

 admesos 

2.1.2.1 Estadis, pavellons o altres 
espais similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim d’establiments: 
3).  

2.1.2.2 Canòdroms, hipòdroms o altres 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim d’establiments: 
3). 

2.1.2.3 Velòdroms o altres espais 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim d’establiments: 
3). 

2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic 
o similars 

 admesos 

2.1.2.5 Piscines d'ús públic  admesos 
2.2.1 Bar musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.1bis Bar musical amb música en 
directe (sense pista de ball o 
similar) 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.2 Discoteca  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.3 Sala de ball  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.4 Sala de festes  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.5 Cafè teatre i cafè concert  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2). 



Modificació del P.E. Establiments Concurrència Pública, Hoteleria i Altres Activitats del Districte de Ciutat Vella . PLA D’USOS 2013   (juliol 2013) 

 

 
18 

2.2.6 Sales d'exhibició sexual  no admesos 
2.2.7 Locals prostitució  no admesos 
2.2.8 Restaurant musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.3.1 Bar  no admesos 
2.3.2 Bar amb restauració menor  no admesos 
2.3.3 Restaurant  admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels epígrafs 

2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments dels epígrafs 
2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.4.1 Restaurant-bar amb elaboració 
en cuina pròpia 

 admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels epígrafs 
2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments dels epígrafs 
2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.4.2 Restaurant-bar procedent de 
càtering. Escalfament < 5Kw 

 admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels epígrafs 
2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments dels epígrafs 
2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb 
degustació 

 admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels epígrafs 
2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments dels epígrafs 
2.3 i EC3.3.3). 

2.3.5 Saló de banquets  admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels epígrafs 
2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments dels epígrafs 
2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.4.1 Jocs d’atzar  no admesos 
2.4.2 Jocs recreatius  no admesos 
2.4.3 Jocs esportius  admesos amb la condició 1 (a 100 m. d’altres establiments de 

l’epígraf 2.4.3) 
2.4.4 Atraccions recreatives  no admesos 
2.4.5 Ludoteques  admesos 
2.5.1 Exposicions, museus i altres 

similars 
 admesos 

2.5.2 Conferències i congressos  admesos 
2.5.3 Festes populars  admesos 
2.5.4 Festes tradicionals  admesos 
2.5.5 Associacions d'atenció social 

(menjadors socials) 
 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 

establiments de l’epígraf 2.5.5 / nombre màxim d’establiments: 
2). 

2.5.6.1 Associacions culturals sense 
activitats simultànies 

 admesos 

2.5.6.2 Associacions culturals amb 
activitats simultànies 

 admesos, amb la condició 2a (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.3 i EC3.3.3 / nombre màxim 
d’establiments: 3), condició 3 o 4 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.6.1 Activitats amb aparells 
electrònics o audiovisuals 
("karaoke") 

 admesos, amb condició 1 (a 100 m d’establiments de l’epígraf 
2.6.1). 

2.6.2 Exhibició de material pornogràfic  no admesos 

2.6.3 Establiments de 
telecomunicacions. "Locutoris" 

 no admesos 

2.7.1 Exposició pública d'animals en 
semillibertat o en captivitat 

 admesos 

EC1.1.1.1 Especialistes alimentaris. 
Alimentació, làctics, congelats i 
dietètica (codis A1.1, A1.2, A1.3 i 
A1.5) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Productes càrnics (codis A2.1 i 
A2.2) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.1.3 Especialistes alimentaris. Fruites i 
hortalisses (codi A3.1) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.1.4 Especialistes alimentaris. Pa i 
pastisseria (codis A5.1 i A5.3) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.4 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Bodegues (codi A1.4) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.3 Polivalents alimentaris  admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.2 Establiments alimentaris en règim 
d’autoservei 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.2 / nombre màxim d’establiments: 
2) i les condicions 10 i 12. La condició de densitat no s’aplicarà 
quan es tracti de trasllats dins la pròpia ZE. 

EC2 Establiments individuals multi 
sectorials o polivalents 

 admesos amb les condicions 10 i 12 

EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. 
venda < 500 m². Obert al públic > 
18 hores 

 admesos 

EC3.2 Botigues annexes a gasolineres  admesos 
EC3.3.1 Establiments amb màquines 

expenedores d'aliments 
 admesos amb la condició 11 

EC3.3.2 Botigues de plats preparats  no admesos 
EC3.3.3 Comerç alimentari amb 

degustació 
 admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels epígrafs 

2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments dels epígrafs 
2.3 i EC3.3.3) i condició 12 

EC3.3.4 Gelateries i orxateries 
(establiment comercial sense 
degustació) 

 admesos 

EC4 Establiments col·lectius  admesos amb la condició 10 
H.0.1 Albergs joventut (L 38/1991, D 

140/2003) i Residencies 
d’estudiants o altres similars. 

 no admesos 

H.1 Hotels  admesos amb la condició 7a o condició 8. 
H.2 Hotels Apartaments  admesos amb la condició 7a o condició 8. 
P.1.1 Pensió  admesos amb la condició 7a o condició 8. 
P.1.2 Meublé  no admesos 
AT.1 Apartaments turístics  no admesos 
T.1 Habitatges d'ús turístic (HUT)  admesos amb la condició 9 

 

2. Condicions addicionals per a la ZE-1 
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Es mantindrà la densitat d’establiments dels epígrafs 2.2 (condició 2b: densitat 

comptabilitzada amb establiments dels epígrafs 2.2 / nombre màxim d’establiments: 3) en 

els carrers Nou de la Rambla, Fusina, Comercial, de la Ribera, del Comerç (entre els 

carrers princesa i Marquès de l’Argentera), el passatge Mercantil i la Plaça Comercial. 

 
Es mantindrà la densitat d’establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 (condició 2b: densitat 

comptabilitzada amb establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / nombre màxim  

d’establiments: 3) en els carrers Nou de la Rambla, Fusina, Comercial, de la Ribera, del 

Comerç (entre els carrers princesa i Marquès de l’Argentera), el passatge Mercantil i la 

Plaça Comercial. 

3. Àrea de tractament específic ATE 1.1 de la ZE-1 

a) En l’àrea de tractament específic ATE 1.1 (Passeig Marítim de la Barceloneta entre 

Trelawny i Marina) continguda en la ZE-1, els establiments existents de les classes 2.2 i 

2.3 (excepte 2.3.1 i 2.3.2) podran canviar la seva activitat indistintament a qualsevol dels 

epígrafs de les classes esmentades, amb l’excepció dels 2.2.6, 2.2.7, sense que els hi 

siguin d’aplicació les condicions d’emplaçament del present Pla d’usos. La transformació 

d’una activitat de restauració a una activitat musical no pot originar la desaparició de la 

primera.  

b) En l’àrea de tractament específic ATE 1.1 continguda en la ZE-1 els nous establiments de 

les classes 2.2 i 2.3 que s’hi vulguin emplaçar mantindran les mateixes condicions de la 

ZE-1. 

c) Els establiments de les classes 2.2 i 2.3 establerts en l’àrea de tractament específic ATE 

1.1 continguda en la ZE-1, no podran ser objecte de baixa de llicència com a 

conseqüència de l’aplicació de les condicions 3 i 4 en qualsevol de les zones 

específiques del districte, excepte en la pròpia ATE 1.1. 

4. Àrea de tractament específic ATE 1.2 de la ZE-1 

En l’àrea de tractament específic ATE 1.2 (Reina Cristina) continguda en la ZE-1 no li és 

d’aplicació la condició de baixa (condicions 3 o 4) per als establiments del grup d’epígrafs 

2.3 (Activitats de restauració) ni per als establiments de l’epígraf EC3.3.3 (Comerç 

alimentari amb degustació) que no estiguin en situació de “no admesos” en les condicions 

d’emplaçament de la ZE. 

5. Zona especifica ZE-2A. (Sant Pere / Santa Caterina / La Ribera). Subzona Sant Pere. 
 
1.2 Exhibicions o espectacles 

realitzats en recintes coberts 
 admesos 

2.1.2.1 Estadis, pavellons o altres 
espais similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim d’establiments: 3).  

2.1.2.2 Canòdroms, hipòdroms o altres 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim d’establiments: 3). 

2.1.2.3 Velòdroms o altres espais 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim d’establiments: 3). 

2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic 
o similars 

 admesos 

2.1.2.5 Piscines d'ús públic  admesos 
2.2.1 Bar musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.2) i condició 6. 
2.2.1bis Bar musical amb música en 

directe (sense pista de ball o 
similar) 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) i condició 6. 

2.2.2 Discoteca  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 

2.2.3 Sala de ball  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 

2.2.4 Sala de festes  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 

2.2.5 Cafè teatre i cafè concert  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) i condició 6. 

2.2.6 Sales d'exhibició sexual  no admesos 
2.2.7 Locals prostitució  no admesos 
2.2.8 Restaurant musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.2) i condició 6. 
2.3.1 Bar  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.2 Bar amb restauració menor  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.3 Restaurant  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.4.1 Restaurant-bar amb elaboració 

en cuina pròpia 
 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.4.2 Restaurant-bar procedent de 

càtering. Escalfament < 5Kw 
 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb 

degustació 
 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3). 
2.3.5 Saló de banquets  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.4.1 Jocs d’atzar  no admesos 
2.4.2 Jocs recreatius  no admesos 
2.4.3 Jocs esportius  admesos amb la condició 1 (a 100 m. d’altres establiments de 

l’epígraf 2.4.3) 
2.4.4 Atraccions recreatives  no admesos 
2.4.5 Ludoteques  admesos 
2.5.1 Exposicions, museus i altres 

similars 
 admesos 
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2.5.2 Conferències i congressos  admesos 
2.5.3 Festes populars  admesos 
2.5.4 Festes tradicionals  admesos 
2.5.5 Associacions d'atenció social 

(menjadors socials) 
 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 

establiments de l’epígraf 2.5.5 / nombre màxim d’establiments: 
2). 

2.5.6.1 Associacions culturals sense 
activitats simultànies 

 admesos 

2.5.6.2 Associacions culturals amb 
activitats simultànies 

 admesos, amb la condició 2a (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.3 i EC3.3.3 / nombre màxim 
d’establiments: 3), condició 3 (baixa d’establiments dels epígrafs 
2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.6.1 Activitats amb aparells 
electrònics o audiovisuals 
("karaoke") 

 admesos, amb condició 4 (baixa d’establiments dels epígrafs 
2.6.1) i condició 6. 

2.6.2 Exhibició de material 
pornogràfic 

 no admesos 

2.6.3 Establiments de 
telecomunicacions. "Locutoris" 

 no admesos 

2.7.1 Exposició pública d'animals en 
semillibertat o en captivitat 

 no admesos 

EC1.1.1.1 Especialistes alimentaris. 
Alimentació, làctics, congelats i 
dietètica (codis A1.1, A1.2, 
A1.3 i A1.5) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia ZE. 

EC1.1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Productes càrnics (codis A2.1 i 
A2.2) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia ZE. 

EC1.1.1.3 Especialistes alimentaris. 
Fruites i hortalisses (codi A3.1) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia ZE. 

EC1.1.1.4 Especialistes alimentaris. Pa i 
pastisseria (codis A5.1 i A5.3) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.4 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia ZE. 

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Bodegues (codi A1.4) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia ZE. 

EC1.1.3 Polivalents alimentaris  admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia ZE. 

EC1.2 Establiments alimentaris en 
règim d’autoservei 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1 / nombre màxim d’establiments: 2) 
i les condicions 10 i 12. La condició de densitat no s’aplicarà 
quan es tracti de trasllats dins la pròpia ZE. 

EC2 Establiments individuals multi 
sectorials o polivalents 

 admesos amb les condicions 10 i 12 

EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. 
venda < 500 m². Obert al públic 
> 18 hores 

 no admesos 

EC3.2 Botigues annexes a 
gasolineres 

 no admesos 

EC3.3.1 Establiments amb màquines 
expenedores d'aliments 

 admesos amb la condició 11 

EC3.3.2 Botigues de plats preparats  admesos amb la condició 12 
EC3.3.3 Comerç alimentari amb 

degustació 
 admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels epígrafs 

2.3 i EC3.3.3) i condició 12 
EC3.3.4 Gelateries i orxateries 

(establiment comercial sense 
degustació) 

 admesos 

EC4 Establiments col·lectius  admesos amb la condició 10 
H.0.1 Albergs joventut (L 38/1991, D 

140/2003) i Residencies 
d’estudiants o altres similars. 

 no admesos 

H.1 Hotels  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en pròpia 
zona) o condició 8. 

H.2 Hotels Apartaments  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en pròpia 
zona) o condició 8. 

P.1.1 Pensió  no admesos 
P.1.2 Meublé  no admesos 
AT.1 Apartaments turístics  no admesos 
T.1 Habitatges d'ús turístic (HUT)  admesos amb la condició 9 
 

6. Àrea de tractament específic ATE 2.1 de la ZE-2A 

En l’àrea de tractament específic ATE 2.1 (Entorns del Pou de la Figuera i Santa Caterina; 

sector de l’entorn del c. Pou de la Figuera i prolongació per Rec Comtal) continguda en la 

ZE-2A no li és d’aplicació la condició de baixa (condicions 3 o 4) per als establiments de 

restauració amb cuina pròpia dels epígrafs 2.3.3.1 (Restaurant amb elaboració en cuina 

pròpia) i 2.3.4.1 (Restaurant-bar amb elaboració en cuina pròpia) que disposin d’un mínim 

de 50 m2 de superfície d’ús públic. 

7. Zona especifica ZE-2B. (Sant Pere / Santa Caterina / La Ribera). Subzona Santa 
Caterina. 

 
1.2 Exhibicions o espectacles 

realitzats en recintes coberts 
 admesos 

2.1.2.1 Estadis, pavellons o altres 
espais similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim d’establiments: 3).  

2.1.2.2 Canòdroms, hipòdroms o altres 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim d’establiments: 3). 

2.1.2.3 Velòdroms o altres espais 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim d’establiments: 3). 

2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic 
o similars 

 admesos 

2.1.2.5 Piscines d'ús públic  admesos 
2.2.1 Bar musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.2) i condició 6. 
2.2.1bis Bar musical amb música en 

directe (sense pista de ball o 
similar) 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) i condició 6. 

2.2.2 Discoteca  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 
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2.2.3 Sala de ball  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 

2.2.4 Sala de festes  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 

2.2.5 Cafè teatre i cafè concert  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) i condició 6. 

2.2.6 Sales d'exhibició sexual  no admesos 
2.2.7 Locals prostitució  no admesos 
2.2.8 Restaurant musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.2) i condició 6. 
2.3.1 Bar  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.2 Bar amb restauració menor  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.3 Restaurant  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.4.1 Restaurant-bar amb elaboració 

en cuina pròpia 
 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.4.2 Restaurant-bar procedent de 

càtering. Escalfament < 5Kw 
 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb 

degustació 
 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3). 
2.3.5 Saló de banquets  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.4.1 Jocs d’atzar  no admesos 
2.4.2 Jocs recreatius  no admesos 
2.4.3 Jocs esportius  admesos amb la condició 1 (a 100 m. d’altres establiments de 

l’epígraf 2.4.3) 
2.4.4 Atraccions recreatives  no admesos 
2.4.5 Ludoteques  admesos 
2.5.1 Exposicions, museus i altres 

similars 
 admesos 

2.5.2 Conferències i congressos  admesos 
2.5.3 Festes populars  admesos 
2.5.4 Festes tradicionals  admesos 
2.5.5 Associacions d'atenció social 

(menjadors socials) 
 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 

establiments de l’epígraf 2.5.5 / nombre màxim d’establiments: 
2). 

2.5.6.1 Associacions culturals sense 
activitats simultànies 

 admesos 

2.5.6.2 Associacions culturals amb 
activitats simultànies 

 admesos, amb la condició 2a (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.3 i EC3.3.3 / nombre màxim 
d’establiments: 3), condició 3 (baixa d’establiments dels epígrafs 
2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.6.1 Activitats amb aparells 
electrònics o audiovisuals 
("karaoke") 

 admesos, amb condició 4 (baixa d’establiments dels epígrafs 
2.6.1) i condició 6. 

2.6.2 Exhibició de material 
pornogràfic 

 no admesos 

2.6.3 Establiments de 
telecomunicacions. "Locutoris" 

 no admesos 

2.7.1 Exposició pública d'animals en 
semillibertat o en captivitat 

 no admesos 

EC1.1.1.1 Especialistes alimentaris. 
Alimentació, làctics, congelats i 
dietètica (codis A1.1, A1.2, 
A1.3 i A1.5) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Productes càrnics (codis A2.1 i 
A2.2) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.1.3 Especialistes alimentaris. 
Fruites i hortalisses (codi A3.1) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.1.4 Especialistes alimentaris. Pa i 
pastisseria (codis A5.1 i A5.3) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.4 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Bodegues (codi A1.4) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.3 Polivalents alimentaris  admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.2 Establiments alimentaris en 
règim d’autoservei 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1 / nombre màxim d’establiments: 2) 
i les condicions 10 i 12. La condició de densitat no s’aplicarà 
quan es tracti de trasllats dins la pròpia ZE. 

EC2 Establiments individuals multi 
sectorials o polivalents 

 admesos amb les condicions 10 i 12 

EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. 
venda < 500 m². Obert al públic 
> 18 hores 

 admesos 

EC3.2 Botigues annexes a 
gasolineres 

 no admesos 

EC3.3.1 Establiments amb màquines 
expenedores d'aliments 

 admesos amb la condició 11 

EC3.3.2 Botigues de plats preparats  admesos amb la condició 12 
EC3.3.3 Comerç alimentari amb 

degustació 
 admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels epígrafs 

2.3 i EC3.3.3) i condició 12 
EC3.3.4 Gelateries i orxateries 

(establiment comercial sense 
degustació) 

 admesos 

EC4 Establiments col·lectius  admesos amb la condició 10 
H.0.1 Albergs joventut (L 38/1991, D 

140/2003) i Residencies 
d’estudiants o altres similars. 

 no admesos 

H.1 Hotels  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en pròpia 
zona) o condició 8. 

H.2 Hotels Apartaments  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en pròpia 
zona) o condició 8. 

P.1.1 Pensió  no admesos 
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P.1.2 Meublé  no admesos 
AT.1 Apartaments turístics  no admesos 
T.1 Habitatges d'ús turístic (HUT)  admesos amb la condició 9 

 

8. Àrea de tractament específic ATE 2.1 de la ZE-2B 

En l’àrea de tractament específic ATE 2.1 (sector de l’entorn Mercat Santa Caterina) 

continguda en la ZE-2B no li és d’aplicació la condició de baixa (condicions 3 o 4) per als 

establiments de restauració amb cuina pròpia dels epígrafs 2.3.3.1 (Restaurant amb 

elaboració en cuina pròpia) i 2.3.4.1 (Restaurant-bar amb elaboració en cuina pròpia) que 

disposin d’un mínim de 50 m2 de superfície d’ús públic. 

9. Zona especifica ZE-2C. (Sant Pere / Santa Caterina / La Ribera). Subzona La Ribera. 
 

1.2 Exhibicions o espectacles 
realitzats en recintes coberts 

 admesos 

2.1.2.1 Estadis, pavellons o altres 
espais similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim d’establiments: 3).  

2.1.2.2 Canòdroms, hipòdroms o 
altres similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim d’establiments: 3). 

2.1.2.3 Velòdroms o altres espais 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim d’establiments: 3). 

2.1.2.4 Centres de gimnàstica, 
aeròbic o similars 

 admesos 

2.1.2.5 Piscines d'ús públic  admesos 
2.2.1 Bar musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i condició 6. 
2.2.1bis Bar musical amb música en 

directe (sense pista de ball o 
similar) 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i condició 6. 

2.2.2 Discoteca  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona), condició 5 i 
condició 6. 

2.2.3 Sala de ball  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona), condició 5 i 
condició 6. 

2.2.4 Sala de festes  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona), condició 5 i 
condició 6. 

2.2.5 Cafè teatre i cafè concert  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i condició 6. 

2.2.6 Sales d'exhibició sexual  no admesos 
2.2.7 Locals prostitució  no admesos 
2.2.8 Restaurant musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i condició 6. 
2.3.1 Bar  no admesos 
2.3.2 Bar amb restauració menor  no admesos 
2.3.3 Restaurant  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la pròpia zona) i condició 
12. 

2.3.4.1 Restaurant-bar amb 
elaboració en cuina pròpia 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la pròpia zona) i condició 
12. 

2.3.4.2 Restaurant-bar procedent de 
càtering. Escalfament < 5Kw 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la pròpia zona) i condició 
12. 

2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb 
degustació 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la pròpia zona). 

2.3.5 Saló de banquets  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la pròpia zona) i condició 
12. 

2.4.1 Jocs d’atzar  no admesos 
2.4.2 Jocs recreatius  no admesos 
2.4.3 Jocs esportius  admesos amb la condició 1 (a 100 m. d’altres establiments de 

l’epígraf 2.4.3) 
2.4.4 Atraccions recreatives  no admesos 
2.4.5 Ludoteques  admesos 
2.5.1 Exposicions, museus i altres 

similars 
 admesos 

2.5.2 Conferències i congressos  admesos 
2.5.3 Festes populars  admesos 
2.5.4 Festes tradicionals  admesos 
2.5.5 Associacions d'atenció social 

(menjadors socials) 
 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 

establiments de l’epígraf 2.5.5 / nombre màxim d’establiments: 
2). 

2.5.6.1 Associacions culturals sense 
activitats simultànies 

 admesos 

2.5.6.2 Associacions culturals amb 
activitats simultànies 

 no admesos 

2.6.1 Activitats amb aparells 
electrònics o audiovisuals 
("karaoke") 

 no admesos 

2.6.2 Exhibició de material 
pornogràfic 

 no admesos 

2.6.3 Establiments de 
telecomunicacions. 
"Locutoris" 

 no admesos 

2.7.1 Exposició pública d'animals 
en semillibertat o en captivitat 

 no admesos 

EC1.1.1.1 Especialistes alimentaris. 
Alimentació, làctics, congelats 
i dietètica (codis A1.1, A1.2, 
A1.3 i A1.5) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Productes càrnics (codis A2.1 
i A2.2) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.1.3 Especialistes alimentaris. 
Fruites i hortalisses (codi 
A3.1) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 
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EC1.1.1.4 Especialistes alimentaris. Pa i 
pastisseria (codis A5.1 i A5.3) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.4 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Bodegues (codi A1.4) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.3 Polivalents alimentaris  admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.2 Establiments alimentaris en 
règim d’autoservei 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1 / nombre màxim d’establiments: 
2) i les condicions 10 i 12. La condició de densitat no s’aplicarà 
quan es tracti de trasllats dins la pròpia ZE. 

EC2 Establiments individuals multi 
sectorials o polivalents 

 admesos amb les condicions 10 i 12 

EC3.1 Botigues de conveniència. 
Sup. venda < 500 m². Obert al 
públic > 18 hores 

 no admesos 

EC3.2 Botigues annexes a 
gasolineres 

 no admesos 

EC3.3.1 Establiments amb màquines 
expenedores d'aliments 

 admesos amb la condició 11 

EC3.3.2 Botigues de plats preparats  admesos amb la condició 12 
EC3.3.3 Comerç alimentari amb 

degustació 
 no admesos 

EC3.3.4 Gelateries i orxateries 
(establiment comercial sense 
degustació) 

 admesos 

EC4 Establiments col·lectius  admesos amb la condició 10 
H.0.1 Albergs joventut (L 38/1991, D 

140/2003) i Residencies 
d’estudiants o altres similars 

 no admesos 

H.1 Hotels  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en pròpia 
zona) o condició 8. 

H.2 Hotels Apartaments  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en pròpia 
zona) o condició 8. 

P.1.1 Pensió  no admesos 
P.1.2 Meublé  no admesos 
AT.1 Apartaments turístics  no admesos 
T.1 Habitatges d'ús turístic (HUT)  admesos amb la condició 9 

 
 
 
 
 

10. Condicions addicionals per a la ZE-2C 
 

Es mantindrà la densitat d’establiments dels epígrafs 2.2 (condició 2a: densitat 

comptabilitzada amb establiments dels epígrafs 2.2 / nombre màxim d’establiments: 5) en 

el Passeig del Born, excepte si es tracta de trasllats en el propi carrer. 

 
Es mantindrà la densitat d’establiments dels epígrafs 2.3 (condició 2a: densitat 

comptabilitzada amb establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / nombre màxim 

d’establiments: 5) en el Passeig del Born, excepte si es tracta de trasllats en el propi 

carrer. 

11. Zona especifica ZE-3. Gòtic nord 
 

1.2 Exhibicions o espectacles 
realitzats en recintes coberts 

 admesos 

2.1.2.1 Estadis, pavellons o altres 
espais similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim d’establiments: 
3).  

2.1.2.2 Canòdroms, hipòdroms o altres 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim d’establiments: 
3). 

2.1.2.3 Velòdroms o altres espais 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim d’establiments: 
3). 

2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic 
o similars 

 admesos 

2.1.2.5 Piscines d'ús públic  admesos 
2.2.1 Bar musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.2) i condició 6. 
2.2.1bis Bar musical amb música en 

directe (sense pista de ball o 
similar) 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) i condició 6. 

2.2.2 Discoteca  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 

2.2.3 Sala de ball  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 

2.2.4 Sala de festes  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 

2.2.5 Cafè teatre i cafè concert  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) i condició 6. 

2.2.6 Sales d'exhibició sexual  no admesos 
2.2.7 Locals prostitució  no admesos 
2.2.8 Restaurant musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.2) i condició 6. 
2.3.1 Bar  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.2 Bar amb restauració menor  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.3 Restaurant  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.4.1 Restaurant-bar amb elaboració 

en cuina pròpia 
 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
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2.3.4.2 Restaurant-bar procedent de 
càtering. Escalfament < 5Kw 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb 
degustació 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3). 

2.3.5 Saló de banquets  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.4.1 Jocs d’atzar  no admesos 
2.4.2 Jocs recreatius  no admesos 
2.4.3 Jocs esportius  admesos amb la condició 1 (a 100 m. d’altres establiments de 

l’epígraf 2.4.3) 
2.4.4 Atraccions recreatives  no admesos 
2.4.5 Ludoteques  admesos 
2.5.1 Exposicions, museus i altres 

similars 
 admesos 

2.5.2 Conferències i congressos  admesos 
2.5.3 Festes populars  admesos 
2.5.4 Festes tradicionals  admesos 
2.5.5 Associacions d'atenció social 

(menjadors socials) 
 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 

establiments de l’epígraf 2.5.5 / nombre màxim 
d’establiments: 2). 

2.5.6.1 Associacions culturals sense 
activitats simultànies 

 admesos 

2.5.6.2 Associacions culturals amb 
activitats simultànies 

 admesos, amb la condició 2a (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.3 i EC3.3.3 / nombre màxim 
d’establiments: 3), condició 3 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.6.1 Activitats amb aparells 
electrònics o audiovisuals 
("karaoke") 

 admesos, amb condició 4 (baixa d’establiments dels epígrafs 
2.6.1) i condició 6. 

2.6.2 Exhibició de material 
pornogràfic 

 no admesos 

2.6.3 Establiments de 
telecomunicacions. "Locutoris" 

 no admesos 

2.7.1 Exposició pública d'animals en 
semillibertat o en captivitat 

 no admesos 

EC1.1.1.1 Especialistes alimentaris. 
Alimentació, làctics, congelats i 
dietètica (codis A1.1, A1.2, 
A1.3 i A1.5) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Productes càrnics (codis A2.1 i 
A2.2) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.1.3 Especialistes alimentaris. 
Fruites i hortalisses (codi A3.1) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.1.4 Especialistes alimentaris. Pa i 
pastisseria (codis A5.1 i A5.3) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.4 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Bodegues (codi A1.4) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.3 Polivalents alimentaris  admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.2 Establiments alimentaris en 
règim d’autoservei 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC2 Establiments individuals multi 
sectorials o polivalents 

 admesos amb les condicions 10 i 12 

EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. 
venda < 500 m². Obert al públic 
> 18 hores 

 no admesos 

EC3.2 Botigues annexes a 
gasolineres 

 no admesos 

EC3.3.1 Establiments amb màquines 
expenedores d'aliments 

 admesos amb la condició 11 

EC3.3.2 Botigues de plats preparats  admesos amb la condició 12 
EC3.3.3 Comerç alimentari amb 

degustació 
 admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 

epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12 
EC3.3.4 Gelateries i orxateries 

(establiment comercial sense 
degustació) 

 admesos 

EC4 Establiments col·lectius  admesos amb la condició 10 
H.0.1 Albergs joventut (L 38/1991, D 

140/2003) i Residencies 
d’estudiants o altres similars. 

 no admesos 

H.1 Hotels  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en pròpia 
zona) o condició 8. 

H.2 Hotels Apartaments  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en pròpia 
zona) o condició 8. 

P.1.1 Pensió  no admesos 
P.1.2 Meublé  no admesos 
AT.1 Apartaments turístics  no admesos 
T.1 Habitatges d'ús turístic (HUT)  admesos amb la condició 9 

 

12. Àrea de tractament específic ATE 3.1 de la ZE-3 
 

En l’àrea de tractament específic ATE 3.1 (Entorns del Call) continguda en la ZE-3 no li és 

d’aplicació la condició de baixa (condicions 3 o 4) per als establiments dels epígrafs 2.3.1 

(bar) i 2.3.2 (bar amb restauració menor). 

 

En  l’àrea de tractament específic ATE 3.1 (Entorns del Call) continguda en la ZE-3 

s’estableix una restricció horària específica de 06:00 h a 00:30 h (de 06:00 h a 01:00 h en 
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vigílies i festius) per a tots els establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3. L’eficàcia d’aquest 

requeriment s’establirà per Decret d’Alcaldia. 

13. Zona especifica ZE-4. Gòtic sud 
 

1.2 Exhibicions o espectacles 
realitzats en recintes coberts 

 admesos 

2.1.2.1 Estadis, pavellons o altres 
espais similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim 
d’establiments: 3).  

2.1.2.2 Canòdroms, hipòdroms o altres 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim 
d’establiments: 3). 

2.1.2.3 Velòdroms o altres espais 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim 
d’establiments: 3). 

2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic o 
similars 

 admesos 

2.1.2.5 Piscines d'ús públic  admesos 
2.2.1 Bar musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i 
condició 6. 

2.2.1bis Bar musical amb música en 
directe (sense pista de ball o 
similar) 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i 
condició 6. 

2.2.2 Discoteca  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 

2.2.3 Sala de ball  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona), 
condició 5 i condició 6. 

2.2.4 Sala de festes  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 

2.2.5 Cafè teatre i cafè concert  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i 
condició 6. 

2.2.6 Sales d'exhibició sexual  no admesos 
2.2.7 Locals prostitució  no admesos 
2.2.8 Restaurant musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i 
condició 6. 

2.3.1 Bar  no admesos 
2.3.2 Bar amb restauració menor  no admesos 
2.3.3 Restaurant  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la pròpia 
zona) i condició 12. 

2.3.4.1 Restaurant-bar amb elaboració 
en cuina pròpia 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la pròpia 
zona) i condició 12. 

2.3.4.2 Restaurant-bar procedent de 
càtering. Escalfament < 5Kw 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb 
degustació 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la pròpia 
zona). 

2.3.5 Saló de banquets  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la pròpia 
zona) i condició 12. 

2.4.1 Jocs d’atzar  no admesos 
2.4.2 Jocs recreatius  no admesos 
2.4.3 Jocs esportius  admesos amb la condició 1 (a 100 m. d’altres establiments 

de l’epígraf 2.4.3) 
2.4.4 Atraccions recreatives  no admesos 
2.4.5 Ludoteques  admesos 
2.5.1 Exposicions, museus i altres 

similars 
 admesos 

2.5.2 Conferències i congressos  admesos 
2.5.3 Festes populars  admesos 
2.5.4 Festes tradicionals  admesos 
2.5.5 Associacions d'atenció social 

(menjadors socials) 
 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 

establiments de l’epígraf 2.5.5 / nombre màxim 
d’establiments: 2). 

2.5.6.1 Associacions culturals sense 
activitats simultànies 

 admesos 

2.5.6.2 Associacions culturals amb 
activitats simultànies 

 no admesos 

2.6.1 Activitats amb aparells 
electrònics o audiovisuals 
("karaoke") 

 no admesos 

2.6.2 Exhibició de material pornogràfic  no admesos 
2.6.3 Establiments de 

telecomunicacions. "Locutoris" 
 no admesos 

2.7.1 Exposició pública d'animals en 
semillibertat o en captivitat 

 no admesos 

EC1.1.1.1 Especialistes alimentaris. 
Alimentació, làctics, congelats i 
dietètica (codis A1.1, A1.2, A1.3 i 
A1.5) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Productes càrnics (codis A2.1 i 
A2.2) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.3 Especialistes alimentaris. Fruites 
i hortalisses (codi A3.1) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.4 Especialistes alimentaris. Pa i 
pastisseria (codis A5.1 i A5.3) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.4 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Bodegues (codi A1.4) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.3 Polivalents alimentaris  admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 
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EC1.2 Establiments alimentaris en 
règim d’autoservei 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC2 Establiments individuals multi 
sectorials o polivalents 

 admesos amb les condicions 10 i 12 

EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. 
venda < 500 m². Obert al públic 
> 18 hores 

 no admesos 

EC3.2 Botigues annexes a gasolineres  no admesos 
EC3.3.1 Establiments amb màquines 

expenedores d'aliments 
 admesos amb la condició 11 

EC3.3.2 Botigues de plats preparats  admesos amb la condició 12 
EC3.3.3 Comerç alimentari amb 

degustació 
 no admesos 

EC3.3.4 Gelateries i orxateries 
(establiment comercial sense 
degustació) 

 admesos 

EC4 Establiments col·lectius  admesos amb la condició 10 
H.0.1 Albergs joventut (L 38/1991, D 

140/2003) i Residencies 
d’estudiants o altres similars. 

 no admesos 

H.1 Hotels  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en 
pròpia zona) o condició 8. 

H.2 Hotels Apartaments  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en 
pròpia zona) o condició 8. 

P.1.1 Pensió  no admesos 
P.1.2 Meublé  no admesos 
AT.1 Apartaments turístics  no admesos 
T.1 Habitatges d'ús turístic (HUT)  admesos amb la condició 9 

 

14. Condicions addicionals per a la ZE-4 
 

Es mantindrà la densitat d’establiments dels epígrafs 2.2 (condició 2a: densitat 

comptabilitzada amb establiments dels epígrafs 2.2 / nombre màxim d’establiments: 5) en 

els carrers Ample, Josep Anselm Clavé, Escudellers, Rauric, Escudellers blancs, n’Aglà i 

Còdols, excepte si es tracta de trasllats en el propi carrer. 

 
Es mantindrà la densitat d’establiments dels epígrafs 2.3 (condició 2a: densitat 

comptabilitzada amb establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / nombre màxim 

d’establiments: 5) en els carrers Ample, Josep Anselm Clavé, front a pl Medinaceli en 

continuïtat amb els dos anteriors, Escudellers, Rauric, Escudellers blancs, n’Aglà i Còdols, 

excepte si es tracta de trasllats en el propi carrer. 

15. Àrea de tractament específic ATE 4.1 de la ZE-4 

En l’àrea de tractament específic ATE 4.1 (Plaça de George Orwell) continguda en la ZE-4 

no li és d’aplicació la condició de baixa (condicions 3 o 4) per als establiments de 

restauració amb cuina pròpia dels epígrafs 2.3.3.1 (Restaurant amb elaboració en cuina 

pròpia) i 2.3.4.1 (Restaurant-bar amb elaboració en cuina pròpia) que disposin d’un mínim 

de 50 m2 de superfície d’ús públic. 

16. Zona especifica ZE-5A. (Vies interiors principals). Subzona Laietana. 
 

1.2 Exhibicions o espectacles realitzats 
en recintes coberts 

 admesos 

2.1.2.1 Estadis, pavellons o altres espais 
similars 

 admesos, amb condició 1 (a 100 m. d’altres establiments 
de l’epígraf 2.1). 

2.1.2.2 Canòdroms, hipòdroms o altres 
similars 

 admesos, amb condició 1 (a 100 m. d’altres establiments 
de l’epígraf 2.1). 

2.1.2.3 Velòdroms o altres espais similars  admesos, amb condició 1 (a 100 m. d’altres establiments 
de l’epígraf 2.1). 

2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic o 
similars 

 admesos 

2.1.2.5 Piscines d'ús públic  admesos 
2.2.1 Bar musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa 
d’establiments de qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.1bis Bar musical amb música en directe 
(sense pista de ball o similar) 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa 
d’establiments de qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.2 Discoteca  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa 
d’establiments de qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.3 Sala de ball  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa 
d’establiments de qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.4 Sala de festes  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa 
d’establiments de qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.5 Cafè teatre i cafè concert  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa 
d’establiments de qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.6 Sales d'exhibició sexual  no admesos 
2.2.7 Locals prostitució  no admesos 
2.2.8 Restaurant musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa 
d’establiments de qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.3.1 Bar  no admesos 
2.3.2 Bar amb restauració menor  no admesos 
2.3.3 Restaurant  admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 

epígrafs 2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments 
dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.4.1 Restaurant-bar amb elaboració en 
cuina pròpia 

 admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments 
dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.4.2 Restaurant-bar procedent de 
càtering. Escalfament < 5Kw 

 admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments 
dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
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2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb 
degustació 

 admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments 
dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3). 

2.3.5 Saló de banquets  admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments 
dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.4.1 Jocs d’atzar  no admesos 
2.4.2 Jocs recreatius  no admesos 
2.4.3 Jocs esportius  no admesos 
2.4.4 Atraccions recreatives  no admesos 
2.4.5 Ludoteques  admesos 
2.5.1 Exposicions, museus i altres similars  admesos 
2.5.2 Conferències i congressos  admesos 
2.5.3 Festes populars  admesos 
2.5.4 Festes tradicionals  admesos 
2.5.5 Associacions d'atenció social 

(menjadors socials) 
 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada 

amb establiments de l’epígraf 2.5.5 / nombre màxim 
d’establiments: 2). 

2.5.6.1 Associacions culturals sense 
activitats simultànies 

 admesos 

2.5.6.2 Associacions culturals amb activitats 
simultànies 

 admesos, amb la condició 2a (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf 2.3 i EC3.3.3 / nombre 
màxim d’establiments: 3), condició 3 o 4 (baixa 
d’establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.6.1 Activitats amb aparells electrònics o 
audiovisuals ("karaoke") 

 admesos, amb condició 1 (a 100 m d’establiments de 
l’epígraf 2.6.1). 

2.6.2 Exhibició de material pornogràfic  no admesos 
2.6.3 Establiments de telecomunicacions. 

"Locutoris" 
 no admesos 

2.7.1 Exposició pública d'animals en 
semillibertat o en captivitat 

 no admesos 

EC1.1.1.1 Especialistes alimentaris. 
Alimentació, làctics, congelats i 
dietètica (codis A1.1, A1.2, A1.3 i 
A1.5) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf EC1.1.1.1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.2 Especialistes alimentaris. Productes 
càrnics (codis A2.1 i A2.2) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf EC1.1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.3 Especialistes alimentaris. Fruites i 
hortalisses (codi A3.1) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf EC1.1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.4 Especialistes alimentaris. Pa i 
pastisseria (codis A5.1 i A5.3) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf EC1.1.1.4 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. Bodegues 
(codi A1.4) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf EC1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.3 Polivalents alimentaris  admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf EC1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.2 Establiments alimentaris en règim 
d’autoservei 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf EC1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC2 Establiments individuals multi 
sectorials o polivalents 

 admesos amb les condicions 10 i 12 

EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. 
venda < 500 m². Obert al públic > 18 
hores 

 admesos 

EC3.2 Botigues annexes a gasolineres  admesos 
EC3.3.1 Establiments amb màquines 

expenedores d'aliments 
 admesos amb la condició 11 

EC3.3.2 Botigues de plats preparats  no admesos 
EC3.3.3 Comerç alimentari amb degustació  admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 

epígrafs 2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments 
dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12 

EC3.3.4 Gelateries i orxateries (establiment 
comercial sense degustació) 

 admesos 

EC4 Establiments col·lectius  admesos amb la condició 10 
H.0.1 Albergs joventut (L 38/1991, D 

140/2003) i Residencies d’estudiants 
o altres similars. 

 no admesos 

H.1 Hotels  admesos amb la condició 7a o condició 8. 
H.2 Hotels Apartaments  admesos amb la condició 7a o condició 8. 
P.1.1 Pensió  admesos amb la condició 7a o condició 8. 
P.1.2 Meublé  no admesos 
AT.1 Apartaments turístics  no admesos 
T.1 Habitatges d'ús turístic (HUT)  admesos amb la condició 9 

 

17. Condicions addicionals per a la ZE-5A 
 

Es mantindrà la densitat d’establiments dels epígrafs 2.2 (condició 2a: densitat 

comptabilitzada amb establiments dels epígrafs 2.2 / nombre màxim d’establiments: 5) en 

el carrer Ferran i el carrer de Jaume I, excepte si es tracta de trasllats en el propi carrer. 

 
Es mantindrà la densitat d’establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 (condició 2a: densitat 

comptabilitzada amb establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / nombre màxim 

d’establiments: 5) en el carrer Ferran i el carrer de Jaume I, excepte si es tracta de trasllats 

en el propi carrer. 

18. Zona especifica ZE-5B. (Vies interiors principals). Subzona Rambla. 
 
1.2 Exhibicions o espectacles realitzats 

en recintes coberts 
 admesos 
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2.1.2.1 Estadis, pavellons o altres espais 
similars 

 admesos, amb condició 1 (a 100 m. d’altres establiments 
de l’epígraf 2.1). 

2.1.2.2 Canòdroms, hipòdroms o altres 
similars 

 admesos, amb condició 1 (a 100 m. d’altres establiments 
de l’epígraf 2.1). 

2.1.2.3 Velòdroms o altres espais similars  admesos, amb condició 1 (a 100 m. d’altres establiments 
de l’epígraf 2.1). 

2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic o 
similars 

 admesos 

2.1.2.5 Piscines d'ús públic  admesos 
2.2.1 Bar musical  admesos, amb condició 3  o condició 4 (baixa 

d’establiments de qualsevol dels epígrafs 2.2). 
2.2.1bis Bar musical amb música en directe 

(sense pista de ball o similar) 
 admesos, amb condició 3  o condició 4 (baixa 

d’establiments de qualsevol dels epígrafs 2.2). 
2.2.2 Discoteca  admesos, amb i condició 3  o condició 4 (baixa 

d’establiments de qualsevol dels epígrafs 2.2). 
2.2.3 Sala de ball  admesos, amb condició 3  o condició 4 (baixa 

d’establiments de qualsevol dels epígrafs 2.2). 
2.2.4 Sala de festes  admesos, amb condició 3  o condició 4 (baixa 

d’establiments de qualsevol dels epígrafs 2.2). 
2.2.5 Cafè teatre i cafè concert  admesos, amb condició 3  o condició 4 (baixa 

d’establiments de qualsevol dels epígrafs 2.2). 
2.2.6 Sales d'exhibició sexual  no admesos 
2.2.7 Locals prostitució  no admesos 
2.2.8 Restaurant musical  admesos, amb condició 3  o condició 4 (baixa 

d’establiments de qualsevol dels epígrafs 2.2). 
2.3.1 Bar  no admesos 
2.3.2 Bar amb restauració menor  no admesos 
2.3.3 Restaurant  admesos, amb la condició 3 o condició 4 (baixa 

d’establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3); i la condició 12. 
2.3.4.1 Restaurant-bar amb elaboració en 

cuina pròpia 
 admesos, amb la condició 3 o condició 4 (baixa 

d’establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3); i la condició 12. 
2.3.4.2 Restaurant-bar procedent de 

càtering. Escalfament < 5Kw 
 admesos, amb la condició 3 o condició 4 (baixa 

d’establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3); i la condició 12. 
2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb 

degustació 
 admesos, amb la condició 3 o condició 4 (baixa 

d’establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3). 
2.3.5 Saló de banquets  admesos, amb la condició 3 o condició 4 (baixa 

d’establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3); i la condició 12. 
2.4.1 Jocs d’atzar  no admesos 
2.4.2 Jocs recreatius  no admesos 
2.4.3 Jocs esportius  no admesos 
2.4.4 Atraccions recreatives  no admesos 
2.4.5 Ludoteques  admesos 
2.5.1 Exposicions, museus i altres 

similars 
 admesos 

2.5.2 Conferències i congressos  admesos 
2.5.3 Festes populars  admesos 
2.5.4 Festes tradicionals  admesos 
2.5.5 Associacions d'atenció social 

(menjadors socials) 
 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 

establiments de l’epígraf 2.5.5 / nombre màxim 
d’establiments: 2). 

2.5.6.1 Associacions culturals sense 
activitats simultànies 

 admesos 

2.5.6.2 Associacions culturals amb 
activitats simultànies 

 admesos, amb la condició 2a (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.3 i EC3.3.3 / nombre màxim 
d’establiments: 3), condició 3 o 4 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.6.1 Activitats amb aparells electrònics o 
audiovisuals ("karaoke") 

 admesos, amb condició 1 (a 100 m d’establiments de 
l’epígraf 2.6.1). 

2.6.2 Exhibició de material pornogràfic  no admesos 
2.6.3 Establiments de telecomunicacions. 

"Locutoris" 
 no admesos 

2.7.1 Exposició pública d'animals en 
semillibertat o en captivitat 

 no admesos 

EC1.1.1.1 Especialistes alimentaris. 
Alimentació, làctics, congelats i 
dietètica (codis A1.1, A1.2, A1.3 i 
A1.5) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Productes càrnics (codis A2.1 i 
A2.2) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.3 Especialistes alimentaris. Fruites i 
hortalisses (codi A3.1) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.4 Especialistes alimentaris. Pa i 
pastisseria (codis A5.1 i A5.3) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.4 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Bodegues (codi A1.4) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.3 Polivalents alimentaris  admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.2 Establiments alimentaris en règim 
d’autoservei 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC2 Establiments individuals multi 
sectorials o polivalents 

 admesos amb les condicions 10 i 12 

EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. 
venda < 500 m². Obert al públic > 
18 hores 

 admesos 

EC3.2 Botigues annexes a gasolineres  admesos 
EC3.3.1 Establiments amb màquines 

expenedores d'aliments 
 admesos amb la condició 11 

EC3.3.2 Botigues de plats preparats  no admesos 
EC3.3.3 Comerç alimentari amb degustació  admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 

epígrafs 2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments 
dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12 

EC3.3.4 Gelateries i orxateries (establiment 
comercial sense degustació) 

 admesos 

EC4 Establiments col·lectius  admesos amb la condició 10 
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H.0.1 Albergs joventut (L 38/1991, D 
140/2003) i Residencies 
d’estudiants o altres similars. 

 no admesos 

H.1 Hotels  admesos amb la condició 7a o condició 8. 
H.2 Hotels Apartaments  admesos amb la condició 7a o condició 8. 
P.1.1 Pensió  admesos amb la condició 7a o condició 8. 
P.1.2 Meublé  no admesos 
AT.1 Apartaments turístics  no admesos 
T.1 Habitatges d'ús turístic (HUT)  admesos amb la condició 9 

 

19. Àrea de tractament específic ATE 5B.1 de la ZE-5B 

En l’àrea de tractament específic ATE 5B.1 (Porxos Boqueria) continguda en la ZE-5B no li 

són d’aplicació les condicions de densitat (condició 2a) ni de baixa (condicions 3 o 4) per 

als establiments amb degustació de l’epígraf EC3.3.3 (Comerç alimentari amb degustació). 

 

En  l’àrea de tractament específic ATE 5B.1 (Porxos Boqueria) continguda en la ZE-5B 

s’estableix una restricció horària específica de 06:00 h a 00:30 h (de 06:00 h a 01:00 h en 

vigílies i festius) per a tots els establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3. L’eficàcia d’aquest 

requeriment s’establirà per Decret d’Alcaldia. 

20. Zona especifica ZE-6. Raval cultural. 
 
1.2 Exhibicions o espectacles realitzats 

en recintes coberts 
 admesos 

2.1.2.1 Estadis, pavellons o altres espais 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim 
d’establiments: 3).  

2.1.2.2 Canòdroms, hipòdroms o altres 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim 
d’establiments: 3). 

2.1.2.3 Velòdroms o altres espais similars  admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim 
d’establiments: 3). 

2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic o 
similars 

 admesos 

2.1.2.5 Piscines d'ús públic  admesos 
2.2.1 Bar musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2) i condició 6. 
2.2.1bis Bar musical amb música en directe 

(sense pista de ball o similar) 
 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2) i condició 6. 
2.2.2 Discoteca  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 
2.2.3 Sala de ball  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 
2.2.4 Sala de festes  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 
2.2.5 Cafè teatre i cafè concert  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2) i condició 6. 

2.2.6 Sales d'exhibició sexual  no admesos 
2.2.7 Locals prostitució  no admesos 
2.2.8 Restaurant musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2) i condició 6. 
2.3.1 Bar  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.2 Bar amb restauració menor  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.3 Restaurant  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.4.1 Restaurant-bar amb elaboració en 

cuina pròpia 
 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.4.2 Restaurant-bar procedent de 

càtering. Escalfament < 5Kw 
 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb 

degustació 
 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3). 
2.3.5 Saló de banquets  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 
2.4.1 Jocs d’atzar  no admesos 
2.4.2 Jocs recreatius  no admesos 
2.4.3 Jocs esportius  admesos amb la condició 1 (a 100 m. d’altres establiments 

de l’epígraf 2.4.3) 
2.4.4 Atraccions recreatives  no admesos 
2.4.5 Ludoteques  admesos 
2.5.1 Exposicions, museus i altres 

similars 
 admesos 

2.5.2 Conferències i congressos  admesos 
2.5.3 Festes populars  admesos 
2.5.4 Festes tradicionals  admesos 
2.5.5 Associacions d'atenció social 

(menjadors socials) 
 admesos amb la condició 13. 

2.5.6.1 Associacions culturals sense 
activitats simultànies 

 admesos 

2.5.6.2 Associacions culturals amb 
activitats simultànies 

 admesos, amb la condició 2a (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf 2.3 i EC3.3.3 / nombre 
màxim d’establiments: 3), condició 3 (baixa d’establiments 
dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.6.1 Activitats amb aparells electrònics o 
audiovisuals ("karaoke") 

 admesos, amb condició 4 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.6.1) i condició 6. 

2.6.2 Exhibició de material pornogràfic  no admesos 
2.6.3 Establiments de telecomunicacions. 

"Locutoris" 
 no admesos 

2.7.1 Exposició pública d'animals en 
semillibertat o en captivitat 

 no admesos 

EC1.1.1.1 Especialistes alimentaris. 
Alimentació, làctics, congelats i 
dietètica (codis A1.1, A1.2, A1.3 i 
A1.5) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Productes càrnics (codis A2.1 i 
A2.2) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 
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EC1.1.1.3 Especialistes alimentaris. Fruites i 
hortalisses (codi A3.1) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.4 Especialistes alimentaris. Pa i 
pastisseria (codis A5.1 i A5.3) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.4 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Bodegues (codi A1.4) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.3 Polivalents alimentaris  admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.2 Establiments alimentaris en règim 
d’autoservei 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC2 Establiments individuals multi 
sectorials o polivalents 

 admesos amb les condicions 10 i 12 

EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. 
venda < 500 m². Obert al públic > 
18 hores 

 no admesos 

EC3.2 Botigues annexes a gasolineres  no admesos 
EC3.3.1 Establiments amb màquines 

expenedores d'aliments 
 admesos amb la condició 11 

EC3.3.2 Botigues de plats preparats  admesos amb la condició 12 
EC3.3.3 Comerç alimentari amb degustació  admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 

epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12 
EC3.3.4 Gelateries i orxateries (establiment 

comercial sense degustació) 
 admesos 

EC4 Establiments col·lectius  admesos amb la condició 10 
H.0.1 Albergs joventut (L 38/1991, D 

140/2003) i Residencies 
d’estudiants o altres similars. 

 no admesos 

H.1 Hotels  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en 
pròpia zona) o condició 8. 

H.2 Hotels Apartaments  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en 
pròpia zona) o condició 8. 

P.1.1 Pensió  no admesos 
P.1.2 Meublé  no admesos 
AT.1 Apartaments turístics  no admesos 
T.1 Habitatges d'ús turístic (HUT)  admesos amb la condició 9 

 

21. Àrea de tractament específic ATE 6.1 de la ZE-6 

En l’àrea de tractament específic ATE 6.1 (Gardunya) continguda en la ZE-6 no li és 

d’aplicació la condició de baixa (condicions 3 o 4) per als establiments de restauració amb 

cuina pròpia dels epígrafs 2.3.3.1 (Restaurant amb elaboració en cuina pròpia) i 2.3.4.1 

(Restaurant-bar amb elaboració en cuina pròpia) que disposin d’un mínim de 50 m2 de 

superfície d’ús públic. 

22. Zona especifica ZE-7. Raval oest.  
 

1.2 Exhibicions o espectacles realitzats 
en recintes coberts 

 admesos 

2.1.2.1 Estadis, pavellons o altres espais 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim 
d’establiments: 3).  

2.1.2.2 Canòdroms, hipòdroms o altres 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim 
d’establiments: 3). 

2.1.2.3 Velòdroms o altres espais similars  admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim 
d’establiments: 3). 

2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic o 
similars 

 admesos 

2.1.2.5 Piscines d'ús públic  admesos 
2.2.1 Bar musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i 
condició 6. 

2.2.1bis Bar musical amb música en directe 
(sense pista de ball o similar) 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i 
condició 6. 

2.2.2 Discoteca  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona), 
condició 5 i condició 6. 

2.2.3 Sala de ball  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 

2.2.4 Sala de festes  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona), 
condició 5 i condició 6. 

2.2.5 Cafè teatre i cafè concert  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i 
condició 6. 

2.2.6 Sales d'exhibició sexual  no admesos 
2.2.7 Locals prostitució  no admesos 
2.2.8 Restaurant musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i 
condició 6. 

2.3.1 Bar  no admesos 
2.3.2.1 Bar amb restauració menor amb 

planxa < 3Kw 
 no admesos 

2.3.2.2 Bar amb menjar ràpid (no dinars ni 
sopars) 

 no admesos 

2.3.3.1 Restaurant amb elaboració en 
cuina pròpia 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la pròpia 
zona) i condició 12. 

2.3.3.2 Restaurant procedent de càtering. 
Escalfament < 5Kw 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la pròpia 
zona) i condició 12. 
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2.3.4.1 Restaurant-bar amb elaboració en 
cuina pròpia 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la pròpia 
zona) i condició 12. 

2.3.4.2 Restaurant-bar procedent de 
càtering. Escalfament < 5Kw 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la pròpia 
zona) i condició 12. 

2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb 
degustació 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la pròpia 
zona). 

2.3.5 Saló de banquets  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la pròpia 
zona) i condició 12. 

2.4.1.1 Saló de joc. Màquines recreatives 
tipus B (D. 28/1997) 

 no admesos 

2.4.1.2 Bingo (D. 147/2000). Màquines 
recreatives tipus A i B 

 no admesos 

2.4.1.3 Casinos de joc (D. 386/2000). 
Màquines rec. tipus A, B i C 

 no admesos 

2.4.2 Jocs recreatius  no admesos 
2.4.3 Jocs esportius  admesos amb la condició 1 (a 100 m. d’altres establiments 

de l’epígraf 2.4.3) 
2.4.4 Atraccions recreatives  no admesos 
2.4.5 Ludoteques  admesos 
2.5.1 Exposicions, museus i altres 

similars 
 admesos 

2.5.2 Conferències i congressos  admesos 
2.5.3 Festes populars  admesos 
2.5.4 Festes tradicionals  admesos 
2.5.5 Associacions d'atenció social 

(menjadors socials) 
 admesos amb la condició 13. 

2.5.6.1 Associacions culturals sense 
activitats simultànies 

 admesos 

2.5.6.2 Associacions culturals amb 
activitats simultànies 

 no admesos 

2.6.1 Activitats amb aparells electrònics o 
audiovisuals ("karaoke") 

 no admesos 

2.6.2 Exhibició de material pornogràfic  no admesos 
2.6.3 Establiments de telecomunicacions. 

"Locutoris" 
 no admesos 

2.7.1 Exposició pública d'animals en 
semillibertat o en captivitat 

 no admesos 

EC1.1.1.1 Especialistes alimentaris. 
Alimentació, làctics, congelats i 
dietètica (codis A1.1, A1.2, A1.3 i 
A1.5) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Productes càrnics (codis A2.1 i 
A2.2) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.3 Especialistes alimentaris. Fruites i 
hortalisses (codi A3.1) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.4 Especialistes alimentaris. Pa i 
pastisseria (codis A5.1 i A5.3) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.4 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Bodegues (codi A1.4) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.3 Polivalents alimentaris  admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.2 Establiments alimentaris en règim 
d’autoservei 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC2 Establiments individuals multi 
sectorials o polivalents 

 admesos amb les condicions 10 i 12 

EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. 
venda < 500 m². Obert al públic > 
18 hores 

 no admesos 

EC3.2 Botigues annexes a gasolineres  no admesos 
EC3.3.1 Establiments amb màquines 

expenedores d'aliments 
 admesos amb la condició 11 

EC3.3.2 Botigues de plats preparats  admesos amb la condició 12 
EC3.3.3 Comerç alimentari amb degustació  no admesos 
EC3.3.4 Gelateries i orxateries (establiment 

comercial sense degustació) 
 admesos 

EC4 Establiments col·lectius  admesos amb la condició 10 
H.0.1 Albergs joventut (L 38/1991, D 

140/2003) i Residencies 
d’estudiants o altres similars. 

 no admesos 

H.1 Hotels  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en 
pròpia zona) o condició 8. 

H.2 Hotels Apartaments  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en 
pròpia zona) o condició 8. 

P.1.1 Pensió  no admesos 
P.1.2 Meublé  no admesos 
AT.1 Apartaments turístics  no admesos 
T.1 Habitatges d'ús turístic (HUT)  admesos amb la condició 9 

23. Condicions addicionals per a la ZE-7 
 

Es mantindrà la densitat d’establiments dels epígrafs 2.2 (condició 2a: densitat 

comptabilitzada amb establiments dels epígrafs 2.2 / nombre màxim d’establiments: 5) en 

el carrer Joaquim Costa, excepte si es tracta de trasllats en el propi carrer. 

 
Es mantindrà la densitat d’establiments dels epígrafs 2.3 (condició 2a: densitat 

comptabilitzada amb establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / nombre màxim 
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d’establiments: 5) en el carrer Joaquim Costa, excepte si es tracta de trasllats en el propi 

carrer. 

24. Zona especifica ZE-8. Raval sud.  
 

1.2 Exhibicions o espectacles 
realitzats en recintes coberts 

 admesos 

2.1.2.1 Estadis, pavellons o altres espais 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim 
d’establiments: 3).  

2.1.2.2 Canòdroms, hipòdroms o altres 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim 
d’establiments: 3). 

2.1.2.3 Velòdroms o altres espais similars  admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim 
d’establiments: 3). 

2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic o 
similars 

 admesos 

2.1.2.5 Piscines d'ús públic  admesos 
2.2.1 Bar musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i 
condició 6. 

2.2.1bis Bar musical amb música en 
directe (sense pista de ball o 
similar) 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i 
condició 6. 

2.2.2 Discoteca  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona), 
condició 5 i condició 6. 

2.2.3 Sala de ball  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona), 
condició 5 i condició 6. 

2.2.4 Sala de festes  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2), condició 5 i condició 6. 

2.2.5 Cafè teatre i cafè concert  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i 
condició 6. 

2.2.6 Sales d'exhibició sexual  no admesos 
2.2.7 Locals prostitució  no admesos 
2.2.8 Restaurant musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2, només de la pròpia zona) i 
condició 6. 

2.3.1 Bar  no admesos 
2.3.2.1 Bar amb restauració menor amb 

planxa < 3Kw 
 no admesos 

2.3.2.2 Bar amb menjar ràpid (no dinars 
ni sopars) 

 no admesos 

2.3.3.1 Restaurant amb elaboració en 
cuina pròpia 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la 
pròpia zona) i condició 12. 

2.3.3.2 Restaurant procedent de càtering. 
Escalfament < 5Kw 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la 
pròpia zona) i condició 12. 

2.3.4.1 Restaurant-bar amb elaboració en 
cuina pròpia 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la 
pròpia zona) i condició 12. 

2.3.4.2 Restaurant-bar procedent de 
càtering. Escalfament < 5Kw 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la 
pròpia zona) i condició 12. 

2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb 
degustació 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la 
pròpia zona). 

2.3.5 Saló de banquets  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3, només de la 
pròpia zona) i condició 12. 

2.4.1.1 Saló de joc. Màquines recreatives 
tipus B (D. 28/1997) 

 no admesos 

2.4.1.2 Bingo (D. 147/2000). Màquines 
recreatives tipus A i B 

 no admesos 

2.4.1.3 Casinos de joc (D. 386/2000). 
Màquines rec. tipus A, B i C 

 no admesos 

2.4.2 Jocs recreatius  no admesos 
2.4.3 Jocs esportius  admesos amb la condició 1 (a 100 m. d’altres 

establiments de l’epígraf 2.4.3) 
2.4.4 Atraccions recreatives  no admesos 
2.4.5 Ludoteques  admesos 
2.5.1 Exposicions, museus i altres 

similars 
 admesos 

2.5.2 Conferències i congressos  admesos 
2.5.3 Festes populars  admesos 
2.5.4 Festes tradicionals  admesos 
2.5.5 Associacions d'atenció social 

(menjadors socials) 
 admesos amb la condició 13. 

2.5.6.1 Associacions culturals sense 
activitats simultànies 

 admesos 

2.5.6.2 Associacions culturals amb 
activitats simultànies 

 no admesos 

2.6.1 Activitats amb aparells electrònics 
o audiovisuals ("karaoke") 

 no admesos 

2.6.2 Exhibició de material pornogràfic  no admesos 
2.6.3 Establiments de 

telecomunicacions. "Locutoris" 
 no admesos 

2.7.1 Exposició pública d'animals en 
semillibertat o en captivitat 

 no admesos 

EC1.1.1.1 Especialistes alimentaris. 
Alimentació, làctics, congelats i 
dietètica (codis A1.1, A1.2, A1.3 i 
A1.5) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf EC1.1.1.1 / nombre 
màxim d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La 
condició de densitat no s’aplicarà quan es tracti de 
trasllats dins la pròpia ZE. 

EC1.1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Productes càrnics (codis A2.1 i 
A2.2) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf EC1.1.1.2 / nombre 
màxim d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La 
condició de densitat no s’aplicarà quan es tracti de 
trasllats dins la pròpia ZE. 

EC1.1.1.3 Especialistes alimentaris. Fruites i 
hortalisses (codi A3.1) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf EC1.1.1.3 / nombre 
màxim d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La 
condició de densitat no s’aplicarà quan es tracti de 
trasllats dins la pròpia ZE. 
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EC1.1.1.4 Especialistes alimentaris. Pa i 
pastisseria (codis A5.1 i A5.3) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf EC1.1.1.4 / nombre 
màxim d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La 
condició de densitat no s’aplicarà quan es tracti de 
trasllats dins la pròpia ZE. 

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Bodegues (codi A1.4) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf EC1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició 
de densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins 
la pròpia ZE. 

EC1.1.3 Polivalents alimentaris  admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf EC1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició 
de densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins 
la pròpia ZE. 

EC1.2 Establiments alimentaris en règim 
d’autoservei 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada 
amb establiments de l’epígraf EC1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició 
de densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins 
la pròpia ZE. 

EC2 Establiments individuals multi 
sectorials o polivalents 

 admesos amb les condicions 10 i 12 

EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. 
venda < 500 m². Obert al públic > 
18 hores 

 no admesos 

EC3.2 Botigues annexes a gasolineres  no admesos 
EC3.3.1 Establiments amb màquines 

expenedores d'aliments 
 admesos amb la condició 11 

EC3.3.2 Botigues de plats preparats  admesos amb la condició 12 
EC3.3.3 Comerç alimentari amb 

degustació 
 no admesos 

EC3.3.4 Gelateries i orxateries 
(establiment comercial sense 
degustació) 

 admesos 

EC4 Establiments col·lectius  admesos amb la condició 10 
H.0.1 Albergs joventut (L 38/1991, D 

140/2003) i Residencies 
d’estudiants o altres similars. 

 no admesos 

H.1 Hotels  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en 
pròpia zona) o condició 8. 

H.2 Hotels Apartaments  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en 
pròpia zona) o condició 8. 

P.1.1 Pensió  no admesos 
P.1.2 Meublé  no admesos 
AT.1 Apartaments turístics  no admesos 
T.1 Habitatges d'ús turístic (HUT)  admesos amb la condició 9 

 
 
 
 
 
25. Condicions addicionals per a la ZE-8 

 

Es mantindrà la densitat d’establiments dels epígrafs 2.2 (condició 2a: densitat 

comptabilitzada amb establiments dels epígrafs 2.2 / nombre màxim d’establiments: 5) en 

el carrer Nou de la Rambla, excepte si es tracta de trasllats en el propi carrer. 

 
Es mantindrà la densitat d’establiments dels epígrafs 2.3 (condició 2a: densitat 

comptabilitzada amb establiments dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3 / nombre màxim 

d’establiments: 5) en el carrer Nou de la Rambla, excepte si es tracta de trasllats en el 

propi carrer. 

26. Àrea de tractament específic ATE 8.1 de la ZE-8 

En l’àrea de tractament específic ATE 8.1 (Plaça Salvador Seguí i carrers d’en Robador, 

de Sant Ramon i del Marquès de Barberà) continguda en la ZE-8 no li és d’aplicació la 

condició de baixa (condicions 3 o 4) per als establiments de restauració amb cuina pròpia 

dels epígrafs 2.3.3.1 (Restaurant amb elaboració en cuina pròpia) i 2.3.4.1 (Restaurant-bar 

amb elaboració en cuina pròpia) que disposin d’un mínim de 50 m2 de superfície d’ús 

públic. 

27. Zona especifica ZE-9. Recinte històric de La Barceloneta 
 
1.2 Exhibicions o espectacles realitzats 

en recintes coberts 
 admesos 

2.1.2.1 Estadis, pavellons o altres espais 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim 
d’establiments: 3).  

2.1.2.2 Canòdroms, hipòdroms o altres 
similars 

 admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim 
d’establiments: 3). 

2.1.2.3 Velòdroms o altres espais similars  admesos, amb condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.1 / nombre màxim 
d’establiments: 3). 

2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic o 
similars 

 admesos 

2.1.2.5 Piscines d'ús públic  admesos 
2.2.1 Bar musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2) i condició 6. 
2.2.1bis Bar musical amb música en directe 

(sense pista de ball o similar) 
 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2) i condició 6. 
2.2.2 Discoteca  no admesos 
2.2.3 Sala de ball  no admesos 
2.2.4 Sala de festes  no admesos 
2.2.5 Cafè teatre i cafè concert  no admesos 
2.2.6 Sales d'exhibició sexual  no admesos 
2.2.7 Locals prostitució  no admesos 
2.2.8 Restaurant musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 

qualsevol dels epígrafs 2.2) i condició 6. 
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2.3.1 Bar  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.2 Bar amb restauració menor  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.3 Restaurant  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.4.1 Restaurant-bar amb elaboració en 
cuina pròpia 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.4.2 Restaurant-bar procedent de 
càtering. Escalfament < 5Kw 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb 
degustació 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3). 

2.3.5 Saló de banquets  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.4.1 Jocs d’atzar  no admesos 
2.4.2 Jocs recreatius  no admesos 
2.4.3 Jocs esportius  admesos amb la condició 1 (a 100 m. d’altres establiments 

de l’epígraf 2.4.3) 
2.4.4 Atraccions recreatives  no admesos 
2.4.5 Ludoteques  admesos 
2.5.1 Exposicions, museus i altres 

similars 
 admesos 

2.5.2 Conferències i congressos  admesos 
2.5.3 Festes populars  admesos 
2.5.4 Festes tradicionals  admesos 
2.5.5 Associacions d'atenció social 

(menjadors socials) 
 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 

establiments de l’epígraf 2.5.5 / nombre màxim 
d’establiments: 2). 

2.5.6.1 Associacions culturals sense 
activitats simultànies 

 admesos 

2.5.6.2 Associacions culturals amb 
activitats simultànies 

 admesos, amb la condició 2a (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.3 i EC3.3.3 / nombre màxim 
d’establiments: 3), condició 3 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.6.1 Activitats amb aparells electrònics o 
audiovisuals ("karaoke") 

 admesos, amb condició 4 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.6.1) i condició 6. 

2.6.2 Exhibició de material pornogràfic  no admesos 
2.6.3 Establiments de telecomunicacions. 

"Locutoris" 
 no admesos 

2.7.1 Exposició pública d'animals en 
semillibertat o en captivitat 

 no admesos 

EC1.1.1.1 Especialistes alimentaris. 
Alimentació, làctics, congelats i 
dietètica (codis A1.1, A1.2, A1.3 i 
A1.5) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Productes càrnics (codis A2.1 i 
A2.2) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.3 Especialistes alimentaris. Fruites i 
hortalisses (codi A3.1) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.1.4 Especialistes alimentaris. Pa i 
pastisseria (codis A5.1 i A5.3) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.4 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Bodegues (codi A1.4) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.1.3 Polivalents alimentaris  admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC1.2 Establiments alimentaris en règim 
d’autoservei 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la 
pròpia ZE. 

EC2 Establiments individuals multi 
sectorials o polivalents 

 admesos amb les condicions 10 i 12 

EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. 
venda < 500 m². Obert al públic > 
18 hores 

 no admesos 

EC3.2 Botigues annexes a gasolineres  no admesos 
EC3.3.1 Establiments amb màquines 

expenedores d'aliments 
 admesos amb la condició 11 

EC3.3.2 Botigues de plats preparats  admesos amb la condició 12 
EC3.3.3 Comerç alimentari amb degustació  admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 

epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12 
EC3.3.4 Gelateries i orxateries (establiment 

comercial sense degustació) 
 admesos 

EC4 Establiments col·lectius  admesos amb la condició 10 
H.0.1 Albergs joventut (L 38/1991, D 

140/2003) i Residencies 
d’estudiants o altres similars. 

 no admesos 

H.1 Hotels  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en 
pròpia zona) o condició 8. 

H.2 Hotels Apartaments  admesos amb la condició 7b (baixa d’establiments en 
pròpia zona) o condició 8. 

P.1.1 Pensió  no admesos 
P.1.2 Meublé  no admesos 
AT.1 Apartaments turístics  no admesos 
T.1 Habitatges d'ús turístic (HUT)  admesos amb la condició 9 
 

28. Zona especifica ZE-10. Zona portuària.  

No s’estableixen condicions d’emplaçament per a aquesta zona específica a l’estar 

supeditada als Plans Especials del Port Vell i adjacents. 

29. Zona especifica ZE-11. Rondes 
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1.2 Exhibicions o espectacles 
realitzats en recintes coberts 

 admesos 

2.1.2.1 Estadis, pavellons o altres 
espais similars 

 admesos, amb condició 1 (a 100 m. d’altres establiments de 
l’epígraf 2.1). 

2.1.2.2 Canòdroms, hipòdroms o altres 
similars 

 admesos, amb condició 1 (a 100 m. d’altres establiments de 
l’epígraf 2.1). 

2.1.2.3 Velòdroms o altres espais 
similars 

 admesos, amb condició 1 (a 100 m. d’altres establiments de 
l’epígraf 2.1). 

2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic 
o similars 

 admesos 

2.1.2.5 Piscines d'ús públic  admesos 
2.2.1 Bar musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.1bis Bar musical amb música en 
directe (sense pista de ball o 
similar) 

 admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.2 Discoteca  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.3 Sala de ball  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.4 Sala de festes  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.5 Cafè teatre i cafè concert  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 
dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.2.6 Sales d'exhibició sexual  no admesos 
2.2.7 Locals prostitució  no admesos 
2.2.8 Restaurant musical  admesos, amb condició 3 (baixa d’establiments de qualsevol 

dels epígrafs 2.2) o condició 4 (baixa d’establiments de 
qualsevol dels epígrafs 2.2). 

2.3.1 Bar  admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.2 Bar amb restauració menor  admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.3 Restaurant  admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.4.1 Restaurant-bar amb elaboració 
en cuina pròpia 

 admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.4.2 Restaurant-bar procedent de 
càtering. Escalfament < 5Kw 

 admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb 
degustació 

 admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3). 

2.3.5 Saló de banquets  admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.4.1 Jocs d’atzar  admesos 
2.4.2 Jocs recreatius  admesos 

2.4.3 Jocs esportius  admesos amb la condició 1 (a 100 m. d’altres establiments de 
l’epígraf 2.4.3) 

2.4.4 Atraccions recreatives  admesos 
2.4.5 Ludoteques  admesos 
2.5.1 Exposicions, museus i altres 

similars 
 admesos 

2.5.2 Conferències i congressos  admesos 
2.5.3 Festes populars  admesos 
2.5.4 Festes tradicionals  admesos 
2.5.5 Associacions d'atenció social 

(menjadors socials) 
 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 

establiments de l’epígraf 2.5.5 / nombre màxim d’establiments: 
2). 

2.5.6.1 Associacions culturals sense 
activitats simultànies 

 admesos 

2.5.6.2 Associacions culturals amb 
activitats simultànies 

 admesos, amb la condició 2a (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf 2.3 i EC3.3.3 / nombre màxim 
d’establiments: 3), condició 3 o 4 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12. 

2.6.1 Activitats amb aparells 
electrònics o audiovisuals 
("karaoke") 

 admesos, amb condició 1 (a 100 m d’establiments de l’epígraf 
2.6.1). 

2.6.2 Exhibició de material pornogràfic  no admesos 
2.6.3 Establiments de 

telecomunicacions. "Locutoris" 
 no admesos 

2.7.1 Exposició pública d'animals en 
semillibertat o en captivitat 

 no admesos 

EC1.1.1.1 Especialistes alimentaris. 
Alimentació, làctics, congelats i 
dietètica (codis A1.1, A1.2, A1.3 
i A1.5) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.1 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Productes càrnics (codis A2.1 i 
A2.2) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.1.3 Especialistes alimentaris. 
Fruites i hortalisses (codi A3.1) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.1.4 Especialistes alimentaris. Pa i 
pastisseria (codis A5.1 i A5.3) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.1.4 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. 
Bodegues (codi A1.4) 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.2 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 

EC1.1.3 Polivalents alimentaris  admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1.1.3 / nombre màxim 
d’establiments: 2) i les condicions 10 i 12. La condició de 
densitat no s’aplicarà quan es tracti de trasllats dins la pròpia 
ZE. 
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EC1.2 Establiments alimentaris en 
règim d’autoservei 

 admesos amb la condició 2b (densitat comptabilitzada amb 
establiments de l’epígraf EC1 / nombre màxim d’establiments: 
2) i les condicions 10 i 12. La condició de densitat no s’aplicarà 
quan es tracti de trasllats dins la pròpia ZE. 

EC2 Establiments individuals multi 
sectorials o polivalents 

 admesos amb les condicions 10 i 12 

EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. 
venda < 500 m². Obert al públic 
> 18 hores 

 admesos 

EC3.2 Botigues annexes a gasolineres  admesos 
EC3.3.1 Establiments amb màquines 

expenedores d'aliments 
 admesos amb la condició 11 

EC3.3.2 Botigues de plats preparats  admesos amb la condició 12 
EC3.3.3 Comerç alimentari amb 

degustació 
 admesos, amb la condició 3 (baixa d’establiments dels 

epígrafs 2.3 i EC3.3.3) o condició 4 (baixa d’establiments dels 
epígrafs 2.3 i EC3.3.3) i condició 12 

EC3.3.4 Gelateries i orxateries 
(establiment comercial sense 
degustació) 

 admesos 

EC4 Establiments col·lectius  admesos amb la condició 10 
H.0.1 Albergs joventut (L 38/1991, D 

140/2003) i Residencies 
d’estudiants o altres similars. 

 no admesos 

H.1 Hotels  admesos. 
H.2 Hotels Apartaments  admesos 
P.1.1 Pensió  admesos 
P.1.2 Meublé  no admesos 
AT.1 Apartaments turístics  no admesos 
T.1 Habitatges d'ús turístic (HUT)  admesos amb la condició 9 

 
 
 
 
SECCIÓ 4ª. REGULACIÓ DE LES CONDICIONS DELS ESTABLIMENTS 

Article 16. Condicions dels establiments 

1. Doble porta d'accés. Per a la instal·lació de qualsevol nova activitat, o reformes que 

impliquin una modificació substancial de l’establiment, dels epígrafs 2.2, 2.3, 2.4 i EC3.3.3 

s’estableix l’obligatorietat de disposar de doble porta per tal d'accedir a l'interior del local; és 

a dir, caldrà travessar dues portes consecutives amb un vestíbul intermedi. Les dimensions 

d'aquest vestíbul hauran d'acomplir la normativa vigent. Es podran excloure d’aquesta 

condició aquells establiments que el seu caràcter històric o patrimonial impedeixi la 

implantació de la doble porta. En aquests casos s’hauran d’implementar altres mesures 

equivalents en eficàcia que garanteixin l’atenuació del soroll en els moments d’entrada i 

sortida.  

2. Condicions acústiques dels locals. 

a) Es prendran les mesures necessàries per tal de no provocar en les dependències dels 

veïns increments sonors superiors als assenyalats a l'annex II.7 de la Ordenança de 

Medi Ambient de Barcelona, o altra que la substitueixi. 

b) En els establiments de l’epígraf 2.2, 2.3 I EC3.3.3 caldrà donar compliment a l’article 46-

5 de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona, disposant d’un limitador de so calibrat 

amb registrador per tal d’assegurar que no es sobrepassin els valors límit d’immissió. 

3. Magatzems i/o dependències complementàries obligatoris adscrites a una activitat principal. 

a) Aquells locals de caràcter obligatori, o necessaris per a desenvolupar correctament 

l’activitat, destinats a magatzem o dependències complementaries d’una activitat 

principal s’ubicaran a l’interior del propi establiment. 

b) En el cas d’acollir-se a l’excepció recollida en la normativa vigent que permet la seva 

ubicació en un local a menys de 50 m de distància de l’establiment principal, hauran de 

disposar de la reserva de càrrega i descàrrega en els dos establiments per tal de facilitar 

el desplaçament de les mercaderies. 

c) En tot cas, aquests locals hauran d’incorporar un tipus de tancament que, en especial a 

les plantes baixes, mantingui l’adequada relació amb la via pública, permeti la 

transparència pròpia d’aquesta ubicació i faciliti la seva conservació evitant al màxim la 

proliferació de “graffitis”. És a dir: caldrà prioritzar els tancaments calats i evitar les parts 

opaques. 

 
 
 
 
 
SECCIÓ 5ª. CONDICIONANTS PER A LA RENOVACIÓ DE LES ACTIVITATS A CIUTAT 

VELLA 
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Article 17. Incentiu per a la renovació i/o millora d’establiments on s’ubiquen les activitats 

dels epígrafs 2.2, 2.3, 2.5.6.2, 2.6.1 i EC3.3.3 en determinades zones específiques 

del districte de Ciutat Vella. Condicions que s’hauran de complir per a la 

modificació de llicències: 

1. El present apartat és d’aplicació únicament per als establiments amb activitats existents 

dels epígrafs 2.2, 2.3, 2.5.6.2, 2.6.1 i EC3.3.3 en totes les zones específiques del districte 

de Ciutat Vella excepte les ZE-2C, ZE-4, ZE-7 i ZE-8, en les quals només serà d’aplicació 

per als establiments existents dels epígrafs 2.2 (Activitats musicals), 2.3.3 (Restaurant) i 

2.3.4 (Restaurant - bar).  

2. Caldrà renovar i/o millorar les condicions sanitàries, de seguretat i acústiques de 

l’establiment existent d’acord amb els requeriments tècnics legals d’aplicació.  

3. En aquestes condicions es permet la possibilitat d’augmentar fins a un 10% de la 

superfície útil de l’activitat destinada al públic amb un màxim de 25 m² útils. La part 

ampliada s’adaptarà a la totalitat dels nous requeriments tècnics d’obertura mentre que la 

part existent únicament haurà de garantir el nivell mínim de renovació i/o millora que s’hagi 

establert d’acord amb l’apartat 2. Les condicions acústiques establertes per la normativa 

vigent seran exigibles al conjunt de l’activitat.  

4. L’aplicació d’aquest incentiu es podrà dur a terme per una sola vegada durant la vigència 

del present Pla d’usos. 

 

Article 18. Condicions que s’hauran de complir per a la nova implantació i/o modificació 

dels establiments on s’ubiquen les activitats dels epígrafs 2.2, 2.3, 2.5.6.2, 2.6.1 i 

EC3.3.3 per mitjà de la baixa d’altres activitats. El present Pla d’usos estableix 

dues modalitats: 

a. Condicionants per a la renovació i ampliació d’establiments amb activitats existents 
amb supressió d’activitats preexistents: 

1. El present article és d’aplicació únicament per a establiments amb activitats existents. 

2. Caldrà complir amb els condicionants d’emplaçament a cadascuna de les zones de 

regulació establertes en l’article 15 del Pla d’Usos de Ciutat Vella. 

3. Caldrà renovar i/o millorar les condicions sanitàries, de seguretat i acústiques de 

l’establiment existent d’acord amb els requeriments tècnics legals d’aplicació.  

4. Es podrà augmentar la superfície útil destinada al públic de l’activitat sempre que 

s’efectuï la baixa d’una o varies llicències existents, dels epígrafs que li corresponguin 

determinats en l’article 15, de superfície equivalent a l’ampliació projectada d’acord amb 

les condicions establertes a l’article 14 de la present normativa. La superfície útil de 

l’ampliació no podrà ser superior a 150 m²u. La diferència de superfície, si existís, no 

dóna lloc a compensació de cap mena. 

5. La part ampliada s’adaptarà a la totalitat dels nous requeriments tècnics d’obertura 

mentre que la part existent únicament haurà de garantir el nivell mínim de renovació i/o 

millora que s’hagi establert d’acord amb l’apartat 3. Les condicions acústiques establertes 

per la normativa vigent seran exigibles en tot cas al conjunt de l’activitat. 

b. Condicionants per a la nova instal·lació d’activitats en establiments amb supressió 
d’activitats preexistents: 

1. Caldrà complir amb els condicionants d’emplaçament a cadascuna de les zones de 

regulació establertes en l’article 15 del Pla d’Usos de Ciutat Vella. 

2. Caldrà efectuar la baixa d’una o varies llicències existents dels epígrafs que li 

corresponguin determinats en l’article 15, de superfície equivalent a l’establiment 

projectat d’acord amb les condicions establertes a l’article 14 de la present normativa. La 

diferència de superfície, si existís, no dóna lloc a compensació de cap mena. 

3. El conjunt del local haurà de complir amb la totalitat dels requeriments tècnics vigents en 

el moment de l’obertura.  

 

Article 19. Canvis d’epígrafs en establiments existents a tot el Districte de Ciutat Vella. 
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1. Tots els establiments del grup d’epígrafs 2.2 (Activitats musicals) podran canviar la seva 

activitat a qualsevol dels epígrafs 2.3 (Activitats de restauració) sense necessitat d’acomplir 

amb els condicionants d’emplaçament del Pla d’usos. 

2. Tots els establiments del grup d’epígrafs 2.2 (Activitats musicals) podran canviar la seva 

activitat a la corresponent a l’epígraf 2.2.1bis (Bar musical amb música en directe), o bé 

incorporar-la com a activitat simultània, sense necessitat d’acomplir amb els condicionants 

d’emplaçament del Pla d’usos. 

3. Qualsevol dels establiments del grup d’epígrafs 2.2 (Activitats musicals) podrà canviar la 

seva activitat a la corresponent a l’epígraf 2.2.8 (Restaurant musical) sense necessitat 

d’acomplir amb els condicionants d’emplaçament del Pla d’usos. 

 

Article 20. Condicions que s’hauran de complir per a la nova implantació i/o modificació dels 

establiments dels epígrafs H.1, H.2 i P.1.1.  

El present Pla d’usos estableix tres modalitats: 

a. Condicionants per a la renovació d’establiments existents sense augment de places 
hoteleres amb o sense augment de superfície útil: 

1. El present article és d’aplicació únicament per a activitats existents en totes les zones 

específiques de regulació (ZE) establertes en el Pla d’Usos de Ciutat Vella. 

2. Caldrà renovar i/o millorar les condicions sanitàries, de seguretat i acústiques de 

l’establiment existent d’acord amb els requeriments tècnics vigents. 

3. L’ampliació s’haurà d’efectuar sobre el mateix edifici i, si aquest queda complet, sobre la 

finca veïna contigua sempre que es tracti d’un edifici exclusiu. S’entén com a edifici 

complet o exclusiu el que es destina íntegrament a l’activitat de l’establiment hoteler 

exceptuant la planta baixa, la qual es podrà destinar a qualsevol altre ús admès per les 

diferents normatives i que no sigui el d’habitatge. 

4. L’establiment resultant no podrà disminuir la superfície destinada originàriament als seus 

espais comuns. L’augment de la superfície útil no es podrà destinar al conjunt de les 

habitacions mentre els espais comuns no representin el 40% del total de l’establiment. 

5. Els espais comuns de l’establiment és el resultat de restar de la superfície útil total de 

l’edifici (sense comptabilitzar els espais destinats a aparcament, els soterranis per sota 

del primer, ni les superfícies de les activitats que tinguin la consideració de 

complementaries segons l’article 7 de la present normativa) la superfície útil destinada a 

les habitacions amb tots els seus serveis interiors (banys, offices, saletes, vestidors i 

annexos). Les superfícies de terrats, terrasses i balcons no es comptabilitzaran en cap 

cas. 

6. L’establiment renovat s’adaptarà a la totalitat dels nous requeriments tècnics sectorials 

per a la seva obertura, resoldrà les diferents problemàtiques de mobilitat o accessibilitat i 

habilitarà les mesures adequades per a minimitzar l’impacte en l’entorn i en el conjunt del 

paisatge urbà. 

b. Condicionants per a la renovació d’establiments existents amb augment de places 
hoteleres, amb o sense augment de superfície útil: 

1. El present article és d’aplicació únicament per als establiments existents en totes les 

zones específiques de regulació (ZE) establertes en el Pla d’Usos de Ciutat Vella. 

2. Caldrà renovar i/o millorar les condicions sanitàries, de seguretat i acústiques de 

l’establiment existent d’acord amb els requeriments tècnics vigents. 

3. L’ampliació s’haurà d’efectuar sobre el mateix edifici i, si aquest queda complet, sobre la 

finca veïna contigua sempre que es tracti d’un edifici exclusiu. S’entén com a edifici 

complet o exclusiu el que es destina íntegrament a l’activitat de l’establiment hoteler 

exceptuant la planta baixa, la qual es podrà destinar a qualsevol altre ús admès per les 

diferents normatives i que no sigui el d’habitatge  

4. Si l’augment suposa incrementar les places hoteleres i la superfície útil d’aquestes 

l’establiment resultant no podrà tenir més del 60% de la seva superfície útil destinada al 

conjunt de les habitacions. En la superfície útil de les habitacions s’hi comptabilitzaran 

tots els seus serveis interiors (banys, offices, saletes, vestidors i annexos). En la 
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superfície útil total de l’establiment no s’hi podrà afegir els espais destinats a aparcament, 

els soterranis per sota del primer, ni les superfícies de les activitats que tinguin la 

consideració de complementaries segons l’article 7 de la present normativa. Les 

superfícies de terrats,  terrasses i balcons no es comptabilitzaran en cap cas. 

5. Quan així es determini en els condicionants d’emplaçament de l’article 15 l’increment del 

nombre de places hoteleres de l’activitat comportarà necessàriament la baixa d’una o 

varies llicències existents, indistintament d’algun dels epígrafs H, P i AT.1. La llicència 

existent objecte de la baixa haurà de contenir un nombre igual o superior de places a 

l’ampliació projectada. La diferència de places, si existís, no dóna lloc a compensació de 

cap mena. 

6. La part ampliada s’adaptarà a la totalitat dels nous requeriments tècnics d’obertura 

mentre que la part existent com a mínim haurà de garantir el nivell de renovació i/o 

millora establert a l’apartat 2. Les condicions acústiques establertes per la normativa 

vigent seran exigibles en tot cas al conjunt de l’activitat. El conjunt de l’establiment 

resoldrà les diferents problemàtiques de mobilitat o accessibilitat i habilitarà les mesures 

adequades per a minimitzar l’impacte en l’entorn i en el conjunt del paisatge urbà. 

7. Si l’augment suposa incrementar les places hoteleres o la superfície útil d’aquestes  

l’establiment resultant de la renovació i ampliació  tindrà com a màxim una capacitat de 

200 places. La capacitat màxima es reduirà a 100 places si es tracta d’establiments 

ubicats a les zones específiques interiors (ZE-2, ZE-3, ZE-4, ZE-6, ZE-7, ZE-8 i ZE-9). 

En relació al condicionant a.2 i b.2 es concreta que la renovació total o parcial d’un establiment 

haurà de prioritzar aquells aspectes que ja hagin produït o siguin més susceptibles de produir 

molèsties, tenint també en compte l'article 16 de la present normativa. No es podrà realitzar la 

renovació si no es justifica la implementació d’alguna de les millores objectives més avall 

esmentades i s'aporta un programa d'actuacions, que asseguri que la resta s’atendran en un 

termini acotat en el temps. Aquestes millores són: 

a) Instal·lació o millora de l’aïllament acústic respecte a entitats veïnes, prioritzant aquelles 

zones de l’establiment que més contaminen acústicament (cuines, ambientacions musicals 

o similars) i contigües a usos especialment sensibles (habitatges, residències, hospitals o 

similars) i en la maquinària susceptible de causar molèsties per soroll, en especial la 

climatització i ventilació. 

b) Instal·lació d’elements de protecció contra incendis addicionals i millora dels recorreguts 

d’evacuació, per tal d'assolir els requeriments de la normativa de protecció contra incendis 

vigent. 

c) Implantació de cambra de residus i magatzem, en els casos en que l'establiment no en 

disposi, així com adequació dels tancaments de l'establiment prioritzant els calats i evitant 

les parts opaques, segons el previst en l'article 16.3.c de la present normativa. 

 

c. Condicionants per a la nova instal·lació d’establiments: 

1. Caldrà complir amb els condicionants d’emplaçament a cadascuna de les zones de 

regulació establertes en el Pla d’Usos de Ciutat Vella. 

2. Quan així es determini en els condicionants d’emplaçament de l’article 15 el nombre de 

places hoteleres de la nova activitat s’hauran de compensar amb la baixa d’una o varies 

llicències existents, indistintament d’algun dels epígrafs H, P i AT.1. La llicència existent 

objecte de la baixa haurà de contenir un nombre igual o superior de places al del nou 

establiment projectat; la diferència de places, si existís, no dóna lloc a compensació de 

cap mena. 

3. L’establiment resultant no podrà destinar més del 60% de la seva superfície útil al conjunt 

de les habitacions. En la superfície útil de les habitacions s’hi comptabilitzaran tots els 

seus serveis interiors (banys, offices, saletes, vestidors i annexos). En la superfície útil 

total de l’establiment no s’hi podrà afegir els espais destinats a aparcament, els soterranis 

per sota del primer, ni les superfícies de les activitats que tinguin la consideració de 

complementaries segons l’article 7 de la present normativa. Les superfícies de terrats, 

terrasses i balcons no es comptabilitzaran en cap cas. 

4. Els nous establiments s’ubicaran en edifici d’ús exclusiu. S’exceptua d’aquesta condició 

la planta baixa d’aquests edificis, que es podria destinar a qualsevol altre ús admès per 

les diferents normatives i que no sigui el d’habitatge. 
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5. L’establiment resultant tindrà com a màxim una capacitat de 200 places hoteleres. La 

capacitat màxima es reduirà a 100 places si es tracta d’establiments ubicats a les zones 

específiques interiors (ZE-2, ZE-3, ZE-4, ZE-6, ZE-7, ZE-8 i ZE-9). 

 

 

Article 21. Condicions que s’hauran de complir per a la concessió d'una nova llicència per 

l'activitat habitatge d’ús turístic (epígraf T.1).  

a. L’activitat d’habitatge d’ús turístic es podrà desenvolupar en edificis en els quals no existeixi 

cap entitat destinada a habitatge principal o secundari d’acord amb els supòsits recollits al 

punt 5 de l’apartat c del present article. 

Aquest supòsit només s’admetrà en el cas que es produeixi el cessament d'un número igual 

d'autoritzacions existents a l’empara de l’apartat 5 de la Disposició transitòria primera del 

Pla d’usos de Ciutat Vella aprovat el 17 de juny de 2005.  

En conseqüència, per cada sol·licitud d'autorització per a la implantació d'un nou habitatge 

d'ús turístic s'haurà d'aportar la baixa d’una autorització de les existents.  

Aquesta baixa haurà d'estar formalitzada pel titular de l'autorització i, en el cas que aquest 

no sigui el propietari de l'habitatge, també per aquest. 

 

b. Condicions del sol·licitant de la nova llicència: 

1. Ésser propietari de l’habitatge on es vol instal·lar l’habitatge d’ús turístic d’acord amb la 

normativa sectorial de referència. Per a l’acreditació de la titularitat de l’habitatge caldrà 

aportar certificació del Registre de la Propietat. 

2. El propietari de l’habitatge d’ús turístic pot ser indistintament persona física o bé persona 

jurídica. 

 

c. Condicions de l’habitatge on es vol ubicar la nova llicència: 

1. Caldrà complir amb les condicions d’emplaçament per zones específiques establertes en 

el present Pla d’usos. 

2. Ésser un habitatge des del punt de vista legal que compleixi amb tots els requisits de la 

normativa urbanística i d’habitatge vigent.  

3. Ésser un habitatge legal urbanísticament i disposar de la Cèdula d’habitabilitat 

corresponent, amb expressió del número d’ocupants. 

4. Ésser un habitatge desocupat. L’acreditació de la manca d’ocupació es podrà realitzar 

per qualsevol dels mitjans de prova admissibles en dret. Així mateix, s'haurà d'acreditar 

que el procediment de desocupació s'ha ajustat a la legalitat vigent.  

5. Que l'activitat a autoritzar s'ubiqui en un edifici que contingui un o varis usos admissibles 

però on els habitatges existents estiguin o bé legalment desocupats o bé destinats a 

l'activitat d’habitatge d'ús turístic d’acord amb la regulació vigent o d’acord amb les 

autoritzacions atorgades a l’empara de l’apartat 5 de la Disposició transitòria primera del 

Pla d’usos de Ciutat Vella aprovat el 17 de juny de 2005 

6. El 100% de la propietat de les entitats que tinguin el seu accés des de l’escala de veïns 

de l’edifici haurà de sol·licitar i obtenir la corresponent autorització de modificació 

d’ús/activitat,  per destinar la totalitat de les entitats a l’activitat d’habitatge d’ús turístic i 

altres activitats compatibles d’acord amb el que es disposa en el present Pla especial. 

Aquesta autorització exclou la utilització de qualsevol entitat com a habitatge principal o 

secundari. 

d. Condicions de l’activitat a cessar: 

L’activitat/ús a cessar que es substitueix per la nova sol·licitud haurà de gaudir de 

l’autorització atorgada a l’empara de l’apartat 5 de la Disposició transitòria primera del Pla 

d’usos de Ciutat Vella aprovat el 17 de juny de 2005. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 

PRIMERA. Llicències en tràmit d’activitats hoteleres. 

Les determinacions previstes en aquesta normativa, no seran d'aplicació per aquelles 

llicències o sol·licituds d'activitats hoteleres no caducades, presentades amb anterioritat a la 

data en que sigui executiu el pla que ara es modifica.  

 

SEGONA. Activitats existents degudament legalitzades i disconformes amb les determinacions 

del present Pla Especial.  

Són activitats disconformes amb les determinacions del present Pla especial aquelles que no 

acompleixen les condicions d’emplaçament i paràmetres reguladors establerts a les Seccions 

I, II i III  del Capítol IV del present Pla Especial. 

Altrament, s’estableixen dos situacions de disconformitat, segons l’activitat es trobi prohibida o 

bé sotmesa a condicions segons el present Pla Especial : 

a) Per a aquelles activitats no prohibides, s’admeten les obres de reforma i rehabilitació així 

com les obres i instal·lacions de millora de les condicions de seguretat, adaptació a la 

normativa de prevenció d'incendis, adaptació a la normativa de promoció de l'accessibilitat i 

supressió de barreres, millora de les condicions higièniques, adaptació a l'Ordenança del 

Medi Ambient de Barcelona i en especial les adreçades a reduir o suprimir els efectes 

molestos: insonorització, emissió de fums, millora de façana, rètols i altres. 

En tot cas, en el supòsit que es tracti d’activitats dels epígrafs 2.2, 2.3, 2.5.6.2, 2.6.1 i 

EC3.3.3 i epígrafs H.1, H.2, P.1 i T.2 els serà d’aplicació el que es preveu als articles 17 i 20 

del present Pla especial, respectivament. 

b) Per a aquelles activitats prohibides per incompliment de les condicions d’emplaçament de 

l’article 15 de la present normativa, només s’admeten les obres i instal·lacions de millora de 

les condicions de seguretat, adaptació a la normativa de prevenció d'incendis, adaptació a 

la normativa de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres, millora de les condicions 

higièniques, adaptació a l'Ordenança del Medi Ambient de Barcelona i en especial les 



Modificació del P.E. Establiments Concurrència Pública, Hoteleria i Altres Activitats del Districte de Ciutat Vella . PLA D’USOS 2013   (juliol 2013) 

 

 
42 

adreçades a reduir o suprimir els efectes molestos: insonorització, emissió de fums, millora 

de façana, rètols i altres, sense possibilitat d’ampliació. 

 

TERCERA.  Activitats desenvolupades en edificis en situació de fora d'ordenació. 

En les activitats preexistents i degudament legalitzades i les de nova implantació ubicades en 

edificis en situació de fora d'ordenació els serà d'aplicació el que disposa l’article 108 del Text 

refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (modificat per 

la Llei 3/2012, del 22 de febrer). Se’n permetrà la continuïtat o nova instal·lació sempre que 

sigui compatible amb les determinacions del present Pla Especial. 

Per tal d’establir la compatibilitat o no amb les determinacions del pla de les activitats 

preexistents, es prendrà com a referència la zona en la que s'inclou l'activitat. 

 

 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 

PRIMERA.-  Extinció de les llicencies d’habitatges d’ús turístic. 

S’extingiran les llicencies per a habitatges d’ús turístic (actualment regularitzats d’acord amb 

les autoritzacions atorgades a l’empara de l’apartat 5 de la Disposició transitòria primera del 

Pla d’usos de Ciutat Vella aprovat el 17 de juny de 2005), que en un període de sis anys, a 

comptar des de l’aprovació definitiva de la present modificació de Pla especial, no s’hagin 

agrupat en edificis sencers o en edificis amb altres usos que no siguin el d’habitatge segons 

les condicions de l’article 21. 
 
 
SEGONA.  Activitat hotelera en edificis catalogats. 

Quan així es determini en una modificació del PGM es podrà admetre la nova implantació 

d’establiments hotelers (epígrafs H.1 i H.2) al conjunt del districte de Ciutat Vella, sense les 

condicions d’emplaçament establertes en el present Pla especial, als efectes de possibilitar la 

rehabilitació i posta en valor del seu patrimoni històric construït més rellevant.  

Només es podrien acollir a aquesta condició els edificis sencers, catalogats en el nivell B del 

Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de Barcelona (acord del Consell 

Plenari de 27/10/2000; o norma que el substitueixi), i que estiguessin expressament habilitats a 

aquests efectes a través de la modificació del PGM de Patrimoni. Mitjançant el corresponent 

Pla especial integral s’hauran de valorar les possibilitats reals de compatibilitzar l’activitat 

hotelera amb la realitat física i la protecció i posada en valor dels elements més significatius de 

l’edifici. Es garantirà, així mateix, que el nou establiment doni compliment als requisits 

següents:   

a. Només es podran habilitar edificis exclusius (s’exceptuen les activitats en planta baixa) 

els quals hauran d’estar buits d’habitatges, per procediments legalment establerts, en el 

moment d’iniciar-se l’expedient d’implantació de l’activitat. 

b. Caldrà garantir la solució a les problemàtiques de mobilitat inherents a la complexa 

trama urbana on s’insereix i la seva compatibilitat amb la vida veïnal. 
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c. Caldrà garantir que l’establiment resultant permeti un règim determinat de visites 

públiques als espais i elements d’interès patrimonial existents amb una adequada 

implantació divulgativa. 

d. L’establiment haurà d’estar emplaçat en carrers on el seu accés a partir de la via 

principal no tingui estretaments per sota dels 3 m d’amplària; així mateix caldrà garantir 

un espai per a desencotxar amb una amplada de carrer de 4 m. 

 

TERCERA. Activitats en equipaments. 

Les activitats que s’ubiquin en sòl qualificat d’equipament hauran de complir les limitacions del 

present Pla d’Usos, llevat de les residències geriàtriques que s’ubicaran mitjançant el 

corresponent Pla especial urbanístic que concreti el destí de l’equipament sanitari-assistencial. 

Aquestes activitats no podran ser objecte de baixa en aplicació de les condicions 

d’emplaçament del present Pla especial. 

 

DISPOSICIONS FINALS 
 

PRIMERA. Manual Operatiu  

Es revisarà el Manual Operatiu per tal d’adaptar-lo a les determinacions de la present 

modificació de Pla especial. El Manual Operatiu recollirà la documentació i procediments 

necessaris per tal de facilitar l’aplicabilitat del Pla. 

 

SEGONA. Llistat d’activitats. 

1. Objecte 

Per tal de facilitar la informació sobre les activitats efectivament vigents al Districte i als 

efectes del compliment de les condicions d’emplaçament dels articles 14 i 15 del present Pla 

especial, es generarà el Llistat d’Establiments de Concurrència Pública, Hoteleria i Altres 

Activitats. La informació del llistat serà de caràcter merament orientatiu i contindrà les dades 

referents a llicències i comunicacions d’activitat vigents en la data de l’actualització. 

2. Funcionalitat 

a. Les activitats a considerar als efectes del compliment de les condicions d’aquesta 

Modificació i del seu Manual Operatiu, seran les que es trobin efectivament  vigents en el 

moment de la sol·licitud efectuada. 

b. S’entendran tàcitament renunciades les llicències i comunicacions atorgades sobre el 

mateix emplaçament en data anterior a la de les llicències vigents i, per tant, quedaran 

excloses del llistat. 

c. En cas que algun establiment de concurrència pública que disposi de títol habilitant per 

exercir l’activitat, no consti al llistat d’activitats, s’admetrà la vigència de la llicència, en 

cas que el Districte no pugui confirmar-ho d’ofici, si s’acredita que l’establiment ha estat 

obert en els últims 2 anys, segons allò establert a l’article 37.3 de la Llei 11/2009, de 

regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.  
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d. En totes les activitats s’admetrà com a acreditació dels fets anteriorment exposats el 

document de concessió de la llicència en qualsevol cas i la presentació dels següents 

documents referits als 2 últims anys: 

• pagament de l'impost de residus, 

• rebuts de les companyies de serveis (aigua, llum, gas), 

• altes de l’IAE o autònoms, 

• llibres de comptes, i 

• factures de proveïdors. 

3. Actualització del llistat d’activitats 

El Llistat d’Establiments de Concurrència Pública, Hoteleria i Altres Activitats de Ciutat Vella 

s’actualitzarà periòdicament i es difondrà per mitjans informàtics a través del web corporatiu 

municipal. 

 

TERCERA. Revisió del Pla Especial. 

De manera periòdica, i com a màxim cada quatre anys, caldrà procedir a la revisió d'aquest Pla 

Especial, valorant els seus efectes durant aquest període i introduint, en funció d'això, les 

modificacions que siguin pertinents. En l’àmbit delimitat per a la Rambla com a zona específica 

ZE-5B, es podran incorporar noves determinacions, respecte les activitats regulades en el 

present document, per mitjà d’un Pla especial específic. L’aprovació del Pla especial específic 

de la Rambla per a la zona ZE-5B representarà una modificació automàtica del present 

document. 

 

QUARTA. Òrgans d’interpretació i seguiment del Pla Especial. 

Per Decret d’Alcaldia es podran crear òrgans destinats a facilitar la interpretació i el seguiment 

de l’execució del present Pla Especial. L’òrgan creat a tal efecte és la Comissió de Seguiment 

constituïda per Decret d’Alcaldia de 21 de febrer de 2011. 

 
 
 
 
 

CINQUENA. Supletòria. 

En tot allò no previst expressament en aquest pla s’aplicarà el que disposa l’Ordenança 

municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública de Barcelona.  
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ANNEX 1     
Relació d’associacions d’atenció social (epígraf 2.5.5) que exerceixen actualment dins les 

zones 6, 7 i 8 establertes en el present Pla d’usos als efectes de la seva regularització:  

 

• Menjador Reina de la Paz 
Pl. Sant Agustí, 2 
Tf: 93 317 94 61 
 

• Nueva Vida 
c/ Robadors 7, bx 
Tf: 93 302 12 27 
 

• Comunitat Cristiana La Viña 
c/ Espalter, 2, baixos 
Tf: 672 727 547 
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ANNEX 2 
Quadre resum per a l’aplicació de les condicions d’emplaçament dels diferents epígrafs 

regulats en el Pla d’usos per a cadascuna de les zones específiques.  
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1 ESPECTACLES EXTERNS LAIETANA RAMBLA RONDES SANT PERE STA. CAT GÒTIC N RAVAL N BCNETA RIBERA GÒTIC S RAVAL O RAVAL S PORT
1.2 Exhibicions o espectacles realitzats en recintes coberts ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐11 ZE‐2A ZE‐2B ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2C ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10

1.2.1 Cinema
1.2.2 Teatre i similars
1.2.3 Audició
1.2.4 Concert
1.2.5 Circs i anàlegs
1.2.6 Espectacles esportius

2 ACTIVITATS RECREATIVES EXTERNS LAIETANA RAMBLA RONDES SANT PERE STA. CAT GÒTIC N RAVAL N BCNETA RIBERA GÒTIC S RAVAL O RAVAL S PORT
2.1 Activitats esportives ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐11 ZE‐2A ZE‐2B ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2C ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10

2.1.2 Activitats esportives recreatives en recintes coberts
2.1.2.1 Estadis, pavellons o altres espais similars 2b 1 1 1 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b
2.1.2.2 Canòdroms, hipòdroms o altres similars 2b 1 1 1 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b
2.1.2.3 Velòdroms o altres espais similars 2b 1 1 1 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b
2.1.2.4 Centres de gimnàstica, aeròbic o similars
2.1.2.5 Piscines d'ús públic

2.2 Activitats musicals ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐11 ZE‐2A ZE‐2B ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2B ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10
2.2.1 Bar musical 3/4 (*) (c) 3/4 (c) 3/4 3/4 3‐6 3‐6 3‐6 3‐6 3‐6 3(r) ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 6 (c)

2.2.1 bis Bar musical amb música en directe (sense pista de ball o similar) 3/4 (*) (c) 3/4 (c) 3/4 3/4 3‐6 3‐6 3‐6 3‐6 3‐6 3(r) ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 6 (c)
2.2.2 Discoteca 3/4 (*) (c) 3/4 (c) 3/4 3/4 3‐5‐6 3‐5‐6 3‐5‐6 3‐5‐6 3(r) ‐ 5 ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 5 ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 5 ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 5 ‐ 6 (c)

2.2.2.1 Discoteca
2.2.2.2 Discoteca de joventut NOU

2.2.3 Sala de ball 3/4 (*) (c) 3/4 (c) 3/4 3/4 3‐5‐6 3‐5‐6 3‐5‐6 3‐5‐6 3(r) ‐ 5 ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 5 ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 5 ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 5 ‐ 6 (c)
2.2.4 Sala de festes 3/4 (*) (c) 3/4 (c) 3/4 3/4 3‐5‐6 3‐5‐6 3‐5‐6 3‐5‐6 3(r) ‐ 5 ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 5 ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 5 ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 5 ‐ 6 (c)
2.2.5 Cafè teatre i cafè concert 3/4 (*) (c) 3/4 (c) 3/4 3/4 3‐6 3‐6 3‐6 3‐6 3 (r) ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 6 (c)
2.2.6 Sales d'exhibició sexual
2.2.7 Locals prostitució

2.2.7.1 Amb servei de bar i ambientació musical mecànica. Reservats
2.2.7.2 Amb actuacions i espectacles eròtics, seients i taules. Reservats

2.2.8 Restaurant musical 3/4 (*) (c) 3/4 (c) 3/4 3/4 3‐6 3‐6 3‐6 3‐6 3‐6 3 (r) ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 6 (c) 3(r) ‐ 6 (c) 3 (r) ‐ 6
2.3 Activitats de restauració ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐11 ZE‐2A ZE‐2B ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2C ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10

2.3.1 Bar 3/4‐12 3‐12 3‐12 3‐12 (*) 3‐12 3‐12
2.3.2 Bar amb restauració menor

2.3.2.1 Bar ídem 2.3.1 amb planxa < 3Kw 3/4‐12 3‐12 3‐12 3‐12 (*) 3‐12 3‐12
2.3.2.2 Bar amb menjar ràpid (no dinars ni sopars) 3/4‐12 3‐12 3‐12 3‐12 (*) 3‐12 3‐12

2.3.3 Restaurant
2.3.3.1 Restaurant amb elaboració en cuina pròpia 3/4‐12 (*) (c) 3/4‐12 (c) 3/4‐12 3/4‐12 3‐12 (*) 3‐12 (*) 3‐12 3‐12 (*) 3‐12 3 (r) ‐ 12 (c) 3(r) ‐ 12 (*) (c) 3(r) ‐ 12 (c) 3(r) ‐ 12 (*) (c)
2.3.3.2 Restaurant procedent de catering. Escalfament < 5Kw 3/4‐12 (*) (c) 3/4‐12 (c) 3/4‐12 3/4‐12 3‐12 3‐12 3‐12 3‐12 3‐12 3 (r) ‐ 12 (c) 3 (r) ‐ 12 (c) 3(r) ‐ 12 (c) 3 (r) ‐ 12 (c)

2.3.4 Restaurant‐bar
2.3.4.1 Restaurant‐bar amb elaboració en cuina pròpia 3/4‐12 (*) (c) 3/4‐12 (c) 3/4‐12 3/4‐12 3‐12 (*) 3‐12 (*) 3‐12 3‐12 (*) 3‐12 3 (r) ‐ 12 (c) 3(r) ‐ 12 (*) (c) 3(r) ‐ 12 (c) 3(r) ‐ 12 (*) (c)
2.3.4.2 Restaurant‐bar procedent de catering. Escalfament < 5Kw 3/4‐12 (*) (c) 3/4‐12 (c) 3/4‐12 3/4‐12 3‐12 3‐12 3‐12 3‐12 3‐12 3 (r) ‐ 12 (c) 3(r) ‐ 12 (c) 3(r) ‐ 12 (c) 3(r) ‐ 12 (c)
2.3.4.3 Gelateries i orxateries amb degustació  3/4 (*) (c) 3/4 (c) 3/4 3/4 3 3 3 3 3 3 (r) (c) 3 (r) (c) 3 (r) (c) 3 (r) (c)

2.3.5 Saló de banquets NOU 3/4‐12 (*) (c) 3/4‐12 (c) 3/4‐12 3/4‐12 3‐12 3‐12 3‐12 3‐12 3‐12 3 (r) ‐ 12 (c) 3(r) ‐ 12 (*) (c) 3(r) ‐ 12 (c) 3(r) ‐ 12 (*) (c)
2.4 Activitats de joc i atraccions ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐11 ZE‐2A ZE‐2B ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2C ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10

2.4.1 Jocs d'atzar
2.4.1.1 Saló de joc. Màquines recreatives tipus B (D. 28/1997, de 21 de gener)
2.4.1.2 Bingo (D. 147/2000, de 11 d'abril). Màquines recreatives tipus A i B
2.4.1.3 Casinos de joc (D. 386/2000, de 5 de desembre). Màquines rec. tipus A, B i C

2.4.2 Jocs recreatius
2.4.3 Jocs esportius 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.4.4 Atraccions recreatives
2.4.5 Ludoteques

2.5 Activitats culturals i socials ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐11 ZE‐2A ZE‐2B ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2C ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10
2.5.1 Exposicions, museus i altres similars
2.5.2 Conferències i congressos
2.5.3 Festes populars
2.5.4 Festes tradicionals
2.5.5 Associacions d'atenció social (menjadors socials) 2b 2b 2b 2b 2b 2b 2b 13 2b 2b 2b 13 13
2.5.6 Associacions culturals

2.5.6.1 Associacions culturals sense activitats simultànies
2.5.6.2 Associacions culturals amb activitats simultànies (bar, restauració, auditori)  2a‐3/4‐12 2a‐3/4‐12 2a‐3/4‐12 2a‐3/4‐12 2a‐3‐12 2a‐3‐12 2a‐3‐12 2a‐3‐12 2a‐3‐12

2.6 Activitats audiovisuals ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐11 ZE‐2A ZE‐2B ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2C ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10
2.6.1 Activitats amb aparells electrònics o audiovisuals ("karaoke") 1 1 1 1 4‐6 4‐6 4‐6 4‐6 4‐6
2.6.2 Exhibició de material pornogràfic
2.6.3 Establiments de telecomunicacions. "Locutoris"

2.7 Activitats zoològiques ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐11 ZE‐2A ZE‐2B ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2C ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10
2.7.1 Exposició pública d'animals en estat de semillibertat o en captivitat

ZONES NEUTRES
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EXTERNS LAIETANA RAMBLA RONDES SANT PERE STA. CAT GÒTIC N RAVAL N BCNETA RIBERA GÒTIC S RAVAL O RAVAL S PORT
EC1 ESTABLIMENTS INDIVIDUALS ESPECIALISTES ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐11 ZE‐2A ZE‐2B ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2C ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10

EC1.1 Establiments alimentaris de venda personalitzada
EC1.1.1 Especialistes alimentaris (excepte Bodegues, Gelateries i Íctics)

EC1.1.1.1 Alimentació, làctics, congelats i dietètica (codis A1.1, A1.2, A1.3 i A1.5) 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12
EC1.1.1.2 Productes càrnics (codis A2.1 i A2.2) 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12
EC1.1.1.3 Fruites i hortalisses (codi A3.1) 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12
EC1.1.1.4 Pa i pastisseria (codis A5.1 i A5.3) 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12

EC1.1.2 Especialistes alimentaris. Bodegues 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12
EC1.1.3 Polivalents alimentaris 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12

EC1.2 Establiments alimentaris en règim d’autoservei 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12 2b(**)‐10‐12
EC1.2.1 Autoserveis (fins a 119 m²)
EC1.2.2 Superserveis (de 120 a 399 m²)
EC1.2.3 Supermercat (>400 m²)

ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐11 ZE‐2A ZE‐2B ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2C ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10
EC2 ESTABLIMENTS INDIVIDUALS MULTISECTORIALS O POLIVALENTS 10‐12 10‐12 10‐12 10‐12 10‐12 10‐12 10‐12 10‐12 10‐12 10‐12 10‐12 10‐12 10‐12

EC3 ALTRES ESTABLIMENTS COMERCIALS ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐11 ZE‐2A ZE‐2C ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2C ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10
EC3.1 Botigues de conveniència. Sup. venda < 500 m². Obert al públic > 18 hores
EC3.2 Botigues annexes a gasolineres
EC3.3 Qualsevol altre tipus que inclogui aliments 

EC3.3.1 Establiments amb màquines expenedores d'aliments 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
EC3.3.2 Botigues de plats preparats 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
EC3.3.3 Comerç alimentari amb degustació 3/4‐12 (*) (c) 3/4‐12 (c) 3/4‐12 (*) 3/4‐12 3‐12 3‐12 3‐12 3‐12 3‐12
EC3.3.4 Gelateries i orxateries (establiment comercial sense degustació)

ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐5 ZE‐2A ZE‐2B ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2C ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10
EC4 ESTABLIMENTS COL.LECTIUS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

ADMÈS
NO ADMÈS

‐‐ CONDICIONAT
(1) CONDICIÓ DE DISTÀNCIA (distància s/ art. 15)
(2a) CONDICIÓ DE DENSITAT EN RADI DE 50 m (nombre d'establiments s/ art. 15)
(2b) CONDICIÓ DE DENSITAT EN RADI DE 100 m (nombre d'establiments s/ art. 15)
(3) CONDICIÓ DE BAIXA DE LLICÈNCIA EN PROPIA ZE O ZONES 2C, 4, 7 o 8 (vegis art. 14 i 15)
(4) CONDICIÓ DE BAIXA DE LLICÈNCIA EN TOT EL DISTRICTE 1 (vegis art. 14 i 15)
(5) CONDICIÓ D'AMPLÀRIA MÍNIMA DE CARRER  > 7 M  ( > antiga tolerància III)
(6) CONDICIÓ D'AFORAMENT MÀXIM. A < 150 persones
(7a) NOUS ESTABLIMENTS AMB CONDICIÓ BAIXA LLICÈNCIA ACTUAL EN TOT EL DISTRICTE, EQUIVALENT EN NOMBRE PLACES HOTELERES. 
(7b) NOUS ESTABLIMENTS AMB CONDICIÓ BAIXA LLICÈNCIA ACTUAL EN PRÒPIA ZONA, EQUIVALENT EN NOMBRE PLACES HOTELERES. 
(8) REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ AMB CONDICIÓ BAIXA LLICÈNCIA ACTUAL EQUIVALENT EN NOMBRE PLACES HOTELERES. 
(9) CONDICIÓ BAIXA HUT's EXISTENTS I AGRUPACIÓ EN EDIFICIS SENCERS (d'acord amb article 21 de la Normativa del PE)
(10) D'ACORD AMB LES DETERMINACIONS PECNAB i PECAB i Pla especial de "souvenirs"
(11) NOMÉS COM A ELEMENT COMPLEMENTARI D'UNA ALTRA ACTIVITAT PERMESA
(12) NO S'ADMET LA VENDA D'ALIMENTARIS DE CONSUM IMMEDIAT A LA VIA PÚBLICA
(13) NOMÉS S'ADMETEN ELS EXISTENTS ACTUALMENT (Annex 1 de la Normativa del PE)

ZONA SUPEDITADA AL PLA ESPECIAL DEL PORT I A L'AUTORITAT PORTUARIA

‐ condicions simultànies
/ condicions alternatives

(*) condicions especials per als establiments en l'interior de les ATE (vegis article 15)
(**) la condició de densitat no s'aplica en els trasllats d'establiments dins la pròpia ZE
(r) només s'admet la baixa d'establiments de la pròpia zona (article 14,3b)
(c) s'aplica la condició de densitat (vegis article 15) als carrers:

(5e/r50) carrer Joaquim Costa
(5e/r50) carrer Nou de la Rambla
(5e/r50) carrer Ample / carrer de Josep Anselm Clavé
(5e/r50) carrer Escudellers
(5e/r50) carrer Rauric / Escudellers blancs / n’Aglà
(5e/r50) carrer Còdols
(5e/r50) passeig del Born
(2e/r100) plaça Comercial
(2e/r100) carrer Comerç (entre c. Princesa i Marquès de l’Argentera)
(2e/r100) carrer Fusina / carrer Comercial / passatge Mercantil / carrer de la Ribera
(5e/r50) carrer Ferran / carrer Jaume I

ZONES RECEPTORES ZONES SATURADESZONES NEUTRES
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H GRUP HOTELS ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐11 ZE‐2A ZE‐2B ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2C ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10
H.0 Residencies

H.0.1 Albergs joventut (L 38/1991, D 140/2003) i Residencies d'estudiants

H.1 Hotels 7a / 8 7a / 8 7a / 8 7b / 8 7b / 8 7b / 8 7b / 8 7b / 8 7b / 8 7b / 8 7b / 8 7b / 8
H.1.1 Hotel Categoria 1 *
H.1.2 Hotel Categoria 2 **
H.1.3 Hotel Categoria 3 ***
H.1.4 Hotel Categoria 4 ****
H.1.5 Hotel Categoria 5 *****

H.2 Hotels Apartaments 7a / 8 7a / 8 7a / 8 7b / 8 7b / 8 7b / 8 7b / 8 7b / 8 7b / 8 7b / 8 7b / 8 7b / 8
H.2.1 Hotel‐Apartament Categoria 1 *
H.2.2 Hotel‐Apartament Categoria 2 **
H.2.3 Hotel‐Apartament Categoria 3 ***
H.2.4 Hotel‐Apartament Categoria 4 ****
H.2.5 Hotel‐Apartament Categoria 5 *****

EXTERNS LAIETANA RAMBLA RONDES SANT PERE STA. CAT GÒTIC N RAVAL N BCNETA RIBERA GÒTIC S RAVAL O RAVAL S PORT
P GRUP PENSIONS ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐11 ZE‐2A ZE‐2B ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2C ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10

P.1 Pensions
P.1.1 Pensió 7a / 8 7a / 8 7a / 8
P.1.2 MEUBLÉ

AT APARTAMENTS TURÍSTICS ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐11 ZE‐2A ZE‐2B ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2C ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10
AT.1 Apartaments turístics abans H.3

T RESIDENCIAL TURÍSTIC  ZE‐1 ZE‐5A ZE‐5B ZE‐11 ZE‐2A ZE‐2B ZE‐3 ZE‐6 ZE‐9 ZE‐2C ZE‐4 ZE‐7 ZE‐8 ZE‐10
T.1 Habitatges d'ús turístic (HUT) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ADMÈS
NO ADMÈS

‐‐ CONDICIONAT
(1) CONDICIÓ DE DISTÀNCIA (distància s/ art. 15)
(2a) CONDICIÓ DE DENSITAT EN RADI DE 50 m (nombre d'establiments s/ art. 15)
(2b) CONDICIÓ DE DENSITAT EN RADI DE 100 m (nombre d'establiments s/ art. 15)
(3) CONDICIÓ DE BAIXA DE LLICÈNCIA EN PROPIA ZE O ZONES 2C, 4, 7 o 8 (vegis art. 14 i 15)
(4) CONDICIÓ DE BAIXA DE LLICÈNCIA EN TOT EL DISTRICTE 1 (vegis art. 14 i 15)
(5) CONDICIÓ D'AMPLÀRIA MÍNIMA DE CARRER  > 7 M  ( > antiga tolerància III)
(6) CONDICIÓ D'AFORAMENT MÀXIM. A < 150 persones
(7a) NOUS ESTABLIMENTS AMB CONDICIÓ BAIXA LLICÈNCIA ACTUAL EN TOT EL DISTRICTE, EQUIVALENT EN NOMBRE PLACES HOTELERES. 
(7b) NOUS ESTABLIMENTS AMB CONDICIÓ BAIXA LLICÈNCIA ACTUAL EN PRÒPIA ZONA, EQUIVALENT EN NOMBRE PLACES HOTELERES. 
(8) REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ AMB CONDICIÓ BAIXA LLICÈNCIA ACTUAL EQUIVALENT EN NOMBRE PLACES HOTELERES. 
(9) CONDICIÓ BAIXA HUT's EXISTENTS I AGRUPACIÓ EN EDIFICIS SENCERS (d'acord amb article 21 de la Normativa del PE)
(10) D'ACORD AMB LES DETERMINACIONS PECNAB i PECAB i Pla especial de "souvenirs"
(11) NOMÉS COM A ELEMENT COMPLEMENTARI D'UNA ALTRA ACTIVITAT PERMESA
(12) NO S'ADMET LA VENDA D'ALIMENTARIS DE CONSUM IMMEDIAT A LA VIA PÚBLICA
(13) NOMÉS S'ADMETEN ELS EXISTENTS ACTUALMENT (Annex 1 de la Normativa del PE)

ZONA SUPEDITADA AL PLA ESPECIAL DEL PORT I A L'AUTORITAT PORTUARIA

‐ condicions simultànies
/ condicions alternatives

(*) condicions especials per als establiments en l'interior de les ATE (vegis article 15)
(**) la condició de densitat no s'aplica en els trasllats d'establiments dins la pròpia ZE
(r) només s'admet la baixa d'establiments de la pròpia zona (article 14,3b)
(c) s'aplica la condició de densitat (vegis article 15) als carrers:

(5e/r50) carrer Joaquim Costa
(5e/r50) carrer Nou de la Rambla
(5e/r50) carrer Ample / carrer de Josep Anselm Clavé
(5e/r50) carrer Escudellers
(5e/r50) carrer Rauric / Escudellers blancs / n’Aglà
(5e/r50) carrer Còdols
(5e/r50) passeig del Born
(2e/r100) plaça Comercial
(2e/r100) carrer Comerç (entre c. Princesa i Marquès de l’Argentera)
(2e/r100) carrer Fusina / carrer Comercial / passatge Mercantil / carrer de la Ribera
(5e/r50) carrer Ferran / carrer Jaume I

ZONES RECEPTORES ZONES INTERIORSZONES INTERIORS

PLA ESPECIAL D'ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA, HOTELERIA I ALTRES ACTIVITATS A 
CIUTAT VELLA
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INTRODUCCIÓ 

 

En el punt de la tramitació de la modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de 
Ciutat Vella, i previ a l’aprovació definitiva per part de l’Ajuntament de Barcelona, cal recollir les actuacions realitzades durant tot el 
procés per a fer efectiva la possibilitat de participar que demanen tant la Llei d’Urbanisme com la Carta Municipal i que les Normes 
reguladores de la Participació Ciutadana aprovades pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 22 de Novembre de 2002, 
van desenvolupar i concretar. 

Durant la redacció de la modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de Ciutat 
Vella s’ha dut a terme un procés de diàleg amb diversos agents implicats en el pla, per tal de definir una proposta que recollís les 
visions, les demandes i aspiracions del conjunt d’actors vinculats a les activitats que es desenvolupen a Ciutat Vella. 

Aquest procés s’ha desenvolupat mitjançant trobades específiques amb diversos agents implicats, així com mitjançant els òrgans 
de participació del districte de Ciutat Vella, com és l’Audiència Pública del districte de Ciutat Vella o els consells de barri del mateix 
districte. Finalment, el 24 d’abril de 2013 es va realitzar també una sessió oberta informativa oberta al conjunt de veïns i veïnes de 
Ciutat Vella. 

La descripció d’aquestes trobades es troba recollit en el present informe participatiu,  a l’annex 1.2.   

Tanmateix, per a aquesta modificació es van plantejar mecanismes que asseguressin la difusió general de la proposta mitjançant la 
publicació al BOP i un diari de caràcter general així com la seva difusió mitjançant la web municipal en el lloc web d’Hàbitat Urbà. 
D’igual manera, es va planejar un període d’exposició pública del document durant l’aprovació inicial del mateix. 

L’exposició al públic es va iniciar amb la publicació dels edictes corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 26 
d’abril de 2013, al tauler d’edictes i al diari La Vanguardia, de 27 d’abril de 2013. 

Durant el termini d’exposició pública han estat presentades un total de 124 al·legacions. L’informe tècnic - jurídic que acompanya 
l’expedient de la modificació del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats de Ciutat Vella 
realitza la corresponent valoració i resposta. 

En conseqüència, en aquesta introducció es recullen les actuacions realitzades i es trasllada per a que sigui incorporat a l’expedient 
administratiu en curs. 
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ANNEX 1  
 

1.1  MESURES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN APROVACIÓ INICIAL 

MESURES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA PER A LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL D’ESTABLIMENTS DE 
CONCURRÈNCIA PÚBLICA, HOTELERIA I ALTRES ACTIVITATS DE CIUTAT VELLA 
 

1. INTRODUCCIÓ 

El Pla Especial d'Establiments de Concurrència Pública, Hoteleria i altres Activitats del Districte de Ciutat Vella, més conegut com a 
Pla d'Usos, va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Barcelona el 23 de juliol de 2010.  

L’actual proposta aprovada inicialment respon a la voluntat de corregir i modificar el document anterior en base a l'experiència i un 
cop copsades les disfuncions d'aplicació d'aquest.  

Així, s'ha volgut homogeneïtzar el Pla en base a un criteri d'equilibri entre activitat econòmica i vida veïnal. Aquesta mesura s'ha 
implementat adaptant el document al nou marc econòmic en base a una actualització del cens real d'activitats existent, amb la 
voluntat de garantir la convivència ciutadana, incentivar la recuperació del parc d'edificis degradats amb alt valor patrimonial, així 
com determinades àrees on s'ha considerat necessari intervenir, donant cabuda a iniciatives econòmiques que permetin la seva 
reactivació.  

2. MARC NORMATIU DEL PROCÈS PARTICIPATIU 

En el procés de formulació i tramitació de l’instrument que ara iniciem s’aplicaran els mecanismes d’iniciativa, informació i 
participació ciutadana que s’exposen a continuació, d’acord amb allò que disposa l’article 8 del Dl 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i el Títol IV de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona. 
A aquests mateixos efectes cal assenyalar, que el Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar, per acord 
adoptat en sessió de data 22 de novembre de 2002, les Normes Reguladores de la participació ciutadana, en compliment del 
mandat de l’article 30.3 de la Carta de Barcelona.  

Per aquest motiu, les mesures de foment de la iniciativa, informació i participació ciutadana relacionades en aquest document, així 
com les diferents fases d’articulació d’aquests mecanismes, s’ajusten a les previsions contingudes en el Títol I de les esmentades 
Normes reguladores de la participació ciutadana.  

Tal i com preveuen les Normes Reguladores de la Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, per a aquest projecte cal 
dissenyar un procés de participació que asseguri, amb plenes garanties, que el conjunt de ciutadans de Barcelona, i especialment 
els que hi viuen i/o treballen a l’entorn de l’àmbit de la modificació del pla especial, disposin de la màxima informació possible, així 
com de la capacitat real de donar a conèixer les seves opinions i participar en el procés de deliberació que s’obrirà sobre el conjunt 
de l’actuació, en un primer moment, i per a cada un dels projectes concrets, posteriorment.   

Atenent a l’inici de la tramitació del projecte, aquest document contempla les actuacions que han de conformar el programa de 
participació ciutadana que es proposa seguir arran d’aquest inici. El conjunt de mesures i accions de participació ciutadana que 
s’exercitin es relacionaran en l’informe participatiu, document aquest que formarà part integrant, a mode d’annex, del propi pla 
especial.  
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3. PROCÈS PARTICIPATIU 

 
A.- Etapa de tramitació del pla especial 
 
Objectiu: adopció de les actuacions administratives necessàries i impuls del procediment legalment establert per a la Modificació del 
pla especial: a) aprovació inicial per l’Ajuntament; b) exposició al públic del document aprovat inicialment; c) aprovació definitiva per 
l’Ajuntament, amb els mecanismes de participació ciutadana i atenció als drets i garanties jurídiques dels interessats.   
 
A.1. Fase d’informació i comunicació 

A.1.a) Fites procedimentals i actuacions administratives d’informació 
 

- Acord d’aprovació inicial de la modificació de pla especial. L’edicte serà publicat al Butlletí Oficial de la Província, premsa, al lloc 
web de l’Ajuntament de Barcelona i en el tauler d’edictes del propi Ajuntament i dels corresponents districtes. 

 
- Obertura d’un període d’informació pública del document d’aprovació inicial pel termini mínim d’un mes; publicació de l’edicte al 

Butlletí Oficial de la Província, premsa, lloc web de l’Ajuntament de Barcelona i el tauler d’edictes del propi Ajuntament de 
Barcelona i els corresponents districtes.  

 
- Exposició al púbic del document Mesures de participació ciutadana per a la modificació del Pla Especial d’establiments de 

pública concurrència, hoteleria i altres usos , a la pàgina d’Hàbitat Urbà en el lloc web de l’Ajuntament de Barcelona i en el 
Departament d’Informació i Documentació del Sector d’Urbanisme (Avinguda Diagonal, 240, 2a planta).  

 
- Correu electrònic específic del sector d’urbanisme (procesparticipatiu@bcn.cat), dins el web municipal, amb atenció especial a 

aquest procés de participació.  

 
- Un extracte del contingut del document de la modificació del pla especial aprovada inicialment podrà ésser consultat a la pàgina 

del Sector d’Urbanisme, en el lloc web de l’Ajuntament de Barcelona. (http://www.bcn.cat/urbanisme/llistat) 

 

 
A.2.- Fase d’aportacions: 

A.2.a)- Fites procedimentals i actuacions administratives d’informació pública  
 

- Dins el termini d’informació pública del document d’aprovació inicial, els interessats podran formular al·legacions a la proposta 
de modificació de planejament general aprovada inicialment, mitjançant la presentació dels corresponents escrits davant els 
registres i oficines que a l’efecte preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del RJAP-PAC. 

 
- Recull, valoració i proposta de resolució en informe tècnicojurídic de les al·legacions presentades en el termini d’informació 

pública del document aprovat inicialment.  
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- L’acord que aprovi definitivament la modificació de planejament general resoldrà l’estimació, desestimació o estimació parcial de 

les al·legacions presentades en el termini establert a l’efecte. L’esmentat acord i l’informe de valoració de les al·legacions 
presentades davant els registres i oficines que a l’efecte preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del RJAP-
PAC, seran notificats als interessats que hagin presentat els corresponents escrits d’al·legacions.  

 
 

A.3.- Fase de retorn 

A.3.1.-Aprovació definitiva 

 
- El document de modificació del pla especial que es presenti a l’aprovació definitiva incorporarà “l’informe de participació 

ciutadana”, on es contindrà la valoració municipal i el resultat dels processos exposats, amb inclusió de les actes del conjunt de 
reunions i sessions que s’hagin celebrat al llarg del procediment.  

 
- L’acord d’aprovació definitiva de la Modificació del pla especial i l’informe de valoració de les al·legacions seran notificats als 

interessats que hagin aportat els corresponents escrits en la forma descrita en l’apartat 2.1.a) d’aquest document.  
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1.2  DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU 
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ANNEX 2  

2.1. ANUNCI INFORMATIU AL BOP DE L’APROVACIÓ INICIAL 
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ANNEX 3  

3.1. ANUNCI INFORMATIU A LA VANGUARDIA DE L’APROVACIÓ INICIAL 
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ANNEX 4 

4.1. EXPOSICIÓ DE L’APROVACIÓ INICIAL AL DISTRICTE  DE CIUTAT VELLA   
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ANNEX 5 

5.1. EXPOSICIÓ DE L’APROVACIÓ INICIAL A LA WEB DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
 

 
  



Modificació del P.E. Establiments Concurrència Pública, Hoteleria i Altres Activitats del Districte de Ciutat Vella . PLA D’USOS 2013   (juliol de 2013) 

 

53 

 

ANNEX 6 

6.1. ACTES DEL PROCÉS PARTICIPATIU DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA D’USOS 

 
 

 



            

  

Districte de Ciutat Vella 
 

 
 

 

1 
 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAÒRDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL 
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA CELEBRADA EL 6 D'OCTUBRE DE 2011 

 
 
A la ciutat de Barcelona, a 6 d'octubre de 2011, té lloc la sessió extraordinària del Consell 
de districte de Ciutat Vella, a la Sala Ernest Lluch de la seva seu, plaça Bonsuccés, 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. 
 
Concorre a la sessió el regidor adscrit del grup municipal d'ICV-EUiA, Il·lm. Sr. Joaquim 
Mestre i Garrido i la gerent del districte Sra. Mercè Massa i Rincón. 
 
Han excusat la seva assistència els regidors adscrits senyors/senyores Il·lm. Jordi 
Portabella i Calvete del grup municipal d'UpB, Il·lma Elsa Blasco i Riera del grup 
municipal d'ICV-EUiA, Il·lm Alberto Villagrasa i Gil del grup municipal del PPC i Il·lma. 
Assumpta Escarp i Gibert del grup municipal del PSC. 
 
Hi assisteixen els consellers senyors/es: 
 
Ma. José Arteaga i Muñoz 
Pol Avinyó i Rosselló 
Nacho Cano i Vidal 
José Carlos Casanova Losilla 
Rubén Costa i Ullua 
Jordi Galofré i Monleón 
Rut Garrido i Garcia 
Juan Herrero Sappeti  
Elisabeth Jiménez Cara 
Anna Lliuró Serra 
Ramon Molist i Godó 
Carolina Pallés i Galté 
Daniel Pío Gutiérrez 
Albert Rodríguez i Roig 
Xavier Roman i Pérez de la Lastra 
Joan Anton Sánchez de Juan 
Anna Lliuró Serra 
Josep Zalacaín i Suárez 
 
Actua com a secretària la Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria Sra. Ester 
Solana i Grasa, que certifica. 
 
Ordre del dia 
 
1. Presa de possessió de la presidenta del Consell del Districte Ima. Sra. Sara Jaurrieta i 

Guarner, d’acord amb el Decret de l’Alcaldia, de 29 de juliol de 2011. 
2. Presa de possessió del senyor Juan Herrero Sappeti com a conseller del Districte de 

Ciutat Vella, d’acord amb el Decret de l’Alcaldia, de 18 de juliol de 2011. 
3. Presa de possessió de la senyora Anna Lliuró i Serra com a consellera del Districte de 

Ciutat Vella, d’acord amb el Decret de l’Alcaldia, de 15 de setembre de 2011. 
 

  

            

  

Districte de Ciutat Vella 
 

 
 

 

2 
 

 
A) PART INFORMATIVA 

 
1. RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data 19 de setembre de 2011, 

de nomenament de regidors/es adscrits/es. 
 

2. RESTAR ASSABENTAT de la resolució de la Regidora del Districte de data 6 de 
setembre de 2011, de nomenament dels membres de la Comissió de Govern del 
Districte. 
 

3. RESTAR ASSABENTAT de la constitució dels Grups polítics municipals. 
 

4. RESTAR ASSABENTAT de la composició de la Junta de Portaveus. 
 

5. RESTAR ASSABENTAT de la resolució de la Regidora del Districte de 25 de juliol 
de 2011, per la qual s’estableix el règim de dedicació dels membres del Consell 
de Districte. 

 
6. RESTAR ASSABENTAT de la representació corresponent als membres del 

Consell de Districte en el Consell Ciutadà del Districte. 
 

7. RESTAR ASSABENTAT de la integració en els Consells de Barri dels 
consellers/es de Districte designats per cadascun dels Grups polítics municipals. 

 
8. RESTAR ASSABENTAT de la resolució del Regidora del Districte de 29 de 

setembre de 2011, per la qual es nomenen els consellers/es ponents en cadascun 
dels diferents àmbits d’actuació sectorial i els consellers adscrits a cadascun dels 
barris del districte. 

 
9. RESTAR ASSABENTAT del Decret de l’Alcaldia de data 1 de juliol de 2011, de 

nomenament de la Sra. Mercè Massa i Rincón com a gerent del Districte. 
 
B)  PART DECISÒRIA 
 

1. CONSTITUIR, de conformitat amb allò previst a l’art. 32 de les Normes 
Reguladores del Funcionament dels Districtes, les Comissions Consultives de 
Govern de caràcter preceptiu i designació dels seus membres. 

 
2. PROPOSAR a l’Alcaldia el nomenament del vicepresident del Consell del Districte 

de Ciutat Vella, de conformitat amb allò disposat a l’art. 15 de les Normes 
Reguladores del Funcionament dels Districtes. 

 
3. APROVAR la constitució de les Comissions de Treball i dels Consells Sectorials i 

d’Equipament previstos a les Normes Reguladores del Funcionament dels 
Districtes i designació dels seus membres. 

 
 
C)  DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 

Declaració institucional en defensa del sistema d’immersió lingüística presentat pel 
grup municipal Unitat per Barcelona. 
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La secretària inicia la present sessió a les divuit hores sis minuts amb unes paraules de 
salutació als assistents.  
 
A continuació la secretària passa al primer punt de l'ordre del dia relatiu a la presa de 
possessió de la presidenta del Consell del districte procedint en primer lloc a la lectura del 
Decret de l'Alcaldia, de 29 de juliol, pel qual va ser nomenada Presidenta del Consell i a 
continuació procedeix a prendre el jurament o promesa del càrrec segons el redactat 
legalment establert. L'Il·lma Sra. Sara Jaurrieta promet el càrrec.  
 
La presidenta del districte saluda als assistents i abans de prosseguir amb l'ordre del dia 
de la sessió del Consell, dirigeix unes paraules de benvinguda als presents. 
 
En primer lloc té un record pel Salvador Iborra Mallol, el poeta assassinat fa just una 
setmana al barri Gòtic del nostre districte en nom del Consell i llegeix un fragment d'un 
poema seu. 
 
A continuació agraeix a tots els grups que li van donar suport en l'elecció com a 
presidenta a l'anterior Consell, responsabilitat que just avui inicia de manera més formal. 
 
Considera que la figura del president representa la veu de la ciutadania i és una manera 
de reflectir els resultats electorals en el districte. Pren aquesta responsabilitat amb molt 
d'orgull i amb molta il·lusió en el districte que és el cor de la ciutat, amb els seus pros i 
contres, però amb una inqüestionable riquesa cultural, social, històrica, veïnal i de 
moviment associatiu. 
 
Té un record per tots els seus antecessors en les dos figures institucionals que, al llarg de 
trenta-dos anys de democràcia han fet el districte més humà i amb més qualitat de vida. 
 
En la nova etapa que avui es comença vol fer esment a dues paraules: treball i fer-ho 
conjuntament, en els quatre barris del districte, per tal de continuar fent passos endavant 
en aquest districte. Vol fer-ho amb el compromís de treballar conjuntament amb tothom i 
vetllant i garantint que el  debat entre els ciutadans i entre les forces polítiques es faci 
amb respecte, fent-ho amb les portes obertes, a totes les persones i entitats que es 
vulguin adreçar en aquest Consell de districte i en els diferents òrgans de participació que 
existeixen,i per tant, garantint aquests canals. 
 
Ho vol fer de forma que la veu de la ciutadania estigui garantida i que pugui ser 
expresada i escoltada. 
 
Expresa que aquesta serà la missió i espera fer-la amb el rigor que es mereix. 
 
A continuació aborda el següent punt de l'ordre del dia relatiu a la presa de possessió del 
Sr. Juan Herrero Sappeti, com a conseller del Districte de Ciutat Vella, d'acord amb el 
Decret d'Alcaldia, de 18 de juliol de 2011, i atorga la paraula a la secretària del Districte 
per tal que realitzi la presa de possessió. 
 
La secretària procedeix a prendre el jurament o promesa del càrrec segons el redactat 
legalment establert i el senyor Juan Herrero Sappeti jura el càrrec de conseller de 
Districte.  
 
La presidenta pren la paraula i passa al tercer punt de l'ordre del dia relatiu a la Sra. Anna 
Lliuró i Serra, com a consellera del Districte de Ciutat Vella, d'acord amb el Decret 
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d'Alcaldia, de 15 de setembre de 2011, i atorga la paraula a la secretària per tal que 
realitzi la presa de possessió. 
 
La Secretària procedeix a prendre el jurament o promesa del càrrec segons el redactat 
legalment establert i la senyora Anna Lliuró i Serra promet el càrrec de consellera de 
Districte. 
 
A continuació la presidenta atorga la paraula a la senyora Lydia Torné, la consellera que 
ha estat substituïda per la senyora Anna Lliuró, per tal d'acomiadar-se del Consell de 
Districte. 
 
La senyora Torné comenta que en breu s'incorporarà amb el regidor de Comerç i per 
aquest motiu deixa de ser consellera de Ciutat Vella atès que no podrà realitzar bé les 
tasques del Districte. De totes formes manifesta que continuarà amb el comerç i amb el 
Districte de Ciutat Vella. Agraeix el tracte rebut, ha trobat més que gent del carrer, ha 
trobat amics i manifesta la seva alegria d'haver estat amb tots ells. Comenta que es 
continuaran veient i té un record per les persones que ja no hi són entre nosaltres, la 
senyora Emília de l'Hòstia i el senyor Manel Ripoll. Finament demana disculpes si en 
algun moment ha pogut ofendre a algú o no ha estat al nivell desitjat i manifesta que ha 
estat molt bé amb els consellers i amb tothom. 
 
La presidenta li dóna les gràcies i seguidament passa a la PART INFORMATIVA atorgant 
la paraula a la secretària del Districte. 
 
La secretària procedeix a donar lectura de tots els decrets i altres informacions relatives 
al Cartipàs del districte i d'altres informacions complementàries, seguint l'ordre establert a 
l'ordre del dia. 
 
1. RESTAR ASSABENTAT del Decret de l'Alcaldia, de 19 de setembre de 2011, de 

nomenament de regidors/es adscrites. 
 
 Il·lma. Sra. Assumpta Escarp i Gibert (grup PSC) 
 Il·lm. Sr. Alberto Vilagrassa i Gil (grup PPC) 
 Il·lm. Sr. Joaquim Mestre i Garrido (grup ICV-EUiA) 
 Il·lma. Sr. Elsa Blasco i Riera (grup ICV-EUiA) 
 Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete (grup UpB) 
 
2. RESTAR ASSABENTAT de la Resolució de la regidora del districte, de 6 de setembre 

de 2011, de nomenament dels membres de la Comissió de Govern del Districte. 
 

Sr. Pol Avinyó i Rosselló,  
Sr. Jordi Galofré i Monleón,  
Sr. Joan Anton Sánchez de Juan,  
Sra. Lídia Torné i Hernández i 
Sr. Josep Zalacaín i Suárez. 

 
3. RESTAR ASSABENTAT de la constitució dels grups polítics municipals. 
 
La secretària fa constar que la composició dels grups municipals amb representació al 
Districte de Ciutat Vella són els següents, d'acord amb els Decrets de l'Alcaldia del 18 de 
juliol i 15 de setembre de 2011, en el qual es nomenen els membres al Consell Municipal i 
en el qual es nomena la Sra. Anna Lliuró i Serra, en substitució de la consellera Lídia 
Torné i Hernández.  
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Grup municipal de Convergència i Unió: 
 
Sra. Anna Lliuró i Serra 
Sr. Pol Avinyó i Rosselló 
Sr. Joan Anton Sánchez de Juan 
Sr. Jordi Galofré i Monleón 
Sr. Josep Zalacaín i Suárez 
 
 
Grup municipal del Partit Socialista de Catalunya: 
 
Sra. M. José Arteaga i Muñoz 
Sr. Nacho Cano i Vidal 
Sra. Carolina Pallés i Galté 
Sr. Daniel Pío i Gutiérrez 
Sr. Albert Rodríguez i Roig 
 
 
Grup municipal del Partit Popular de Catalunya: 
 
Sra. Elisabet Giménez i Cara 
Sr. Ramon Molist i Godo 
Sr. Juan Herrero i Sappeti 
 
 
Grup municipal d’Iniciativa Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa: 
 
Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua 
Sra. Ruth Garrido i Garcia 
Sr. José Carlos Casanova i Losilla 
 
 
Grup municipal d’Unitat per Barcelona: 
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra 
 
 
4. RESTAR ASSABENTAT de la composició de la Junta de Portaveus. 
 
Presidenta: Il·lma. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner 
 
Membres: Regidora del Districte, Sra. Mercè Homs i Molist 
 
Portaveus: Sra. Anna Lliuró i Serra (CiU) 
 Sr. Albert Rodríguez i Roig (PSC) 
 Sra. Elisabeth Jiménez Cara (PPC) 
 Sr. Rubén Fernando Costa Ullua (ICV-EUiA) 
 Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (UpB) 
 
Portaveus adjunts: Sr. Jordi Galofré i Monleón (CiU) 
  Sr. Nacho Cano i Vidal (PSC) 
   Sr. Juan Herrero i Sappeti (PPC) 
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   Sra. Ruth Garrido i Garcia (ICV-EUiA) 
 
5. RESTAR ASSABENTAT de la Resolució de la regidora, de 25 de juliol de 2011, per la 

qual es va establir el règim de dedicació dels membres del Consell de Districte. 
 
 
Establir de conformitat amb l'article 17.4 de les Normes de Funcionament dels Districtes i 
amb efectes a partir del 25 de juliol, el següent règim de dedicació dels consellers i 
conselleres del districte: 
 

− Dedicació exclusiva: Sr. Pol Avinyó i Rosselló. 
 

− Dedicació plena:  
Sra. M. José Arteaga i Muñoz, 
Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua,  
Sr. Jordi Galofré i Monleón,  
Sra. Elisabeth Jiménez Cara i 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra. 

 
− Dedicació ordinària: la resta de consellers. 

 
 
6. RESTAR ASSABENTAT de la representació corresponent als membres del Consell de 

Districte en el Consell Ciutadà del Districte. 
 
Presidenta: Il·lma. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner 
Regidora del Districte: Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist 
Regidors adscrits: Il·lma. Sra. Assumpta Escarp i Gibert (PSC) 
 Il·lm. Sr. Alberto Vilagrassa i Gil (PPC) 
 Il·lm. Sr. Joaquim Mestre i Garrido (ICV-EUiA) 
 Il·lma. Sra. Elsa Blasco i Riera (ICV-EUiA) 
 Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete (UpB) 
 
Consellers: M. José Arteaga i Muñoz 
 Pol Avinyó i Rosselló 
 Nacho Cano i Vidal 
 José Carlos Casanova Losilla 
 Rubén Costa i Ullua 
 Jordi Galofré i Monleón 
 Rut Garrido i Garcia 
 Juan Herrero Sappeti  
 Elisabeth Jiménez Cara 
 Anna Lliuró Serra 
 Ramon Molist i Godo 
 Carolina Pallés i Galté 
 Daniel Pío Gutiérrez 
 Albert Rodríguez i Roig 
 Xavier Roman i Pérez de la Lastra 
 Joan Anton Sánchez de Juan 
 Josep Zalacaín i Suárez 
 
Secretari/a: Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria. 
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7. RESTAR ASSABENTAT de la integració en els Consells de Barri dels consellers/es de 
Districte designats per cadascun dels grups polítics municipals. 

 
 
Consell de Barri del Raval: 
 
Presidenta: Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist 
 
Membres: Sr. Joan Anton Sánchez de Juan (CiU) 
 Sra. María José Arteaga Muñoz (PSC) 
 Sr. Juan Herrero Sappeti (PPC) 
 Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua (ICV-EUiA) 
 Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (UpB) 
 
Secretari  Sr. Roger Puigví i Fernàndez, Conseller Tècnic del Districte 
 
 
Consell de Barri del Gòtic: 
 
Presidenta: Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist 
 
Membres: Sr. Josep Zalacaín i Suárez (CiU) 
 Sr. Nacho Cano Vidal (PSC) 
 Sr. Juan Herrero Sappeti (PPC) 
 Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua (ICV-EUiA) 
 Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (UpB) 
 
Secretari: Sr. Roger Puigví i Fernàndez, Conseller Tècnic del Districte 
 
 
Consell de Barri del Casc Antic:  
 
Presidenta: Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist 
 
Membres: Sr. Jordi Galofré i Monleón (CiU) 
 Sr. Albert Rodríguez i Roig (PSC) 
 Sra. Elisabeth Jiménez Cara (PPC) 
 Sr. José Carlos Casanova i Losilla (ICV-EUiA) 
 Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (UpB) 
 
Secretari: Sr. Roger Puigví i Fernàndez, Conseller Tècnic del Districte 
 
Consell de Barri de la Barceloneta: 
 
Presidenta: Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist 
 
Membres: Sr. Pol Avinyó i Rosselló (CiU) 
 Sr. Daniel Pío Gutiérrez (PSC) 
 Sra. Elisabeth Jiménez Cara (PPC) 
 Sra. Rut Garrido Garcia (ICV-EUiA) 
 Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (UpB) 
 
Secretari: Sr. Roger Puigví i Fernàndez, Conseller Tècnic del Districte 

            

  

Districte de Ciutat Vella 
 

 
 

 

8 
 

 
 
8. RESTAR ASSABENTAT de la Resolució de la regidora del Districte, de 29 de 

setembre, per la qual es nomenen els consellers/es ponents en cadascun dels 
diferents àmbits d'actuació sectorial i els consellers adscrits a cadascun dels barris del 
Districte. 

 
− Sr. Pol Avinyó i Rosselló, com a conseller ponent de Seguretat i Mobilitat. 

 
− Sr. Joan Anton Sánchez de Juan, com a conseller ponent d'Hàbitat Urbà i Medi 

Ambient. 
 

− Sr. Jordi Galofré i Monleón, com a conseller ponent de Qualitat de vida, Igualtat i 
Esports. 

 
− Sr. Jordi Galofré i Monleón, com a conseller ponent de Cultura, Coneixement i 

Creativitat. 
 

− Sra. Lydia Torné i Hernández, com a consellera ponent d'Economia, Empresa i 
Ocupació. 

 
Els consellers adscrits de barri, són els següents: 
 

− al barri del Raval, el Sr. Joan Anton Sánchez de Juan 
 

− al barri de la Barceloneta, Sr. Pol Avinyó i Rosselló 
 

− al barri Gòtic, Sr. Josep Zalacaín i Suárez 
 

− al barri del Casc Antic, Sr. Jordi Galofré i Monleón 
 
9. RESTAR ASSABENTAT del Decret de l'Alcaldia, d’1 de juliol de 2011, pel qual es va 

nomenar la Sra. Mercè Massa i Rincón, com a gerent del Districte de Ciutat Vella. 
 
El Consell es dona per assabentat dels nou punts inclosos a la part informativa. 
 
La presidenta pren la paraula i dóna per tancada la part informativa i passa a la PART 
DECISÒRIA. Procedeix a introduir el primer punt d'aquesta part relatiu a “constituir de 
conformitat amb allò previst amb l'article 32 de les Normes Reguladores del 
Funcionament dels Districtes, les Comissions Consultives de Govern de caràcter 
preceptiu i designació dels seus membres” i atorga la paraula a la secretària del Districte 
per tal que informi de les Comissions que es proposen crear.  
 
La secretària informa les Comissions de Consultives de Govern proposades: 
 
Comissió de Benestar Social, Acció Social i Ciutadania 
 
President: Sr. Jordi Galofré i Monleón, per delegació de la regidora del Districte, per 
decret de 29 de setembre de 2011. 
Regidors/es adscrits/es: Il·lma. Sra. Assumpta Escarp i Gibert (PSC) 
   Sr. Alberto Vilagrassa i Gil (PPC) 
   Sra. Elsa Blasco i Riera (ICV-EUiA) 
   Sr. Joaquim Mestre i Garrido (ICV-EUiA) 
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   Sr. Jordi Portabella i Calvete (UpB) 
 
Membres:   Sra. María José Arteaga Muñoz (PSC) 
   Sr. Juan Herrero Sappeti (PPC) 
   Sra. Rut Garrido i Garcia (ICV-EUiA) 
   Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (UpB) 
Secretari:   Director de Serveis a les Persones 
 
 
Comissió de Medi Ambient, Habitatge, Urbanisme i Obres 
 
President: Sr. Joan Anton Sánchez de Juan, per delegació de la regidora del Districte, per 
decret de 29 de setembre de 2011. 
 
Regidors/es adscrits/es: Il·lma. Sra. Assumpta Escarp i Gibert (PSC) 
 Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil (PPC) 
 Il·lma. Sra. Elsa Blasco i Riera (ICV-EUiA) 
 Il·lm. Sr. Joaquim Mestre i Garrido (ICV-EUiA) 
 Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete (UpB) 
Membres: Sr. Nacho Cano Vidal (PSC) 
 Sra. Elisabeth Jiménez Cara (PPC) 
 Sr. Rubén Fernando Costa Ullua (ICV-EUiA) 
 Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (UpB) 
Secretari: Director de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 
 
Comissió de Via Pública, Seguretat, Mobilitat, Prevenció i Serveis Municipals 
 
President: Sr. Pol Avinyó i Rosselló, per delegació de la regidora del Districte, per decret 
de 29 de setembre de 2011. 
 
Regidors/es adscrits/es: Il·lma. Sra. Assumpta Escarp i Gibert (PSC) 
 Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil (PPC) 
 Il·lma. Sra. Elsa Blasco i Riera (ICV-EUiA) 
 Il·lm. Sr. Joaquim Mestre i Garrido (ICV-EUiA) 
 Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete (UpB)  
Membres: Sr. Daniel Pío Gutiérrez (PSC) 
 Sra. Elisabeth Jiménez Cara (PPC) 
 Sr. José Carlos Casanova Losilla (ICV-EUiA) 
 Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (UpB) 
Secretari: Director de Serveis de Territori 
 
Un cop llegida la proposta de constitució de les Comissions Consultives de Govern i la 
designació dels seus membres, la presidenta demana el posicionament dels grups 
atorgant la paraula al senyor Roman del grup municipal UpB. 
 
El senyor Roman saluda als assistents i fa una pregunta prèvia relativa a on s'enquadra, 
dintre d'aquestes comissions, la promoció econòmica, que pot ser aclarida amb 
posterioritat, i manifesta el seu posicionament favorable. 
  
El senyor Costa, pel grup municipal d'ICV-EUiA, saluda als assistents i manifesta i vota a 
favor de les Comissions Consultives. Fa unes manifestacions al respecte i dóna el seu vot 
favorable. 
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La senyora Jiménez, del grup municipal del PPC, dóna la benvinguda als assistents i 
dóna la benvinguda a la presidenta i als nous consellers. Manifesta que ha trobat uns 
errors en la composició dels Consells de Barri, amb relació a que consta com a 
representant del seu grup en els quatre consells quan van comunicar que en els consells 
de Barri del Gòtic i del Raval constaria el seu company, el senyor Herrero. 
 
La secretària manifesta que es tracta d'un error que serà corregit d'ofici. 
 
La senyora Jiménez accepta la explicació rebuda i vota a favor de la constitució i 
composició de les Comissions Consultives de Govern. 
 
El senyor Albert Rodríguez, pel grup municipal del PSC, saluda als assistents i dóna la 
benvinguda als consellers i agraeix a la senyora Torné la feina feta al Districte. 
 
Quant al punt objecte de votació, expresa el neguit del seu grup pel fet que aquestes 
comissions es van convocar i desprès desconvocar i perquè consideren que ara es 
constitueixen amb una mica de premura i retard. Amb tot voten afirmativament i mostren 
aquesta manca de previsió. 
 
La presidenta declara l'aprovació de la constitució de les Comissions Consultives de 
Govern i la designació dels seus membres amb el vot favorable de tots els grups. 
 
A continuació passa al següent punt d'aquest apartat relatiu a “proposar a l'Alcaldia el 
nomenament, del vicepresident del Consell del Districte de Ciutat Vella, de conformitat 
amb allò disposat a l'article 15 de les Normes Reguladores del Funcionament dels 
Districtes” i atorga la paraula als grups municipals per tal que presentin els seus 
candidats, començant pel grup de CiU. 
 
La senyora Anna Lliuró, en nom del grup CiU, proposa al conseller senyor Joan Anton 
Sánchez. 
 
Atès que la resta de grups no presenten cap altre candidat la presidenta crida als 
representants de cada grup per tal que emetin el vot en nom del seu grup. 
 
El senyor Roman, del grup UpB, manifesta que el seu grup ja ha fet saber, al conseller 
Joan Anton Sánchez, el seu reconeixement. Malgrat la seva predisposició, es veuen 
obligats a emetre un vot en blanc per denunciar els acords presos per la resta de grups, 
en representació als diferents districtes de la ciutat, i que els ha portat a preferir 
presidents i vicepresidents de la dreta espanyola en lloc de l'esquerra independentista.  
 
El senyor Costa, del grup municipal d'ICV-EUiA, vota a favor.  
 
La senyora Jiménez, del grup municipal del PPC, vota a favor. 
 
El senyor Rodríguez, del grup municipal del PSC, vota a favor. 
 
La senyora Anna Lliuró, del grup municipal de CiU, vota a favor. 
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La presidenta manifesta que, amb l'abstenció del grup d'UpB i els vots a favor de la resta 
de grups, queda aprovada la proposta com a vicepresident del Districte del senyor Joan 
Anton Sánchez de Juan. 
 
A continuació la presidenta passa al tercer punt de la part decisòria de l'ordre del dia 
relativa a “aprovar la constitució de les Comissions de Treball i dels Consells Sectorials i 
d'Equipament, previstos a les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes i la 
designació dels seus membres” i atorga la paraula a la secretària per tal que els presenti. 
 
La secretària procedeix a llegir els Consells Sectorials que es proposen per a la seva 
aprovació: 
 
Consell Escolar de Ciutat Vella: 
 
Presidenta: Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist (CiU) 
Membres: Sr. Jordi Galofré i Monleón (CiU) 
 Sr. Albert Rodríguez i Roig (PSC) 
 Sra. Elisabeth Jiménez Cara (PPC) 
 Sr. Rubén Fernando Costa Ullua (ICV-EUiA) 
 Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (UpB) 
Secretari/a: Tècnic/a de la Direcció de Serveis a les Persones 
 
 
Consell de Salut de Ciutat Vella: 
 
Presidenta: Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist (CiU) 
Membres: Sr. Jordi Galofré i Monleón (CiU) 
 Sr. Daniel Pío Gutiérrez (PSC) 
 Sr. Juan Herrero Sappeti (PPC) 
 Sra. Rut Garrido i Garcia (ICV-EUiA) 
 Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (UpB) 
Secretari/a: Tècnic/a de la Direcció de Serveis a les Persones 
 
 
Consell de Dones de Ciutat Vella: 
 
Presidenta: Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist (CiU) 
Membres: Sr. Jordi Galofré i Monleón (CiU) 
 Sra. Maria José Arteaga Muñoz (PSC) 
 Sr. Ramón Molist Godo (PPC) 
 Sra. Rut Garrido i Garcia (ICV-EUiA) 
 Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (UpB) 
Secretari/a Tècnic/a de la Direcció de Serveis a les Persones 
 
Consell de Prevenció i Seguretat de Ciutat Vella: 
 
Presidenta: Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist (CiU) 
Membres: Sr. Pol Avinyó i Roselló (CiU) 
 Sr. Daniel Pío Gutiérrez (PSC) 
 Sra. Elisabeth Jiménez Cara (PPC) 
 Sr. José Carlos Casanova Losilla (ICV-EUiA) 
 Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (UpB) 
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Secretari/a: Tècnic/a de la Direcció de Serveis de Territori 
 
 
Consell de Gent Gran de Ciutat Vella: 
 
Presidenta: Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist (CiU) 
Membres: Sr. Josep Zalacain i Suárez (CiU) 
 Sra. Maria José Arteaga Muñoz (PSC) 
 Sr. Juan Herrero Sappeti (PPC) 
 Sr. Rubén Fernando Costa Ullua (ICV-EUiA) 
 Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (UpB) 
Secretari/a: Tècnic/a de la Direcció de Serveis a les Persones 
 
 
Consell de Medi Ambient de Ciutat Vella: 
 
Presidenta: Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist (CiU) 
Membres: Sr. Joan Anton Sánchez de Juan (CiU) 
 Sr. Albert Rodríguez i Roig (PSC) 
 Sr. Ramón Molist Godo (PPC) 
 Sr. Rubén Fernando Costa Ullua (ICV-EUiA) 
 Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra (UpB) 
Secretari/a: Tècnic/a de la Direcció de Serveis de Territori 
 
 
Un cop finalitzada la lectura dels Consells Sectorials proposats, la presidenta demana el 
posicionament dels grups, començant per UpB. 
  
El senyor Roman, per UpB, vota favorablement. 
 
El senyor Costa, pel grup municipal d'ICV-EUiA, vota favorablement. 
 
La senyora Jiménez, pel grup municipal del PPC, vota favorablement. 
 
El senyor Rodríguez, pel grup municipal del PSC, vota favorablement. 
 
La senyora Anna Lliuró, pel grup municipal de CiU, vota favorablement. 
 
La presidenta declara que amb els vots favorables de tots els grups s'aprova aquest punt 
de l'ordre del dia. 
 
A continuació la presidenta aborda el següent punt de l'ordre del dia relatiu a la 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL i atorga la paraula al senyor Roman, del grup UpB, per 
tal que la llegeixi. 
 
El senyor Roman, del grup municipal d'UpB, fa una introducció on fa constar la 
persecució que ha patit el català, la llengua pròpia de la nació catalana, i que es troba ara 
en una situació de diglòssia, amb el que això suposa pel coneixement i el seu ús. 
 
Avui, la immersió lingüística és una eina fonamental, no només per garantir la 
normalització del català; sinó per garantir la cohesió social, al nostre país.  
 
Fa una explicació de com ha contribuït el model denominat d'immersió lingüística per 
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evitar la fractura social entre comunitats lingüístiques diferenciades, posant especial 
èmfasi en la realitat dels barris de la Barcelona Vella. 
 
Considera que qualsevol atac al model d'immersió lingüística només pot venir des de 
posicionaments contraris a la justícia social i al reconeixement dels drets de la nació 
catalana. Aquests atacs són encara més indignants, atès que s'excusen en un pretext, 
conflicte lingüístic que només existeix a la imaginació malaltissa, de determinats mitjans 
de comunicació del nostre estimat país veí i que la representativitat cívica dels sectors 
que es promouen a casa nostra, és senzillament tendint a zero.  
 
Posa de manifest la situació del país valencià on centenars de famílies tramiten cada any 
queixes, perquè el govern del PP, no respecta els drets dels pares, a matricular els seus 
fills en català i on es desenvolupa una estratègia d'eliminació i de negació d'obertura, de 
noves línies en català. 
 
Per això, proposen la present declaració institucional en els següents termes: 
 
“Primer: Expressem el nostre suport i compromís amb l'actual sistema d'immersió 
lingüística del centres educatius catalans. Un model d'èxit educatiu i garant de la cohesió 
social al nostre país. 
 
Segon: Ens oposem a la divisió de la nostra comunitat educativa en dues comunitats 
lingüístiques separades, que amb el temps, correria el risc d'estar enfrontades, 
comportant una perillosa pèrdua de cohesió social al nostre país. 
 
Tercer: Posem de manifest el nostre compromís vers el manteniment, millora i extensió 
del sistema d'immersió lingüística d'acord amb els preceptes de la llei d'educació de 
Catalunya. 
 
Quart: Donem suport als membres de la comunitat educativa, així com a totes les 
institucions i governs que defensin l'actual sistema d'immersió lingüística als nostres 
centres educatius. 
 
Cinquè: Ens adherim a la iniciativa “Som Escola.cat” i emplacem a tots els barcelonins 
barcelonines a donar-hi suport. 
 
Sisè: Manifestem el desacord amb la sentència del Tribunal Suprem que qüestiona de 
nou, un model que s'ha demostrat d'èxit convivencial i plenament acceptat per la societat 
catalana. 
 
Setè: Ens comprometem a fer arribar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, al Tribunal Suprem Espanyol, al departament d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, als diputats i diputades del Parlament de Catalunya, així, com als membres 
del Congrés dels diputats i del Senat Espanyols.  
 
Aquesta declaració compta amb el suport del grup de Convergència i Unió, del grup dels 
Socialistes de Catalunya, del grup d'Iniciativa Catalunya Verds–Esquerra Unida i 
Alternativa i del grup d'Unitat per Barcelona. 
 
La presidenta obre un torn d'intervencions començant pel grup d'ICV-EUiA. 
 
El senyor Costa, del grup municipal d'ICV-EUiA, fa constar, tal i com va expresar al 
Plenari del Consell Municipal l’Il·lm. Senyor Ricard Gomà, que l'escola pública catalana 
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afronta dues agressions equivalents: l’atac a la immersió i les retallades, que es 
consideren dues càrregues i dues cares de la mateixa moneda, que tenen el doble impuls 
polític del Partit Popular i de Convergència i Unió.  
 
No volen un país, ni una ciutat fracturada en termes nacionals i socials. No volen dues 
comunitats lingüístiques, tampoc una Catalunya o una Barcelona duals, amb les 
oportunitats concentrades en el sector dels més poderosos contra o envers dels més 
pobres i populars. Per tant, donen suport amb aquest aclariment, que hi ha d'haver-hi un 
respecte pel català, però en una societat única i igualitària. 
 
El senyor Molist, del grup municipal del PPC, manifesta el posicionament contrari del seu 
grup, per dues raons. 
 
La primera és que el seu grup defensa l'estat de dret i exigeix que es compleixin les 
resolucions judicials. Han d'estar segurs que les lleis es compleixin i la prova de que es 
compleixin és acatar les sentències judicials i no intentar forçar les decisions judicials. Els 
recursos són eines que permeten, fins i tot, que els Tribunals casin sentències, però les 
mocions de l'estil de les que es presenten, distorsionen l'estat de dret i busquen uns 
pronunciaments judicials políticament incorrectes, lluny de la justícia i l'equitat.  
 
Li agradaria viure en un país a on els legisladors, no obliguin als ciutadans a anar als 
tribunals a defensar els seus drets. 
 
La seva raó per oposar-se és un eix polític, o més ben dit, un eix tècnic. Es tracta en el 
fons de regular la llengua en la que s'ensenya a Catalunya.  
 
Creuen que els catalans haurien de tenir un sistema educatiu trilingüe: el català i 
l'espanyol per dret i l'anglès per necessitat.  
 
No volen que desaparegui el català, al contrari, volen que sigui una llengua coneguda, 
estudiada i respectada, però tampoc volen que l'espanyol sigui tractat a Catalunya com 
una llengua estrangera, ja que és una de les seves llengües pròpies.  
 
Defensen una educació trilingüe perquè és més rica i plural, perquè fa més oberts de 
mentalitat i de món als estudiants catalans; perquè aquests tinguin les eines per ser més 
competitius el dia de demà, en un món globalitzat; perquè els ajudi a entendre que els 
idiomes no són fronteres, sinó canals de comunicació. Els idiomes només tenen dos 
enemics: els que els prohibeixen i els que els imposen. 
 
Acaba dient que al districte hi ha un tema en relació amb l'ensenyament que hauria de 
fer-los reflexionar una mica, ja fa uns quants anys que uns quants alumnes de la 
Barceloneta estan estudiant en barracons. Potser que els hi donin un cop de ma. 
 
El senyor Rodríguez, pel grup municipal del PSC, manifesta el seu vot favorable, com van 
fer a la Casa Gran. Creuen i sempre han defensat el model d'immersió lingüística. 
 
La senyora Anna Lliuró, pel grup municipal de CiU, manifesta el seu suport a la declaració 
institucional, presentada per Unitat per Barcelona, com ja van fer a la Casa Gran i no cal 
dir que sempre han defensat el model d'immersió lingüística. 
 
La presidenta del Districte, amb la Declaració Institucional i sense més assumptes que 
tractar, dóna per finalitzada la present sessió extraordinària essent les divuit hores 
quaranta-vuit minuts. 
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 LA PRESIDENTA     LA SECRETÀRIA 
 

 
Il·lma. Sara Jaurrieta i Guarner    Ester Solana i Grasa 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE 
DE CIUTAT VELLA CELEBRADA EL 6 D'OCTUBRE DE 2011 
 
 
A la ciutat de Barcelona, a 6 d'octubre de 2011, té lloc la sessió ordinària del Consell de 
Districte de Ciutat Vella, a la sala Ernest Lluch de la seva Seu, plaça del Bonsuccés 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. 
 
Concorren a la sessió el regidor adscrit del grup municipal d'ICV-EUiA, Il·lm. Sr Joaquim 
Mestre Garrido i la gerent del Districte Sra. Mercè Massa i Rincón. 
 
Han excusat la seva assistència els regidors adscrits Il·lms/Il·lmes. senyors/es Jordi 
Portabella i Calvete del grup municipal d'UpB, Elsa Blasco i Riera del grup municipal 
d'ICV-EUiA, Alberto Vilagrassa i Gil del grup municipal del PPC i Assumpta Escarp i 
Gibert del grup municipal del PSC. 
 
Hi assisteixen els/les consellers/es senyors/es: 
 
M. José Arteaga i Muñoz 
Pol Avinyó i Rosselló 
Nacho Cano i Vidal 
José Carlos Casanova Losilla 
Rubén Costa i Ullua 
Jordi Galofré i Monleón 
Rut Garrido i Garcia 
Juan Herrero Sappeti  
Elisabeth Jiménez Cara 
Anna Lliuró Serra 
Ramon Molist i Godo 
Carolina Pallés i Galté 
Daniel Pío Gutiérrez 
Albert Rodríguez i Roig 
Xavier Roman i Pérez de la Lastra 
Joan Anton Sánchez de Juan 
Josep Zalacaín i Suárez 
 
Actua com a secretària la Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, Sra. Ester 
Solana i Grasa, que certifica. 
 
La Presidenta inicia la sessió a les dinou hores 10 minuts amb unes paraules de salutació 
als assistents. 
 
Ordre del dia. 
 
Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva del Consell de Districte celebrada el 25 de 
juliol de 2011. 
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A) PART INFORMATIVA 
 

1. Despatx d’ofici. 
2. Informe de la Regidora del Districte. 
3. Informe sobre el Pla d’actuació d’estiu de Ciutat Vella 2011. 
4. Informe sobre el Pla de Barris Raval Sud. 
 
 

B)  PART DECISÒRIA 
 

1. INFORMAR d’acord amb allò que es disposa a l’article 23.2.f) de la Carta 
Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic del Parc de la Barceloneta per a 
la instal·lació d’un punt verd, d’iniciativa municipal. 

 
2. INFORMAR d’acord amb allò que es disposa a l’article 23.2.f) de la Carta 

Municipal de Barcelona, la Modificació del PGM per a la reordenació de les 
finques núm. 30 del carrer de Flassaders i núm. 48*LU-60*LU del carrer de 
l’Argenteria 
 

3. Proposició del grup municipal del PSC sol·licitant que s’adopti el compromís de 
defensar i mantenir vigent la regulació inclosa al Pla Especial d’Establiments de 
concurrència pública, hoteleria i altres serveis del districte, referent als habitatges 
d’ús turístic, així com les limitacions als establiments hotelers. 
 

4. Proposició del grup municipal del PPC sol·licitant que es treballi amb tots els 
sectors de la Rambla per mantenir la presència dels paradistes d’animals de 
companyia reconvertits de manera dialoga i consensuada. 
 

5. Proposició del grup municipal d’ICV-EUiA sol·licitant que es mantinguin els criteris i 
regulacions actualment vigents respecte als establiments hotelers i als habitatges 
d’ús turístic per tal de garantir la convivència amb els veïns. 

 
6. Proposició del grup municipal d’Unitat per Barcelona sol·licitant la revisió de les 

llicències d’activitat concedides durant els darrers 12 anys, el manteniment o 
increment del seguiment i control dels habitatges d’ús turístic, el compliment de les 
regulacions de les condicions d’emplaçament dels establiments d’hoteleria i 
l’increment dels recursos tècnics i humans dels Serveis d’Inspecció i dels Serveis 
Jurídics, amb càrrec als pressupostos de l’any 2012. 
 

C) PART D’IMPULS I CONTROL 
 

1. Prec del grup municipal del PSC sol·licitant que es reprenguin les obres 
d’ampliació de l’Hospital del Mar per completar la primera fase. 

2. Prec del grup municipal del PPC sol·licitant l’elaboració d’un calendari de licitació, 
adjudicació i construcció del CEIP Meditarrània. 

3. Prec del grup municipal d’ICV-EUiA sol·licitant que s’informi sobre l’abast i l’efecte 
de les retallades a Ciutat Vella i les mesures a aplicar. 
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4. Prec del grup municipal d’UpB on demana la presentació al proper Consell d’un 
informe, un pla de millora i futurs emplaçaments de parcs infantils. 

5. Pregunta del grup municipal del PSC sobre els acords entre la Generalitat de 
Catalunya i el Districte de Ciutat Vella en relació amb els recursos econòmics per 
a la construcció del CEIP Mediterrània. 

6. Pregunta del grup municipal del PPC sobre el canvi d’opinió de l’alcalde en 
relació amb la ubicació de l’estàtua en homenatge als castellers. 

7. Pregunta d’ICV-EUiA sobre els motius pels quals des del mes de juliol d’enguany 
es multa als nudistes a la Platja de Sant Sebastià. 

8. Pregunta d’UpB sobre les retallades  aplicades al sistema sanitari català i 
concretament als centres sanitaris del districte. 

 
D) DECLARACIONS INSTITUCIONALS 
 
 

1. Declaració institucional del grup municipal del PSC sobre el compromís en la 
defensa dels serveis públics i l’aplicació de polítiques transversals per poder 
respondre a les necessitats socials de manera global. 

 
A continuació la presidenta procedeix a tractar el primer punt de l'ordre del dia relatiu a 
l’aprovació de l'acta de la sessió ordinària del Consell celebrat el 25 de juliol de 2011. 
Davant la inexistència de cap esmena per part dels grups s'aprova l'acta per unanimitat. 
 
Seguidament la Presidenta obre la PART INFORMATIVA.  
 
El primer punt és el relatiu al Despatx d'Ofici. La presidenta demana a la secretària i 
als grups polítics si tenen algun comentari a fer. Atès que no hi ha cap comentari la 
presidenta aborda el següent punt de l'ordre del dia d'aquesta part relatiu a l'informe de 
la regidora i li atorga la paraula. 
 
Abans d'entrar en el contingut de l'informe, la regidora comenta unes qüestions prèvies. 
Menciona la intenció del govern de Ciutat Vella que el Consell de Districte, dintre del que 
és el seu desenvolupament de ser un espai de debat de propostes, sigui un exemple de 
bona entesa i bona actitud i manifesta que aquesta serà la seva intenció. 
 
Des del govern, intentaran sempre que la informació sigui amb la màxima agilitat i amb la 
màxima transparència. I fa un clam a la unitat dels grups polítics, veïnatge, associacions i 
entitats i també mitjans de comunicació, atenent a la idiosincràsia del Districte. 
 
Finalment, s'excusa en relació amb que els inicis sempre costen per a tothom i que en 
qüestions de comunicació d'informació i de convocatòries de cara als altres grups, amb 
els partits polítics, sobretot, amb els consellers, i que tot això, s'ha de regular amb els 
temps corresponents. 
 
En relació amb el seu informe, comunica que conté informació a partir del dia 1 de juliol, 
moment en el qual ha pres possessió del càrrec. 
 
En primer lloc, té un record per a dues persones veïnes del districte que ens han deixat 
en aquest període: pel nen Pablo Marcelo i pel senyor Salvador Iborra Mallol. Té un 
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agraïment especial, en el primer cas, als Serveis Socials de l'Ajuntament, per la tasca 
d'atenció a la família i a la Fundació Raval Solidari. I, en el segon cas, un agraïment als 
cossos de la policia. 
 
Des d'un punt de vista institucional, exposa que el passat 5 de juliol es van lliurar els 
premis Art FAD a la Plaça dels Àngels. És un premi d'art i artesania contemporània que 
es convoca amb l'objectiu d'estimular la creació, la recerca de l'excel·lència en el camp 
dels oficis de les arts. Va ser un acte senzill, però molt lluït. 
 
Comenta la inauguració del termòmetre de Can Cottet. Celebra que amb la gentilesa de 
Can Cottet, torni a funcionar i així, des de l'Ajuntament, se li va fer un petit guardó que 
deia: “Petit Paisatge de Barcelona”. 
 
Felicita al Centre Ocupacional Sínia, una entitat del carrer dels Banys Nous, del barri 
Gòtic, que va celebrar el mes de juliol el seu vintè aniversari, fent un acte molt reeixit. 
Aquesta entitat treballa incansablement per persones amb un grau de discapacitat física 
important. 
 
La cloenda institucional a nivell del curs escolar 2010-2011, es va fer a l'Escola CEIP 
Collaso i Gil, del barri del Raval, que gentilment va donar la seva sala d'actes, on van 
assistir la consellera i tots els membres destacats del Consorci d’Educació, entre d'altres. 
 
Es va tornar a gaudir un any més de l'òpera a la platja per gentilesa del Liceu, que es va 
traslladar a la Platja de la Barceloneta, que juntament amb dues mil persones 
aproximadament, va poder gaudir-ne. 
 
A finals del mes d'agost es va produir la cloenda del Ramadà, celebrada per una part 
important de la població, i l'Ajuntament va cedir les instal·lacions del Frontó Colom i de 
Can Ricart pels actes de cloenda que es van produir amb absoluta normalitat. 
 
Comenta l'èxit del projecte “Retorna” realitzat a la Rambla del Raval. El projecte “Retorna” 
correspon a l'associació sense ànim de lucre “Retorna Tour”, que el que pretén és 
recuperar els envasos, ja siguin de plàstic, de llauna o de cartró i compensar el seu retorn 
amb un tiquet de 5 cèntims, per cada envàs retornat. Aquesta iniciativa va ser molt ben 
rebuda al districte i l'èxit va ser aclaparador i dóna les gràcies als veïns que van anar a 
dipositar els envasos. Comenta que aquells dies la Rambla del Raval i els seus entorns 
estaven més nets que mai. 
 
Quant al tema de seguretat, explica que en els mesos de juliol i agost es van reunir les 
tres Taules de Seguretat: la del Gòtic, la del Raval i la del Casc Antic, atès que a l'estiu tot 
s'accentua i els hi va semblar convenient posar en comú la situació amb comerciants i 
veïns per veure si calia reforçar llocs o fer més intervencions. En treu una valoració 
positiva.  
 
Pel que fa a l'educació, es va iniciar el curs escolar el 12 de setembre amb plena 
normalitat i amb la novetat que l'Escola Bressol Municipal Puigmal ha iniciat aquest curs a 
les noves instal·lacions del Palau Alòs i comentar que, tant la direcció de l'escola com els 
pares, estan molt contents del trasllat. 
 
El passat mes de setembre es va reunir la Comissió Local del Pla d'Entorn Educatiu del 
Raval i es va desenvolupar amb tota la dinàmica habitual. Puntualitza que uns dels eixos 
prioritaris de treball per aquest curs serà el treball amb famílies, amb l'objectiu de millorar 
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l'èxit escolar dels alumnes. Es tracta de vincular les famílies amb tot el que està relacionat 
amb el propi currículum escolar. 
 
La regidora es refereix en aquest capítol d'educació a l'Escola Mediterrània per explicar 
què s'està fent en relació amb aquest CEIP.  
 
Abans de tot dóna les gràcies al grup del Partit Popular, ja que quan eren a l'oposició van 
caminar junts en aquest projecte, juntament amb les mares, per la part que els hi 
correspon per haver arribat on són en aquests moments.  
 
Explica que l'Ajuntament ha apostat perquè aquesta escola tingui les instal·lacions que es 
mereix, no només perquè és evident que una escola no pot estar en uns barracons, però 
és que a més a més té un altre afegit, que es tracta del barri de la Barceloneta on volen 
que continuïn havent-hi veïns i veïnes i volen que continuï havent-hi escoles, i les escoles 
fan que els veïns s'hi quedin o que en vinguin de nou, i aquest és el valor afegit que té la 
construcció. Per això, el que van fer en primer lloc va ser demanar a la Generalitat que 
incloguessin en el seu pressupost aquesta intervenció. 
 
La Generalitat, atès el moment en el que es troba des del punt de vista de les finances i 
al ser una prioritat municipal reflectida en un compromís de l'Alcalde, es van oferir com a 
Ajuntament de Barcelona a avançar els diners amb el retorn posterior per part de la 
Generalitat. En aquests moments tenen un conveni redactat entre Generalitat i 
Ajuntament on es parla justament d'aquesta relació, de l'avançament de diners i en quina 
periodicitat es tornen. No pot concretar més detalls, ja que encara no s'ha signat el 
conveni, però el procés de licitació està a punt, perquè tot això es desenvolupi i perquè a 
principis de l’any 2012 ja comenci l'obra. 
 
Quant a les festes majors, la regidora explica que han celebrat al districte nou festes 
majors, amb un àmplia participació i tothom molt implicat, sobre tot els veïns i les entitats i 
per tant un agraïment especial. 
 
Com a novetat, explica que s'han aplicat nous criteris de racionalització de la despesa en 
la gestió, d'acord amb la situació de crisi actual. 
 
Les festes majors celebrades al districte són la del Raval, la de Sant Roc, la de la Ribera, 
la de la Mercè, que encara que és de ciutat afecta molt directament al districte, la de la 
Barceloneta i la del Roser, en celebració a dia d'avui. 
 
Pel que fa al comerç, la regidora comenta que va tenir lloc el comerç al carrer el mes de 
juliol del carrer Sta. Anna i els del carrer Estruc, Moles i Comtal. La valoració per part dels 
comerciants és molt positiva i cal que més comerciants s'hi animin. Per part de 
l'Ajuntament l'esforç és facilitar que la gent pugui sortir també al carrer i fer vida i fer caliu 
de barri. 
 
A nivell de Foment de Ciutat Vella i dels Plans de Barris, la regidora comenta que es va 
fer la reunió anual del Comitè d'Avaluació del Pla de Barris de la Barceloneta, d'acord 
amb la normativa establerta als plans de barris, entre Generalitat i Ajuntament, que són 
les parts que subvencionen el projecte. Es va efectuar una valoració positiva quant a 
calendari, activitats, actuacions realitzades i quant a les pendents que es va absolutament 
en línia.  
 
Per finalitzar, agraeix especialment a tots els veïns i veïnes, a totes les entitats i 
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associacions, que cada dia treballen per fer d'aquest districte el millor districte del món. 
La presidenta li dóna les gràcies i obre un torn d'intervencions entre els grups començant 
pel grup UpB. 
 
El senyor Roman, del grup municipal d'UpB, dóna la benvinguda i el reconeixement per 
ser aquí a tots els veïns i veïnes que els acompanyen.  
 
Alhora dóna la benvinguda als companys que s'incorporen com a consellers i conselleres 
i desitjar-los sort en la seva tasca. 
 
Fa el recordatori que avui es complex l'aniversari de l'assassinat de la Sònia al parc de la 
Ciutadella fa una colla d'anys i aprofita per començar aquest període de sessions fent 
vots perquè la tolerància i el respecte siguin els eixos de coordenades de la convivència 
als nostres barris. 
 
També recorda que avui és l'aniversari de la proclamació de l'Estat Català, el dia 6 
d'octubre de 1934.  
 
Manifesta que no és senzill fer-se amb els engranatges d'un districte com Ciutat Vella. 
Demana temps i intel·ligència.  
 
Valoren positivament des del grup d'Unitat per Barcelona on hi ha l'equip municipal 
d'Esquerra Republicana de Catalunya-Barcelona Vella que es mantingui la plana major de 
l'equip de la regidora Itziar González. Va situar les regnes dels Serveis Tècnics del 
present districte i que en el mandat anterior va poder arribar a finals de mandat amb certs 
problemes. 
 
Aquest grup vol posar-se a disposició de la Comissió de Govern i de la regidora de 
Districte, per tal d'establir una bona relació de cooperació. Els problemes als que 
s'enfronten són molts i molt importants i volen deixar la demagògia i el partidisme al 
costat i pensen que han de ser capaços de trobar marge de treball i de col·laboració en 
benefici de les veïnes i veïns de la Barcelona Vella.  
 
Fan vots perquè realment hi hagi un canvi en els estils de treball. De moment, a les 
reunions de les Taules de Seguretat, a la reunió del Comitè d'Avaluació del Pla de Barri 
de la Barceloneta s'ha mantingut la marginació dels consellers de l'oposició en aquestes 
sessions. Esperen que s'esmeni aquest fet i que per futures comissions i espais de 
participació, se'ls convidi a tots els grups del present Consell tal com el grup de 
Convergència i Unió va reclamar diverses vegades, quan es trobava a l'oposició. 
 
Sobre l'inici de les obres del CEIP Mediterrània, fan vots perquè aquestes comencin tan 
de pressa com sigui possible i es tanqui aquest capítol ben negre de la història. 
 
Pregunta a la regidora sobre la situació d’il·legalitat de l'hotel Cortina al Raval Llevant i 
com pensa actuar. Demana informació sobre el cas de l'infant que va aparèixer mort a 
casa seva al carrer Comerç a mitjans de setembre. Creuen que s'hauria d'haver informat 
a aquest Consell.  
 
Mostra el condol d'aquest grup també als familiars, amics del poeta Salvador Iborra. 
Pensen que la Guàrdia Urbana del Districte de Ciutat Vella, té missions més importants, 
pel veïnat que no pas multar nudistes a la platja de Sant Sebastià. 
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Pregunta a la regidora com pensa enfocar els Consells de Barri, la Rambla de Mar, la 
trama de corrupció en l'atorgament de llicències, les escoles bressol, el Pla d'usos, el 
tema de l'agència de Ciutat Vella i l’Observatori de la Rambla. Quant a aquest darrer, han 
llegit a premsa que pensen convocar-lo i creu que haurien de convocar a tots els grups i 
especialment al seu grup, que va votar favorablement i després de quatre anys, encara 
és hora que se'ls convoqui. 
 
A continuació intervé el senyor Costa, del grup municipal d'ICV-EUiA. Saluda als 
assistents i dóna la benvinguda als consellers i conselleres que han pres el càrrec en el 
dia d'avui. 
 
S'afegeixen als recordatoris que s'han fet de diferents persones que van morir aquestes 
setmanes i en diferents circumstàncies i al recordatori que feia abans el conseller d'Unitat 
per Barcelona. 
 
Constata que l'informe de la regidora reflecteix molt bé la diversitat del Districte, les festes 
majors, la cloenda del Ramadà i li agraeix que ho tingui en compte. 
 
Manifesta que noten l'empenta d'aquesta nova gestió per referències que tenen al parlar 
amb veïns, veïnes i associacions.  
 
En relació amb l'Escola Mediterrània expressa que els trobarà al seu costat per tirar 
endavant el projecte, en defensa de l'escola pública, però alhora defensa que comenci a 
funcionar l'escola pública que es troba al carrer Rull i Nou de St. Francesc, que també és 
una escola pública del Districte. 
 
Li comenta que creuen que la tasca del govern tindrà un moment molt complicat i entenen 
que aquesta qüestió tindrà molts reptes, sobretot perquè el seu partit Convergència i Unió 
governa, sense precedent a la història recent, a les dues bandes, la Generalitat i 
l'Ajuntament, i en aquest moment s'estan patint retallades, que estan afectant molt 
concretament a serveis públics bàsics educatius, socials i sanitaris. I davant d'aquests 
efectes que es tindran més endavant es trobarà amb la bel·ligerància d'aquest grup per 
assenyalar-los, però també amb el suport per tirar endavant serveis en benefici de Ciutat 
Vella.  
 
Intervé a continuació la senyora Jiménez, del grup municipal del PPC i, en primer lloc, es 
felicita que a l'anterior Consell s'hagi aprovat el Cartipàs ja que ara coneixeran les 
actuacions del govern pels canals adients enlloc de tenir-ne coneixement per la premsa. 
 
Quant a l'informe de la regidora explica que han tingut retorn de les reunions de seguretat 
que han realitzat de forma territorial i que segons els hi comenten associacions i 
comerciants els han demanat opinions i idees per millorar l'alt nivell de inseguretat que té 
el districte. Lamenta haver de dir que després de tants anys al districte i una campanya 
electoral on donaven a entendre que tenen les solucions per la delinqüència, comencen 
des de zero. Considera que els problemes de seguretat als barris del districte són els 
mateixos que existien abans de les eleccions i, si més no, han empitjorat. 
 
Felicita als organitzadors i participants de les festes majors del districte per la bona feina 
que fan cada any per tal que siguin un èxit rotund.  
 
En relació amb al inici del curs escolar es lamenta que la nova Escola Rull no estigui en 
funcionament, que no hagin començat les obres de reforma a l'Àngel Baixeres i que hagin 
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excessius estudiants en barracots. Així mateix, lamenten que s'hagi iniciat el curs en la 
Salle Comtal, sense que s'hagi pacificat la mobilitat al carrer Sant Pere més Alt i sense 
que s'hagi traslladat la càrrega i descàrrega del Palau al carrer d'Ortigosa, tal i com es va 
aprovar a petició del partit Popular. 
 
Quant al CEIP Mediterrània li agraeix de tot cor el reconeixement rebut. De totes 
maneres, avança que el juny passat van presentar una proposta al Parlament de 
Catalunya relativa a la construcció immediata del CEIP Mediterrània que no s'aprovà per 
unanimitat ja que Convergència i Unió es va abstenir. Espera que rectifiquin i en aquest 
sentit han presentat un prec en aquest Consell.  
 
Comenta que la regidora no ha parlat del comerç i va dir que parlaria, essent un tema 
important per aquest districte. El seu grup defensa el comerç com a motor impulsor dels 
barris i continuaran lluitant per tal que el comerç torni a ser allò que va ser a Ciutat Vella.  
 
Propugnen un comerç tradicional,variat de qualitat, que compleix amb les normes, paga 
els impostos, contracta als treballadors i contribueix a una millor convivència i millor 
seguretat i neteja als carrers. Per això, consideren inacceptable la competència deslleial 
que els hi suposen els comerços sense llicència i els que, de manera escandalosa, no 
compleixen amb les normes, com els “top manta” i llauners. Contra aquestes pràctiques 
s'ha de lluitar amb contundència, atès que suposen un llast contra la nostra manera de 
ser i de fer.  
 
També li fa saber que no ha parlat del Comitè d’Avaluació del Pla de Barris del Raval 
Sud. 
 
Un cop finalitzada la intervenció, pren la paraula el senyor Rodríguez, del grup municipal 
del PSC, que en primer lloc felicita l'informe de la regidora, consideren que ha pres 
decisions importants, com ara parlar del tema del CEIP Mediterrània. 
 
Feliciten a tothom que ha participat a les festes majors agraint a totes les entitats que fan 
l'esforç any rere any per poder-les continuar. 
 
Vol expressar el sentiment que tenen com a grup del que és el Consell de Districte, tal i 
com ha fet la regidora de comentar la seva percepció del que és el Consell. Consideren 
que és un lloc de pressa de decisions, de debat i consideren que les informacions no han 
estat del tot adequades. Precisament avui es tocaran dos punts de l'ordre del dia que 
haguessin tingut més qualitat si s'haguessin portat a un ordre del dia a on la ciutadania 
hagués pogut expressar també els seus criteris. Aquest és l'estil que desitgen. 
En aquesta línia sol·licita que se'ls parli de quina serà la línia del Pla d'Actuació del 
districte, quines actuacions es preveuen, ja que consideren que això enriqueix el debat a 
nivell dels grups polítics i també a nivell de la ciutadania i que en aquest primer Consell 
s'ha de demanar.  
 
Manifesten el seu neguit ja que hi ha informacions de les que s'assabenten per la premsa, 
i que en aquest Consell de Districte no s'han plantejat o no s'han fet les reunions 
pertinents i els agradaria que això no fos així. 
 
La Presidenta atorga la paraula a la regidora per tal que contesti les intervencions dels 
grups. 
 
En primer lloc la regidora agraeix el to utilitzat per tots els grups i considera que és la 
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base imprescindible per començar a debatre i prendre decisions i a tenir una bona 
entesa. 
 
La Regidora contesta al senyor Roman, del grup municipal d'UpB, en relació amb la 
sol·licitud d'una major participació com a consellers municipals, i que d'altres grups també 
han fet, dient que trobaran molts espais de participació amb ells, però que han d'entendre 
que n'hi ha d'altres que són de treball del govern, com ara les Taules de Treball. Això es 
pot replantejar, ja que allò que estava funciona i els ha semblat correcte, per això s’ha 
mantingut. En aquest sentit, posa l'exemple que en el Pla de Barris, avui ha explicat a la 
Comissió que hi hauran unes Comissions de Seguiment per parlar del Pla de Barris. A 
banda d'això, hi hauran les Comissions de Seguiment pertinents en tots els òrgans que 
ho creguin convenient. Una prova d'això és que en el Cartipàs que s'ha aprovat s'ha 
tingut la voluntat d'aprovar el que hi havia fins ara i que els òrgans de participació a crear 
se sotmetran a debat, per tal que la participació sigui la desitjada. 
 
En relació amb la precisió que no s'ha referit al Pla de Barris del Raval Sud, tal i com li ha 
dit la senyora Jiménez, del grup municipal del PPC, li diu que s'hi estendrà a l'informe 
previst sobre aquest Pla de Barris en aquest Consell. 
 
Quant a les línies de treball que apuntava explica que tindran temps per anar-les 
desenvolupant i apunta que aviat començaran el Pla d'Actuació del Districte atès que 
presentaran un primer esborrany i allà es veuran les línies estratègiques. 
 
La regidora contesta a la senyora Jiménez, del grup municipal del PPC, dient que en les 
Taules de Seguretat no parteixen de zero, sinó que parteixen d'un coneixement i amb les 
Taules de Seguretat. El que feien no era només recollir informació, hi anaven tant amb el 
intendent de la Guàrdia Urbana com amb els Mossos d'Esquadra, per dir què s'estava 
fent. Fa constar que el govern ja té feta la feina del mapa de les zones prioritàries i el que 
han anat a fer és posar més èmfasis en unes zones prioritàries que en els mesos de juliol 
i agost, s'han detectat que hi havia alguna repunta. Afegeix que la fase d'actuació té un 
calendari que acabarà de donar els seus resultats a mesura que es vagi avançant. 
 
La regidora agraeix al senyor Costa, del grup municipal d'ICV-EUiA, el seu to, la diversitat 
del districte, la seva defensa de les escoles públiques i afegeix la defensa de les escoles 
en general. És evident que han d'oferir una escola de qualitat en tots els sentits i aquest 
és el l'argument del que deia sobre la Barceloneta, extrapolable a tot el districte de Ciutat 
Vella. Volen que el districte sigui pels veïns i veïnes i per això els equipaments han de ser 
els necessaris i de qualitat per tal que la gent no marxi fora del districte a buscar altres 
coses millors. Per últim manifesta que, encara que siguin del mateix color amb la 
Generalitat, la seva tasca des de l'Ajuntament serà instar a aquesta administració per tal 
que faci allò que li correspongui. 
 
La regidora contesta a la senyora Jiménez, del grup municipal del PPC, en relació amb la 
qüestió del comerç i li diu que s'ha referit al comerç al carrer. Manifesta que és evident 
que és un eix prou important per tractar-lo de manera individualitzada i que estan 
treballant en un pla comercial pel districte. 
 
Quant a l'inici del curs en el Col·legi la Salle Comtal sense pacificació del carrer Sant Pere 
Més Alt, informa que s'han activat les pilones del carrer i s'ha canviat el canvi de direcció. 
Si a dia d'avui no s'ha fet, es farà en breu. El que quedarà pendent serà el trasllat de la 
càrrega i descàrrega, aprovat en un Consell de Districte de la legislatura passada i s'ha 
de posar en pràctica. 
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La regidora agraeix al senyor Rodríguez, del grup municipal del PSC. que comparteixen 
el sentiment del que ha de ser el Consell Plenari i manifesta que ja s'ha excusat i que 
milloraran les informacions i les comunicacions. Considera que la riquesa de cara a tot el 
públic de la sala rau en el fet que siguin tots a tot arreu, puguin opinar i construir junts 
Ciutat Vella. Manifesta que els temes del present Consell s'haguessin presentat per les 
Comissions Consultives de govern en condicions habituals, però per impediment legal no 
s'han pogut convocar, per la qual cosa es presenten en aquest Consell en compliment de 
la normativa vigent. 
 
La presidenta obre el torn de contrarèpliques dels grups començant pel grup municipal 
d'UpB. 
 
El senyor Roman, del grup municipal d'UpB, manifesta que el to ha de ser el que ha estat 
i espera que es mantingui el resta del mandat. 
 
Planteja de nou la pregunta realitzada al Consell Extraordinari celebrat amb anterioritat al 
present relativa en quina comissió s'inclou la promoció econòmica. 
 
Recomana prendre nota de la tasca de govern realitzada pel partit d'Esquerra 
Republicana de Catalunya a les dues bandes de la Plaça Sant Jaume alhora en el segle 
passat, que va suposar un avenç en totes les matèries. 
 
Exposa que la llei de Barris estableix que ha de haver-hi una comissió de seguiment, però 
deixa als Ajuntaments quan, com i la seva composició i que fins ara l'Ajuntament l'ha 
reduït a una reunió anual sense convocar a l'oposició. 
 
Manifesta que, com a grup, estaran molt contents si fan un canvi en aquest tipus 
d'actuacions. 
 
El senyor Costa, de grup municipal d'ICV-EUiA, declina intervenir i a continuació la 
Presidenta atorga la paraula al grup municipal del PPC. 
 
La senyora Jiménez quant al tema de les Taules de Seguretat concreta que la percepció 
que tenen les associacions i comerciants és que quan els demanen opinió entenen que 
els hi estan demanant solucionar el problema de la seguretat i amb això no demostren 
una imatge de solidesa en el tema. En referència a aquest tema, posa de manifest que en 
els mapes que els hi han passat Sant Pere no consta com a zona prioritària i creuen que 
deu ser un error. 
 
Reitera saber quan estarà en funcionament l'Escola Rull i quan començaran les obres de 
l'Àngel Baixeres. 
 
Es felicita que estigui a la seva agenda el tema del trasllat de la càrrega i descàrrega de 
la plaça del Palau de la Música al carrer d'Ortigosa. 
 
Espera que presentin aviat el Pla del Comerç. 
 
La presidenta atorga la paraula al senyor Rodríguez, del grup municipal del PSC. 
 
El senyor Rodríguez recalca el tema de la informació. No s'han convocat els Consells de 
Barri i hi ha temes de participació que veuen que no acaben de comprometre aquest 
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sentiment que els expressa. Ofereixen aquest to i cordialitat de treball, però voldrien tenir 
una mica més reflectit aquest compromís dels llocs de participació, sobretot on participa 
la ciutadania.  
 
La presidenta dóna la paraula a la regidora per tal tancar el present punt de l'ordre del dia 
relatiu a l'informe de la regidora. 
 
La regidora contesta al senyor Roman, del grup municipal d'UpB, en el sentit que la 
promoció econòmica s'inclou dintre de Via Pública, Seguretat, Mobilitat, Prevencions i 
Serveis Municipals, com estava fins ara. 
 
La regidora contesta a la senyora Jiménez, del grup municipal del PPC, informant que les 
Comissions de Seguiment dels Consells de Barri se celebraran durant el mes d'octubre i 
els Consells de Barri el mes de novembre, per tal que no coincideixin amb les 
convocatòries dels Consells de Districte. 
 
La presidenta dóna per finalitzat el present punt de l'ordre del dia i passa al següent punt 
de la PART INFORMATIVA que versa sobre l'informe sobre el Pla d'Actuació d'Estiu 
2011 de Ciutat Vella i atorga la paraula a la regidora per tal que procedeixi a la seva 
exposició 
 
La regidora, en primer lloc, exposa que el present Pla d'Estiu a Ciutat Vella és un pla 
sortosament heretat i agraeix al govern sortint aquest pla d'actuació, perquè és un pla 
dinàmic que convida a les entitats a col·laborar i el considera molt positiu i per això 
aquesta continuïtat i, en tot cas, aquest reforç sobretot en zones que havien tingut ganes 
a última hora de involucrar-s'hi. 
 
Els objectius bàsics del Pla són minimitzar aquest ús inapropiat dels nostres carrers i 
places, creant i generant noves dinàmiques a través de l'ús veïnal, amb activitats 
lúdiques, culturals o activitats més festives per millorar la convivència i per conquerir els 
carrers i les places del districte. Per fer això, s'ha necessitat una interlocució molt directe 
entre veïns i comerciants.  
 
Per aconseguir aquests objectius, es van marcar unes accions a realitzar: 
 

- Accions en temes de seguretat. 
- Actuacions per l'increment de serveis de neteja. 
- Actuació dels agents cívics. 
- La campanya per combatre el soroll de l'oci nocturn. 
- Activitats lúdiques a diferents espais. Es van portar a terme mitjançant treball en 

xarxa, amb totes les entitats que va participar i a través d'una taula tècnica 
operativa, amb funcions de taula de seguiment. 

 
Es van detectar unes zones prioritàries d'actuacions per barris. Unes ja estaven 
determinades abans del juliol i d'altres es van incorporar posteriorment. La regidora 
presenta un document on consten quatre quadres amb les zones prioritàries i amb 
diferents colors les intervencions realitzades. 
 
Explica que les intervencions no ha estat només de seguretat ni policials, sinó que han 
consistit en activitats realitzades per les entitats als carrers. 
 
A continuació passa a valorar cada acció que recollia el pla. 
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La primera acció sobre seguretat que es concreta en l'acció conjunta cossos de seguretat 
i increment presència policial amb zones prioritàries. Val a dir que el increment tant dels 
cossos de seguretat de la Guàrdia Urbana, com dels Mossos d'Esquadra, ha estat reeixit 
en aquest estiu per poder tenir presència en diferents punts d'aquestes prioritats. S'ha 
produït un patrullatge mixt entre la Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra.  
 
Hi ha hagut un augment de pressió policial a tots els barris, amb identificacions, 
intervencions penals i trasllat a estrangeria en determinats casos. A zones d'especial 
atenció i especialment a llocs concrets com la Rambla, Gòtic, Sta. Caterina, Barceloneta, 
Raval, s'ha fet una intervenció en aquest sentit més de seguretat, d'acord amb els 
indicadors. 
 
En resum s'ha produït un descens del 12%, en nombre d'infraccions penals, un augment 
de 38% d'intervencions de venda ambulant i un augment d'un 3'2% de denúncies per 
consum de begudes alcohòliques a la via pública.  
En paral·lel, hi ha hagut els dispositius especials de l'operatiu Xarxa al metro de 
Barcelona, l'operatiu Mestral de la venda ambulant i l'operatiu Platges. 
 
Quant a les accions per incrementar els serveis de neteja urbana, la regidora presenta 
uns quadres on s'expliquen les accions realitzades com ara la retirada de mobles, el 
baldeig, quan es produeixen com es produeix en cada barri. 
 
Quant a la tercera actuació relativa als agents cívics, explica que aposten d'una manera 
clara, per aquesta figura i que han ampliat de sis a deu agents donant cobertura a tots els 
barris i donant cobertura a més franja horària i a més dies de la setmana.  
 
Aquestes persones poden fer una intervenció directa de prevenció, o bé de derivació en 
els serveis corresponents, ja sigui de neteja o de seguretat. Els agents cívics han fet 
deteccions en medi obert, és a dir, en la via pública, que es poden classificar en tres 
grups: les corresponents a consum de begudes alcohòliques a la via pública, les de 
brutícia vial i les conductes incíviques de col·lectius en risc d'exclusió social, que han 
donat lloc a un total de 1.347 intervencions. 
 
A més han fet una acció en els albergs de joves de Ciutat Vella relacionada amb el tema 
del soroll nocturn, que s'ha traduït en 193 visites als albergs bàsicament de 
sensibilització, conscienciació i d'advertiment per tots aquells usuaris, per tal que 
tinguessin una conducta desitjable.  
 
Al document es mostra uns exemples d'actuació dels agents cívics.  
 
Reitera que els agents cívics són una figura complementària als cossos de seguretat, ja 
que també és necessari educar per tal que la gent sàpiga que pot fer i que no pot fer i 
aquesta és la intencionalitat. 
 
La regidora explica que la campanya de la minoració del soroll de l'oci nocturn, ha 
consistit en anar als establiments de restauració, incidint també en els seus clients. S'ha 
anat a 234 establiments per sensibilitzar en aquest sentit i, a més, s'han fet controls dels 
elements de prevenció, perquè això també ajuda a detectar els establiments que no 
acaben de tenir el que la normativa estableix.  
 
En aquest cas, es va trobar que 87 establiments mancaven de doble porta i 82 tenien 
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finestres o portes obertes. Tot això, també ajuda a que després es pugui actuar des del 
punt de vista administratiu. 
 
La regidora explica les activitats lúdiques a diferents espais per tal de portar aquesta 
bona convivència i omplir les places de festa, de cultura i d'activitats infantils. La gran part 
de les activitats s'han produït durant el dia i amb un destinatari més familiar, justament, 
per aconseguir aquest caliu de barri. 
 
La valoració francament, des dels tres anys, que fa que aquest pla es fa, és molt i molt 
positiva i cada any és més i la prova està en que cada any des de l'Ajuntament s'intenten 
conquerir nous espais, és a dir, que noves associacions i nous veïns s'atreveixin a posar 
el seu carrer per fer-hi alguna cosa.  
 
La intencionalitat d'aquest Ajuntament és la d'adaptar-se a les situacions que es vagin 
donant, tot i que les previsions es fan en un moment determinat, com va ser el cas de la 
incorporació del cinema a la fresca de la plaça de la Rosa presentada per l'Associació de 
Veïns del Gòtic. 
 
Les activitats lúdiques i culturals realitzades als espais de cada barri són les següents: 45 
actuacions a la Barceloneta, 50 actuacions al Gòtic, 24 actuacions al Raval i 39 
actuacions a Sta. Caterina, St. Pere i la Ribera. 
 
Les activitats lúdiques van ser de gent gran, infantils, sardanes, cinema a la fresca, entre 
d'altres. 
 
Paral·lelament a aquest pla d'actuació d'estiu, hi ha alhora les festes majors i per tant la 
participació de persones del districte durant tots aquests mesos ha ascendit a 14.000 
persones en els actes del pla d'estiu i unes 21.000 persones en les festes majors.  
 
Finalment destaca que ha hagut un alt grau de comportament cívic i de to respectuós, 
festiu i que aquesta és la intenció, i que mai en tenen prou a Ciutat Vella, però que la 
base i la valoració és positiva. 
 
La presidenta li dóna les gràcies i obre un torn de paraules per intervenir, atorgant la 
paraula al grup municipal d'UpB. 
 
El senyor Roman agraeix a la Comissió de Govern del Districte que hagin tramès per 
correu electrònic els informes que es presenten en aquest Consell, amb certa antelació 
per facilitar el seu estudi i valoració. 
 
Demana que no els enviïn més presentacions PowerPoint, plens de dades buides de 
contingut. 
 
Sol·licita que alhora de presentar-los els informes detallin primer quins objectius 
perseguia el pla, per després fer les valoracions, en funció dels objectius assolits. 
 
La definició dels objectius bàsics del Pla és una afirmació plena de bones intencions que 
no els serveix de gaire, que ja han sentit en aquest Consell des de fa molts anys. 
 
Troba que no hi ha dades realment interpretables, parlen d'augment de la plantilla de la 
Guàrdia Urbana i del desplegament als barris d'efectius d'unitats centralitzades i no els 
diuen quina ha estat aquest augment, ni el comparen amb els darrers anys.  
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No hi ha criteris per fer una avaluació i resoldre si s'ha millorat o empitjorat les diferents 
facetes de neteja, per exemple. 
 
Veuen que per tot el districte compten amb sis agents cívics, que a l'agost s'incrementen 
a deu. Vol dir que la resta de mesos, no arriben a dos agents cívics per barri. Troben que 
és insuficient. 
 
Considera que s'hagin fet més de140 activitats lúdiques a l'espai públic és realment 
encomiable, però no saben si són més o menys que l'any passat o si ha participat més 
gent o menys.  
 
Demana que tingui en compte aquests suggeriments pels propers informes. 
 
El senyor Costa, del grup municipal d'ICV-EUiA. 
 
El senyor Costa deixa constància d'una qüestió de temps d'intervenció: l'informe de la 
regidora són 15 minuts i 5 minuts per cada una de les mesures. Creu que s'haurà d'aclarir 
en la propera Junta de Portaveus. 
 
En relació amb l'informe presentat li sembla preocupant pel següent contingut: la 
identificació, les intervencions penals a llei d'estrangeria, atès que s'està parlant d'una 
qüestió que s'està identificant a persones, s’està parlant amb vinculació a persones 
d'estrangeria. Manifesta que s'ha de tenir molta cura, perquè s’està tractant de seguretat i 
immigració. Entén que posat en un informe dóna un missatge molt greu. Des del seu 
grup, pensen que hi ha persones que han adoptat nens de l'Àfrica o Àsia que també 
utilitzen els espais públics i per tant estan en una societat integradora que no ha de donar 
lloc a aquestes qüestions que semblen poc, però que a vegades, consolida determinats 
discursos, conductes i actituds que no ajuden. 
 
Per últim, troba que parlar del “top manta” com “gent llast” li sembla una manca de 
respecte atès que aquestes persones que van fugir de penalitats, no volen continuar 
robant. Són persones, però han de continuar fugint. En definitiva, són persones que 
pateixen una explotació. 
 
La senyora Jiménez, del grup municipal del PPC, en primer lloc i per al·lusions del senyor 
Costa, del grup municipal d'ICV, manifesta que el “top manta” és una competència 
deslleial pels comerciants del districte que també ho passen malament però compleixen 
les normes. Creu que els serveis socials haurien d'actuar amb les persones que 
exerceixen el “top manta” donant la solució més adient. Considera que no pot defensar 
més al “top manta” que al comerç autòcton. 
 
En relació amb l'informe presentat, felicita a la regidora per un informe tan bé presentat i 
amb tanta informació.  
 
Tenen la percepció, juntament amb veïns, comerciants i visitants que, encara que algunes 
actuacions hagin donat bons resultats, com ara l'actuació en el metro, en general la 
seguretat no és bona. 
 
Un cas flagrant i preocupant és la situació de tota la zona de St. Pere i Sta. Caterina que 
durant tot l'estiu i, especialment l'agost, els veïns, comerciants i visitants han estat objecte 
d'atracaments, furts i estrebades amb violència i inclús amenaces a comerciants. En un 
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sol dia van atracar set comerços en un únic carrer. Considera que ja haurien d'haver 
intervingut en aquest tema. Per finalitzar comenta que s'han trobat xeringues a la zona 
del Palau de la Música. 
 
Al barri de la Barceloneta aquest estiu ha estat igual o pitjor que els anteriors en matèria 
de seguretat, civisme i convivència, segons la percepció de veïns i comerciants. Inclús 
algun rodamón ha ocupat il·legalment uns baixos d'una propietat privada. Això es deu a la 
falta d'actuació dels serveis socials i falta de pressió policial. 
 
El barri del Raval torna a ser el focus del “botellón”, venda de llaunes i prostitució, el que 
suposa molèstia pels veïns i no ajuda a la imatge del barri. A més, els problemes derivats 
de la sala Baluard han estat la tònica general. Sol·licita actuacions contundents i sense 
complexes. 
 
Al barri del Gòtic han hagut força baralles i altercats i a més s'ha de lamentar el 
desgraciat assassinat del jove poeta valencià. Els veïns denuncien que s'han incrementat 
de forma espectacular els robatoris mitjançant el procediment de l’estrebada  i que 
diversos espais públics s'han convertit en dormitoris per persones sense sostre, que 
deixen brutícia i generen por i inseguretat. A més s’afegeix el problema de la prostitució al 
carrer Petritxol.  
 
En definitiva, li reclama actuacions contundents en seguretat, en serveis socials, en 
convivència i civisme, bé coordinades entre elles i aplicades sense cap complex. 
 
Quant a la neteja i soroll posen de manifest el soroll que han patit els veïns de la 
Barceloneta i que els ha impedit dormit a causa de l'actuació de les brigades de neteja a 
la matinada i de vegades també, s'ha sumat el soroll provocat pels camions de recollida 
de les escombraries.  
 
Per altra banda, posa de manifest que el reg a pressió està destrossant el paviment dels 
carrers dels barris així com algunes entrades a comerços i porteries. 
 
El senyor Rodríguez, del grup municipal del PSC, agraeix la felicitació de la regidora 
perquè és un pla que ja portaven desenvolupant quan estaven al govern durant tres anys. 
Constaten que la comparativa dels altres anys, més o menys és la mateixa, hi ha un 
repunt. Fa notar que aquests informes es passaven a les Comissions Consultives.  
 
Aposten pel Pla d'Estiu perquè és una eina que ha fet que moltes situacions no anessin a 
més, amb les mesures que hi preveu. I es tracta d'aplicar polítiques al servei dels 
ciutadans i que ajudin a minimitzar els impactes que poden tenir les conductes incíviques 
a l'espai públic i recuperar la convivència dels veïns.  
 
Manifesten que és molt positiu el fet de fer activitats al carrer i que els veïns facin que les 
places i els carrers siguin més seus i feliciten als cossos de seguretat dels Mossos 
d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana, per la seva tasca diària, per la seva coordinació 
constant, com han fet aquests anys i encoratgen a que es segueixi treballant en aquest 
sentit. 
 
La presidenta atorga la paraula a la regidora per tal que faci la resposta global atès que 
havia indicat que eren cinc minuts de la intervenció i es passarà seguidament al següent 
punt de l'ordre del dia. 
 

            

  

Districte de Ciutat Vella 
 

 
 

 
 

16 
 

La regidora exposa, en aquesta resposta global, que atès que venen d'on venen, deixar 
constància de tota la contundència per part d'aquest districte i per part d'aquest govern, 
tot el rigor i tot el lideratge necessari per combatre tot el que està passant i que, a més a 
més, volen anar redireccionant, i consideren que estan en el camí per fer-ho. Considera 
que no poden treure judicis de valor massa d'hora, però la intencionalitat d'aquest estiu, 
justament, en aquest tema, que la senyora Jiménez apuntava de seguretat, ha estat més 
que evident; no només al districte de Ciutat Vella, sinó en tota la ciutat, en general. 
 
I aclareix que seguretat i immigració, mai volen que estiguin dintre de la mateixa casella. 
Per tant, si ha aportat aquesta interpretació lamento que sigui així, però, parlen per 
ciutadans, siguin de la nacionalitat que siguin justament pel tipus de districte i per tant, 
són ciutadans de Ciutat Vella, vinguin d'on vinguin, hagin nascut aquí o hagin nascut més 
enllà. 
 
La presidenta li torna a atorgar la paraula per tal que presenti el següent punt de l'ordre 
del dia relatiu a l'Informe sobre el Pla de Barris del Raval Sud. 
 
La regidora comença la seva exposició dient que el Pla de Barris del Raval Sud és el 
tercer pla de barris que tenen al Districte de Ciutat Vella, després de Sta. Caterina i la 
Barceloneta, que s'està desenvolupant, i que ja està arribant a la seva finalització. 
 
El que els permet un pla de barris, és justament, això, fer una actuació des del punt de 
vista urbanístic, des del punt de vista social i des del punt de vista de fer xarxa amb totes 
les parts implicades del que és, en aquest cas, el Raval Sud. 
 
Apart de fer un resum, vol fer una menció especial al valor afegit que li volen donar des 
d'aquest districte a un pla de barris: és un urbanisme, però amb una visió social, és a dir, 
pensant sobretot en les persones i una visió integral d'un territori concret, amb una 
participació prèvia.  
 
És evident que en aquest projecte també les actuacions que es van programar per fer, se 
les han trobat i que s'estan fent. Per això, el que volen fer són processos paral·lels amb 
els veïns en els processos urbanístics, per saber quin ús en volen. Per exemple a la 
Plaça del Pedró ja han començat. Creuen que el secret de les reformes urbanístiques 
passen per saber que es vol fer en aquell espai, perquè si no, és quan es fan espais molt 
bonics, però que no se sap ben bé a què es destinaran. Tot això amb una bona 
comunicació, amb molta proximitat amb els veïns i amb un lideratge clar per part seva 
des del districte. 
 
Informa que els límits del pla de barris del Raval Sud són: la Rambla, Paral·lel, Ronda St. 
Pau i carrer Hospital. Estan previstes 34 actuacions, amb una inversió de 15 milions 
d'euros. Tot això es produirà al llarg de 8 anys, i que ja s'ha començat a fer perquè com 
he dit, des del 2010 està en marxa. 
 
A continuació menciona algunes actuacions iniciades ja, potser no en la seva obra, però 
sí en la redacció del seu projecte o en alguna fase:  
 

• La remodelació dels carrers de l'Arc del Teatre, Guàrdia i Est. 
 

• La instal·lació de la xarxa de recollida pneumàtica en aquests mateixos carrers.  
 

• Un projecte molt important per la inversió que té de tres milions d'euros, és la 
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reurbanització de l'entorn de St. Pau. En aquest cas s'ha de definir l'avantprojecte 
a principis del 2012 i tenen previst establir una comissió de treball per veïns i 
evidentment per a grups de l'oposició per treballar-hi i definir que es vol fer en 
aquest espai. 
 

• Remodelació de la plaça del Pedró. En aquest cas, com que ja han començat les 
obres, ahir mateix es van trobar amb els veïns i amb les entitats que ho van 
desitjar, per començar a parlar del seu ús que en volen fer, un cop estigui acabat.  

 
• Construcció de l'equipament de sota la pista esportiva del CEIP Drassanes, amb 

això també s'ha de parlar amb les parts implicades. 
 

• El centre cívic Drassanes, que està a punt de finalitzar. 
 

• Un projecte important és la reinserció laboral de les treballadores sexuals. S'està 
treballant en la definició amb les entitats del territori. 

 
• El camí escolar. S'ha portat a terme un estudi de mobilitat i ja estan en una fase 

de començar a definir les propostes d'actuació.  
 

• Banc del Temps. Aquesta actuació va començar a principi d'aquest any per l'entitat 
“In Batuta” i considera que està anant de manera correcta. 

 
• Programa participació, comunicació i convivència, que inclou la pàgina web, els 

flyers, tot el que els fa difondre el Pla, per establir una bona informació i una bona 
comunicació. 

 
• El programa integral de mediació és un programa molt important i innovador en 

aquest sentit. Es tracta de donar èmfasis als protagonistes veïns, agafant 
lideratges, que vulguin assumir el rol de comunicar entre els veïns de la zona i 
mediar en problemàtiques que vagin esdevenint a mesura que es vagi produint 
tota la reforma. 

 
• Programa per fomentar la bona convivència, on participa el Museu Marítim, 

l'entitat “Impulsem” i entitats que ja hi estan treballant.  
 

• Projectes de dinamització social esporàdiques, com la Fira del Comerç, Festival 
de Moda, la festa que es va produir a St. Ramon. 

 
• Oficina del pla de barris, que serà com va ser, en la Barceloneta un referent i un 

punt central perquè els veïns s'hi puguin adreçar i puguin saber la informació que 
calgui, etc. 

 
• En relació amb el tema de participació, apart de la Comissió de Seguiment que 

ens pertoca fer anualment, com ajuntament decideixen fer comissions de 
seguiment per tots els veïns, per tothom que ho desitgi, també pels grups de 
l'oposició, amb la integració d'aquests grups de treball que ja s'han creat, 
concretament, dos de comerç i mediació i que també serveixen per anar nodrint 
aquestes reunions trimestrals de la comissió de seguiment del pla de barris.  

 
La presidenta li dóna les gràcies i obre el torn dels grups començant pel grup d'UpB. 
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El senyor Roman li agraeix que hagin arribat la informació amb certa antelació i es 
pregunta per què això no passava abans. 
 
Comenta que l'informe que els presenten és molt genèric i que en tot cas demanaran que 
els tinguin al corrent de les diferents iniciatives de manera que tots plegats, puguin dur a 
terme un seguiment dels treballs. Dóna el marge de confiança per la convocatòria 
d'aquestes Comissions de Seguiment. 
 
Espera que les mesures detallades a l'informe s'endeguin i manifesten que estaran 
encantats a participar-hi i aportar propostes i pregunta si el procés participatiu que 
endegaran per definir el projecte dels Jardins de St. Pau, serà vinculant, és a dir, quin és 
el punt de compromís que tenen en que les propostes expressades pels veïns 
s'acompliran. 
 
El senyor Costa, del grup municipal d'ICV-EUiA, manifesta que valora com una eina molt 
important, on serà clau l'acció política de mantenir equilibri i empenta en les dues 
vessants de l'aplicació de la llei de barris, que és la part urbanística i també la qüestió 
vinculada a programes socials. Per tant, és una feina que té un repte, perquè parlant de 
qüestions que han de ser de mediació, de cohesió social, del treball que s'ha de deixar a 
les persones que estant patint la prostitució, les dones.  
 
Per tant, creu que aquí és important tenir un equilibri que es dóna a través d'aquesta llei, 
important també el context en que es dóna, que ja parlaven abans. Tornen a dir, es 
necessitarà molta força per tirar endavant això, per qüestions que ja estan veient a nivell 
de retallades, a nivell de renda mínima i això, els dona una sensació que té gust a feina, 
però també té un repte i aquest repte com sortirà, és una altra història. 
 
Però, de moment, veuen aquest desplegament.  
 
La senyora Jiménez, del grup municipal del PPC, se n'alegra que es destini al Raval 
aquesta quantitat de diners. 
 
De l'informe que han rebut, es sorprenen que es dediquin 540.000 € a l'Oficina Tècnica, 
que és la mateixa quantitat que es destina a la intervenció integral en edificis per tot el 
Raval. També posa de manifest que s'inverteixin quatre vegades menys en reinserció 
laboral per dones que pateixen la prostitució. Per això, demana que es dediquin aquells 
diners a problemes que tingui el Raval Sud. 
 
De totes formes, manifesta que el que necessita el Raval Sud és una actuació que li 
retorni la dignitat que va tenir i apart de recuperar la seguretat, necessita bons projectes 
de dinamització comercial per recuperar l'oferta comercial variada i de qualitat que va 
tenir antany.  
 
A més, necessita potenciar els seus enclavaments turístics per atraure turisme de qualitat 
i veïns de Barcelona, com ara Sant Pau del Camp, el Palau Güell o l’antiga muralla de 
Barcelona, sempre i quan es tanqués la sala Baluard, que perjudica terriblement la imatge 
del Raval. 
 
El senyor Cano, del grup municipal del PSC, explica que avui s'ha presentat un primer 
informe sobre el Pla de Barris del Raval Sud i explica que el Raval Sud és un barri ric, 
plural amb fenòmens diversos, alguns de molt positius i altres que desgraciadament 
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malmeten la convivència diària dels veïns i veïnes. L'anterior Govern del Districte, va fer 
una aposta clara, per aquest barri, tant des de la vessant urbanística, com per la 
convivència i la vessant més social en favor de la mediació i per això, va presentar 
aquesta convocatòria a la llei de barris de la Generalitat.  
 
Davant l'informe presentat, manifesta que no aporta cap novetat respecte a l'informe que 
la nota de premsa va publicar a la web el mes de juliol. Per tant, no poden constatar 
l'evolució d'aquest pla durant aquests tres mesos.  
 
En segon lloc, li sorgeix el dubte de si la regidora està completament segura que la 
despesa, la partida pressupostària que va adreçada està vinculada al camp 5, a la millora 
d'aïllament de façanes i cobertes, queda garantida. Tot això, arran de l'avaluació de l'altre 
Pla de Barris que hi ha vigent al districte, que és el de la Barceloneta. En altres plans, hi 
ha una sèrie de problemes per fer efectiu el pagament a les comunitats de veïns i vol 
saber si, en aquest cas, es poden trobar amb el mateix problema i poder, amb un cert 
temps d'antelació, presentar una solució. 
 
Coincideix amb la regidora que el Pla de Barris, no té l'èxit garantit, sinó és amb la 
participació dels altres interlocutors del barri i per tant li sembla positiu que convoquin, 
apart de la Comissió d'Avaluació i seguiment prevista legalment, altres organismes i altres 
mecanismes de seguiment i li manifesta el suport del grup socialista. També li donen 
suport per desenvolupar i portar a terme totes les accions i activitats que estan incloses 
dins d'aquest pla 
 
I per últim li demanen que defensi davant de la Generalitat les possibles retallades que es 
puguin produir en les convocatòries de la Llei de Barris, atenent a la seva condició de 
regidora d'un districte en el qual tres barris s'han beneficiat d'aquesta llei, per tal de 
defensar aquest model que contribueix a un model urbanístic, però també a un canvi 
social, en favor de la mediació i de l'entesa entre els veïns i veïnes. 
 
La presidenta tanca el torn d'intervencions i atorga una única intervenció de tancament a 
la Regidora. 
  
La regidora agraeix el to de bones intencions de les intervencions.  
 
La regidora contesta al senyor Roman, del grup municipal d'UpB, en relació a si serà 
vinculant o no les opinions expressades pels veïns en el projecte dels jardins de Sant 
Pau, dient-li que  serà un procés de participació diferent dels realitzats fins ara. S'ha 
decidit el  pressupost que es vol destinar a la rehabilitació en aquest entorn, però el com, 
el quan i com fer-ho passarà des de l'inici per una comissió de treball pensada amb els 
veïns i amb la gent que tingui ganes de participar-ne. Per tant, l'avantprojecte  reflectirà 
les opinions veïnals i evidentment les opinions que aquest govern  pugui tenir al respecte. 
 
La regidora comenta que el tema del pressupost, al ser un projecte heretat, no podem 
modificar les partides pressupostàries. El que poden fer, en algun cas és modificar algun 
valor o algun import, d'alguna partida, perquè sigui més reeixit un projecte que un altre. 
Creu que és una de les coses de les que han de parlar en el sí d'aquestes comissions de 
seguiment.  
 
Defensa que s'han aportat novetats des del mes de juliol: s'han iniciat les obres de la 
plaça del Padró, s'ha iniciat el procés amb els veïns i els comerciants de la plaça del 
Padró, per quin ús en volen fer-ne i a més a més, els hi han proposat un calendari de 
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participació i de sessions conjuntes per fer un pla de seguiment extens, en relació a 
aquest pla de barris. 
 
Quant al tema de la rehabilitació considera que no ho tenen be entès. El que ha succeït 
és que la partida destinada a aquests conceptes en el Pla de Barris de la Barceloneta 
s'ha acabat amb motiu de la demanda rebuda. Per aquest motiu el govern té la intenció 
de resoldre-ho amb altres partides. En cap cas han reconduït aquesta partida. 
 
La presidenta dóna per finalitzada la PART INFORMATIVA i dona pas a la PART 
DECISÒRIA introduint els dos primers punts d'aquesta part relatius a “Informar, 
d'acord amb allò que es disposa a l'article 23.2 de la Carta Municipal, el Pla especial 
urbanístic del Parc de la Barceloneta, per la instal·lació d'un punt verd, d'iniciativa 
municipal” i el segon punt relatiu a “Informar, d'acord amb allò que es disposa a l'article 
23.2 de la Carta Municipal, la modificació del PGM per a la reordenació de les finques del 
carrer núm. 30 del carrer Flassaders i núm. 48*LU-60*LU del carrer de l'Argenteria” per tal 
que el grup de govern els presenti junts i els grups manifestin els seus posicionaments 
conjuntament. 
 
El senyor Joan Anton Sánchez , del grup municipal de CiU, en primer lloc  agraeix  a tots 
els grups polítics que li han donat suport en l'elecció com a vicepresident del districte, 
incloent al conseller del grup d'Unitat per Barcelona.  
 
A continuació felicita a la presidenta per la seva pressa de possessió i dona la 
benvinguda a la resta de membres del Consell, els consellers que han pres possessió 
avui, la Sra. Anna Lliuró i el Sr. Juan Herrero. 
 
A continuació explica que els informes urbanístics com els que avui és presenten són uns 
informes que preceptivament han de ser informats per aquest Consell de districte i degut 
a que no s'havien constituït les comissions consultives de govern, aquestes no es van 
poder convocar. 
 
Recorda que per voluntat de l'alcalde de Barcelona els plenaris de constitució dels 
districtes es van fer al mes de juliol i per tant, el govern d'aquest districte porta ja dos 
mesos treballant, fent feina i bé, una mostra és aquest Plenari. 
 
Inicia la explicació del pla especial urbanístic del Parc de la Barceloneta, per la instal·lació 
d'un punt verd, d'iniciativa municipal. Es tracta de la instal·lació d'un nou punt verd al parc 
de la Barceloneta, que està associat a l'activitat de la Fàbrica del Sòl. Allà es configura 
també un aula ambiental que volen convertir també aquest espai en un referent de 
sostenibilitat. L'Aula ambiental està associada  al punt verd i es treballarà d'acord amb la 
fàbrica del Sol. Està previst que les obres s'inicien immediatament. 
 
El següent informe és una modificació de PGM, en el que es canvia la qualificació de 
dues finques, una finca situada al carrer Flassaders, número 30 i afecta a un altra finca 
situada al carrer de l'Argenteria, 48*LU i 60*LU. Aquest és un canvi de qualificació 
urbanística del PGM, en el sentit que la finca del carrer Flassaders, està afectada per una 
ampliació del Museu Picasso, que al final només va prendre una part de la finca que 
estava afectada. La finca del carrer Argenteria és una finca que consta com un volum de 
possible edificació però, que a data d'avui és un espai lliure, és una plaça. 
 
El que fa aquesta modificació de PGM, és qualificar com a espai verd la plaça situada al 
carrer Argenteria, a l'alçada del carrer Argenteria 48*LU i 60*LU i alliberar l'afectació del 
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carrer Flassaders, que en aquest cas, estava qualificada com equipament i que passarà a 
formar part de nou del Casc Antic consolidant l'edifici que ja existeix. És un edifici que en 
els baixos hi ha una activitat comercial i l'ús de la finca és residencial. En aquest cas es 
fan les compensacions necessàries per fer aquesta modificació. 
 
Ateses les explicacions donades demanen el vot favorable als dos informes. 
 
La presidenta obre el torn d'intervencions i recorda que els grups han de manifestar el 
seu posicionament als dos informes, començant pel grup municipal d'UpB. 
 
El senyor Roman, del grup municipal d'UpB, manifesta que sobre l'informe relatiu al  pla 
especial urbanístic del Parc de la Barceloneta, per la instal·lació d'un punt verd el 
posicionament del seu grup és favorable.  
 
En relació a l'informe sobre “la modificació del PGM per a la reordenació de les finques 
del carrer núm. 30 del carrer Flassaders i núm. 48*LU-60*LU del carrer de l'Argenteria” el 
senyor Roman explica que aquest tema arrenca del PERI de Flassaders, que ja 
comptava amb l'oposició del grup d'ERC, i que va comportar l'enderrocament d'un edifici 
del segle XVIII. Ara estan davant d'un edifici, que té la qualificació d'equipament, molt 
cara de trobar a un barri com a la Ribera, s'evapora i es converteix en zona verda i va a 
parar a una plaça. 
 
Saben que és una modificació urbanística que ve del mandat anterior i manifesta el vot 
contrari del seu grup. 
 
El senyor Costa, del grup municipal d'ICV-EUiA, quant al primer informe relatiu a 
l'aprovació del planejament que permet instal·lar el punt verd al parc de la Barceloneta 
manifesta que és un pas més posar un punt verd en cada barri de Ciutat Vella, com altres 
que funcionen en altres barris. Per tant, també està dintre de la millora ambiental del 
barri, que es van exposar en un consell de sostenibilitat al desembre del 2008. Per tot 
això el seu vot és favorable. 
 
Quant a l'informe relatiu a “la modificació del PGM per a la reordenació de les finques del 
carrer núm. 30 del carrer Flassaders i núm. 48*LU-60*LU del carrer de l'Argenteria” estan 
d'acord amb l'exposició que va fer el conseller senyor Sánchez, i voten favorablement, 
com ho van fer en el seu moment, quan es va aprovar el primer projecte. 
 
La senyora Jiménez, del grup municipal del Partit Popular, manifesta que el seu grup vota 
a favor de l'informe per l'aprovació del planejament que permet instal·lar el punt verd al 
Parc de la Barceloneta i sol·licita que els accessos al punt verd es dotin de la seguretat i 
la il·luminació necessària. 
 
Quant a l'informe relatiu a “la modificació del PGM per a la reordenació de les finques del 
carrer núm. 30 del carrer Flassaders i núm. 48*LU-60*LU del carrer de l'Argenteria” voten 
a favor amb la esperança que s'obri l'entrada i sortida del museu Picasso pel carrer dels 
Flassaders i es potenciï aquest carrer comercial i ajudi a descongestionar el carrer 
Montcada. 
 
El senyor Cano, del grup municipal del PSC, manifesta el vot favorable del seu grup a 
l'informe relatiu al  pla especial urbanístic del Parc de la Barceloneta, per la instal·lació 
d'un punt verd. 
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Pel que respecta a l'informe relatiu a la modificació del Pla General Metropolità en el 
carrer Flassaders, entenen que es tracta d'una modificació que pretén ajustar la 
qualificació urbanística als usos dels espais i per tant, en aquest sentit també voten de 
forma favorable. 
 
Fa un petit incís i en relació a la intervenció de presentació del conseller Joan Anton 
Sánchez dels informes urbanístics manifesta que efectivament, s'han constituït els 
Consell de districte però troba a falta una mica  d'iniciativa per part del govern municipal, 
com es demostra amb la presentació d'aquests dos punts heretats del govern anterior. En 
aquest sentit considera que es podrien haver convocat els Consells de Barri al mes de 
Setembre i que es podria parlar del Pla d'actuació del districte i de les línies estratègiques 
que pretén abordar aquest govern. En tot cas, entenen que és el principi, que sempre 
costa començar i esperen que aquesta situació es corregeixi en els propers mesos.  
 
La presidenta dóna per aprovats aquests dos punts, el primer d'ells amb el vot favorable 
tots els grups i el segon amb el vot contrari d'Unitat per Barcelona.  
 
A continuació passa al debat i discussió de les PROPOSICIONS presentades pels partits 
polítics.  
 
Per acord de la Junta de Portaveus celebrada el dia d'avui les proposicions presentades 
pels grups d'UpB, d'ICV-EUiA i PSC seran debatudes en un únic torn d'intervencions i la 
proposició d'UpB es debatrà i votarà amb el text transaccionat pels grups acordat en la 
mateixa Junta de Portaveus. 
 
La presidenta atorga la paraula al grup municipal d'UpB. 
 
El senyor Roman explica que en aquest punt és on es posen a debatre una mica el que 
s'ha anomenat “Pla especial d'establiment de concurrència pública, hoteleria i altres 
activitats a Ciutat Vella”, també conegut com el pla d'usos, que ha estat una de les eines 
urbanístiques més eficients, innovadores, il·lusionants, que es va redactar i aprovar al 
recent districte durant el darrer mandat. 
 
Aquest mandat, sobre tot herència del mandat de la Regidora Itziar González, no només 
se li ha de donar suport i mantenir el vot favorable que es va fer en aquest Pla d'Usos, si 
no que cal establir mesures que permetin que el Pla es desenvolupi i s'apliqui plenament 
en el territori. 
 
No els estranya que aquells que a la Regidora Itziar González feia nosa, intentin ara 
modificar el pla d'usos i es temen que en els propers mesos, els poders fàctics de la 
ciutat, pressionin fortament, aquest districte i també al govern municipal perquè es 
modifiqui aquest pla d'usos.  
 
Per això, a més de posicionar-se a favor del Pla d'Usos i demanar al Consell de Districte 
que ho faci, presenten una bateria de propostes, per tal de donar-hi suport, mitjançant la 
pressa d'un seguit d'acords que facilitaran la seva aplicació. 
 
En primer lloc, la revisió de llicències d'activitats concedides pel present districte per 
saber exactament que va passar. Aquí no cal recordar que aquestes llicències, estan en 
aquests moments sota sospita i ja tenen tots coneixement d'una xarxa de concessió, si 
més no, irregular d'aquestes llicències. 
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En segon lloc, el seguiment i control prioritari dels habitatges d'ús turístics que hi ha al 
districte. De manera especialment estricta a les finques a on s'hagi presentat denúncies 
per mobbing immobiliari. 
 
En tercer lloc, proposen fer complir de manera íntegra les regulacions de les condicions 
d'emplaçament que afecten als establiments d'hoteleria, davant les declaracions fetes per 
l'alcalde Trias als mitjans de comunicació. Temen que una vegada més es puguin trobar 
davant de la concessió d'establiment d'hoteleria en el districte fora del que ja suposa i cal 
posicionar-se a favor de les condicions d'emplaçament que es regulen de forma clara al 
Pla d'Usos. 
 
I finalment, la sol·licitud de demanar un increment dels recursos tècnics i humans dels 
serveis d'inspecció i dels serveis jurídics del present districte de Ciutat Vella. Considera 
que els problemes que es tenen a nivell d'inspecció de comerç i d'altres ja manifestats 
serien més fàcilment tractables si els recursos tècnics i humans dels serveis d'inspecció i 
dels serveis jurídics s'incrementessin.  
 
Tenen present que l'any passat es van haver de destinar recursos extraordinaris als 
serveis d'inspecció, però consideren que hi ha molta feina enrederida i molts expedients 
d'inspecció que encara no s'han pogut abordar.  
 
I en aquest sentit, plantegen la següent proposició amb el següent redactat transaccionat 
amb la resta de grups. 
 
“Primer que es doni ple suport  al pla especial de concurrència pública d'hoteleria i altres 
activitats, aprovat al passat mandat.  
 
Establir la revisions de les llicències concedides pel present districte, com una de les 
prioritats en la tasca dels serveis d'inspecció. 
 
Mantenir i si cal incrementar el seguiment i control dels habitatges d'ús turístic que hi ha 
al districte, de manera especialment estricte a les finques a on s'hagi presentat denúncies 
per mobbing immobiliari.  
 
Especialment, fer complir de manera íntegra les condicions de les regulacions 
d'emplaçament, que afecten als establiments d'hoteleria, i 
 
Finalment, l'increment dels recursos tècnics i humans dels serveis d'inspecció i dels 
serveis jurídics del present districte de Ciutat Vella, amb càrrec als pressupostos dels 
propers dos anys.” 
 
El posicionament del seu grup a les tres proposicions és favorable. 
 
La presidenta intervé per fer un comentari respecte a la intervenció del senyor Roman 
quant a la frase de: “totes les llicències de governs anteriors han estat sota sospita, estan 
sota sospita”. En relació a aquesta afirmació la Presidenta és contundent. No li permet 
cap l’ombra del dubte de totes les llicències que es van atorgar. Les llicències que tenien 
la mínima sospita estan sota judici, els expedients estan enviats al jutjat i va ser el govern 
de llavors, el que va denunciar i posar això en mans de la justícia. Per tant, li demana 
tenir cura de les seves paraules, si el que no vol és que, precisament, el nom de Ciutat 
Vella quedi embrutat. 
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Per tant, li demana que per properes intervencions sigui acurat en les seves paraules, en 
cas contrari  farà un flac favor al conjunt del districte i a la confiança que la ciutadania ha 
de tenir en el nostre ajuntament. 
 
El senyor Roman, del grup municipal UpB, intervé per al·lusions i manifesta que procurarà 
ser el més curós possible amb les seves paraules, però, posa de manifest a la Presidenta 
que la ciutadania de Ciutat Vella i de tota la ciutat de Barcelona, fins que tot el tema de la 
trama de la corrupció que hi ha hagut en aquest districte, no s'aclareixi, té avui un ombra 
de sospita, dissortadament molt ample sobre què va passar en els últims mandats. 
Considera que mentre això no s'aclareixi el flac favor es fa negant l'evidència. 
 
La presidenta li respon que en l'evidència no. La justícia està treballant i insisteix que 
l’ombra del dubte no fa generar cap tipus de confiança en la magnifica tasca que ha 
portat a terme l'ajuntament de Barcelona, al llarg dels 32 anys, també aquí a Ciutat Vella. 
 
La presidenta atorga la paraula al grup municipal d'ICV-EUiA. 
 
El senyor Costa posa de manifest que a Barcelona hi conviu una doble consciència sobre 
el turisme, d'una banda els ciutadans i ciutadanes que comprenen que el turisme és una 
activitat que reverteix positivament i per una altra banda aquells que lamenten, pateixen i 
condemnen els perjudicis, que ocasiona en detriment de la vida ciutadana, si bé el 
comprenen com un mitjà de creixement per la ciutat. 
 
Aquestes percepcions els fan una crida a fer una gestió de ciutat i del fenomen turístic 
que faci compatibles ambdues realitats. Es parla avui de pla d'usos, però realment es 
parla de convivència. Es pateix el turisme en l'ús de l'espai públic. 
 
A l'anterior mandat, des del principi, ja es tractar aquest tema, i es van traduir en diferents 
mesures: regulació de l'ús turístic dels habitatges, limitació de l'activitat hotelera, el pla 
d'usos, que es va parlar amb els veïns i veïnes.  
Per tant, volen citar una de les paraules, que es van posar en l'acta del 18 de juny de 
2009, que diuen: “allotjament a la ciutat intueix uns sistemes que determinarà si el poder 
local i els diferents agents turístics a la ciutat estan disposats o no a modificar el  model 
turístic de ciutat imperant fins el moment”. 
 
I des del seu grup municipal es va plantejar com una bona eina el Pla d'Usos, que es va 
treballar molt i al qual van fer aportacions per tal de fer més restrictius els criteris de 
densitat per implantació de nous hotels, tot això amb la finalitat de  vetllar per la barreja 
d'usos i d'evitar l'aparició de macro-hotels al centre històric de la ciutat. La proposta que 
han sentit darrerament de l'hotel de cinc estrelles consideren que va en contra del que 
demanen els veïns perquè suposarà més concentració turística i més volum de trànsit de 
cotxes.  
 
Per tot això, consideren que davant dels missatges que diuen que no ho fan però que 
estan liberalitzant  les places hoteleres i apartaments turístics, donen un missatge clar 
contrari a aquests interessos, que no tenen res a veure amb les necessitats dels veïns i 
veïnes del districte. 
 
Manifesta el seu vot a favor de la proposta d'UpB atès que  estableix una revisió de 
llicències concedides i està en el sentit de defensar unes línies una política pública clara i 
equilibrada de control, sobre hotels i habitatges d'ús turístic. 
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Es refereix a dues xifres: des de fa  quatre anys a Ciutat Vella, es concentra el 40% de 
l'oferta d'hotels. Amb els 25 que estan aprovats per tirar endavant al període 2009 – 2012, 
aquesta proporció no varia. Aquestes decisions són del mandat anterior. I 7 milions de 
turistes van tenir a l'any 2011. 
 
Per això, el missatge és tenir una demanda hotelera que es mantingui i una 
infraestructura hotelera aprovada amb decisió política de preservar i d'intentar lluitar per 
la defensa de l'espai públic, sabent els efectes positius del turisme i tenint present 
l'equilibri en la vida convivencial i en l'espai públic. Per últim també manifesta que en 
algun moment s'ha de parlar de l'eco-taxa. 
 
Per tant, vota a favor de les tres proposicions 
 
La presidenta atorga la paraula al grup municipal dels socialistes i explica que els grups 
tindran un torn de rèplica de 2 minuts. 
 
El senyor Cano posa de relleu que sobre el Pla d'Usos s'han presentat tres proposicions 
que manifesten una certa preocupació del territori per aquest tema i demana un 
posicionament clar del govern. 
 
A Ciutat Vella, es localitza el 55% de les pensions, el 41% dels habitatges d'ús turístic i el 
35% dels establiments hotelers de tota la ciutat de Barcelona, en un territori que només té 
el 4'5% de densitat de la ciutat. Això, òbviament, té uns efectes positius, però també una 
massificació extra que comporta molèsties, falta de convivència i problemes als veïns i 
veïnes d'aquest territori. 
 
L'anterior govern va fer aquest assumpte, arran de les demandes ciutadanes que els hi 
constava i va estudis per acotar aquest tema, amb l'objectiu d'aprovar un Pla d'Usos que 
mantingués un equilibri entre les necessitats dels veïns i les activitats turístiques, 
comercials i hoteleres. Està en joc l'equilibri, la convivència i fer de Ciutat Vella, un lloc 
d'estada i convivència i per això han presentat una proposició que demana que aquest 
Consell adopti el compromís de defensar i mantenir vigent la regulació inclosa al pla 
especial d'establiments de concurrència publica, hoteleria i altres serveis de districte, 
referent als habitatges d'ús turístic; així com les limitacions als establiments hotelers, com 
instrument que contribueix a la convivència entre els veïns i veïnes, davant les possibles 
limitacions que disposin la Llei de turisme de Catalunya i la llei del dret a l'habitatge. 
 
Manifesta el vot favorable a la proposició presentada pels grups d'ICV-EUiA i pel grup 
d'UpB.  
 
Quant a la proposició presentada pel grup d'UpB fa la següent precisió: considera  que la 
inspecció és important i per això, va haver un acord per unanimitat en el  Plenari del 
Consell Municipal, celebrat el mes de desembre del 2.010, que tenia com objectiu 
investigar  i aclarir la tramitació administrativa dels expedients de llicències d'obres, 
d'ocupació, activitats i apartaments turístics, dels anys 2005 a 2010, i  si hi havia alguna 
sospita  avançar aquests treballs fins a l'any 2.000. 
 
Finalment, aquesta acord del Plenari del Consell Municipal no es va poder dur a terme 
per un canvi de posicionament dels grups de Convergència i Unió i del Partit Popular, en 
el sentit que volien modificar-lo i per tant, exigeixen l'acompliment dels acords presos en 
Seu Plenària per tal de garantir l'efectivitat dels mateixos. 
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La presidenta atorga la paraula al grup municipal del PPC. 
 
La senyora Jiménez, del grup municipal del PPC, manifesta el vot en contra les tres 
proposicions presentades. 
 
Al grup d'Unitat per Barcelona li recorda que tenen aprovada una proposició a la Comissió 
d'Urbanisme en la qual demanaven que es revisessin totes les llicències concedides els 
darrers 12 anys, per comprovar si s'havia comès algun acte il·lícit. Tampoc estan a favor 
de que es mantingui el pla d'usos, a la vista dels resultats, atès que creuen que els Plans 
d'usos del Districte han estat un fracàs rotund. 
 
Al grup d'Iniciativa-Verds-EUiA li comenta que estan d'acord en què els habitatges d'ús 
turístics no han de ser-hi en finques de veïns. La seva proposta és que es concentrin en 
edificis destinats a aquesta finalitat. Però no comparteixen que no puguin haver-hi més 
hotels de 4 o 5 estrelles en cap punt del districte, atès que pot contribuir a que vingui 
turisme de qualitat, pot dinamitzar zones comercialment i disminueix el numero d'edificis 
tancats i ocupats que fa augmentar l'especulació i la inseguretat. 
 
Al partit dels Socialistes els hi comenta que el Pla d'Usos permet obrir més locutoris i 
altres negocis que no solucionen els problemes existents. Igualment li repeteix els 
arguments en favor d'autoritzar hotels de 4 o 5 estrelles el algun punt del districte. 
Considera que s'ha de treballar per recuperar l'esperit comercial que va tenir el districte i 
carrers i zones en particular. 
 
La presidenta atorga la paraula al grup municipal de CiU. 
 
La senyora Lliuró manifesta que l'objectiu i prioritat del govern és que el districte sigui pels 
veïns i les veïnes. La voluntat del govern de la ciutat i del districte és treballar per garantir 
l'equilibri entre la vida veïnal dels barris i una oferta turística de qualitat. Hi ha una 
premissa que no es pot canviar, el districte és  el rovell de l'ou de la ciutat i n'estan 
orgullosos i han de treballar perquè  l'oferta turística que ofereixin porti un turisme de 
qualitat. Tampoc s'ha d'oblidar els ingressos, produïts en llocs de treball també, que 
genera per la ciutat el turisme.  
 
Dit això, manifesta que els presenten una proposició per fer inamovible una eina de que 
es va dotar el districte per equilibrar aquests usos, que considera que grinyola quant a 
garantir una bona convivència  entre habitatges d'ús residencial i habitatges turístics en 
una mateixa finca, pels conflictes que es generen. 
 
Afegeix que aquest Pla d'usos, per exemple, no aporta mesures pels habitatges d'ús 
turístic que funcionen amb males pràctiques de manera reiterada i que generen conflictes 
per molts veïns afectats directament en aquest districte. 
 
Contesta al senyor Costa, del grup municipal d'ICV-EUiA, i li demana més rigurositat amb 
els atesos que presenten en aquest Consell de districte. A continuació es refereix a la 
moratòria  de sis anys que afectava als habitatges d'ús turístics en finques de veïns que, 
un cop transcorregut aquest termini, haurien de cessar de l'activitat en el cas que no 
s'haguessin traslladat a una finca d'ús exclusivament turístic. A l'aprovació inicial del Pla 
d'Usos es contemplava i al redactat actual no hi és. 
 
Per tot això, atès que formaven part d'aquest govern, o bé ja els hi està bé que el Pla 
d'usos no permeti acabar amb aquesta alteració de la convivència en moltes finques de 
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Ciutat Vella o no s'han llegit el Pla d'usos. 
 
La senyora Lliuró contesta al senyor Roman, del grup municipal d'UpB en referència al 
punt a on demana que es revisin les llicències d'activitats concedides per aquest districte 
que s'està seguint la instrucció al Jutjat 33 i l'actual equip de govern, té una clara voluntat 
de col·laborar amb la justícia sense interferir i, en cap cas,  l'Ajuntament suplantarà 
l'activitat judicial. 
 
Per tot això, Convergència i Unió vota en contra de les tres propostes. 
 
La presidenta obre un torn de contrarèpliques començant pel grup d'UpB. 
 
El senyor Roman diu que al Pla d'Usos se li ha de deixar temps per actuar i que si no el té 
es pot dir que és un fracàs però darrera aquesta afirmació considera que amaguen que 
és una eina que no els agrada.  
 
Posa de relleu que hi ha una contradicció entre el turisme de qualitat i el suport al comerç 
perquè tots els estudiosos en comerç saben que la implantació d'hotels afecta al comerç 
de proximitat de manera greu, atès que aquest canvia i s'adapta a les necessitats del 
turista i els veïnes perden comerç de qualitat.  
 
Sobre la revisió de les llicències el seu grup proposa que la revisió es faci sobre aquells 
expedients que no estan sota investigació judicial, atès que no pretén que l'Ajuntament 
passi per davant de cap Jutjat, sempre i quan hagi voluntat política. 
 
El senyor Costa, del grup municipal d'ICV-EUiA, li recorda que la primera proposició sobre 
habitatges d'ús turístic que va generar la primera mesura d'habitatge d'ús turístics, la va 
presentar el grup de CiU al 2007 i que es va aprovar per unanimitat. Però també s'han 
presentat altres qüestions que la resposta ha estat negativa. 
 
Per tant es transmet un missatge molt negatiu pel districte, que necessita convivència i 
equilibri. Considera que les eines s'han de tirar endavant i no posar pedres al camí. I no 
poden tirar endavant  perquè no poden fer front als interessos que genera la llei òmnibus i 
que no podran fer-ho atès que les dues bandes de la plaça Sant Jaume són del mateix 
color. 
 
Declina utilitzar la paraula la portaveu del grup popular i intervé el representant del grup 
del PSC. 
 
El senyor Cano manifesta que un dels aspectes que més valoren els ciutadans és la 
coherència i la unitat de criteris respecte els diferents temes que es tracten, Considera 
que CiU, com ha dit el company d'ICV-EUiA, va presentar al primer ple del mandat 
anterior una proposició per tal de regularitzar i tractar els temes dels habitatges turístics i 
avui quatre anys després, com a govern, ha modificat el seu posicionament, el qual ha 
estat coherent  amb el posicionament que van fer a la Comissió d'Economia, Empresa i 
Ocupació de la Casa Gran de fa dos setmanes. 
 
Considera que han de tenir un  posicionament clar i han de defensar el territori. Si el 
govern de la Generalitat a partir de la llei òmnibus, pretén modificar tot el tema de la 
regularització dels habitatges turístics, si realment el govern vol defensar el territori i no 
actua com a partit, vostès hauran de sortir i defensar clarament allò que el territori 
demanda i necessita.  
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Considera que si es vol garantir una mixtura d'usos, l'equilibri i la convivència és de calaix 
que s'ha de defensar aquest pla d'usos, que òbviament té recorregut i que una altra cosa 
és fer alguna petita modificació del Pla d'Usos en el mateix sentit, però no una modificació 
total que és la que plantegen a partir del seu posicionament a la  Comissió  d'Economia, 
Empresa i Ocupació. 
 
La senyora Lliuró, del grup municipal de CiU, en primer lloc contesta al senyor Cano, del 
grup municipal socialista, que evidentment defensen el territori i que la seva prioritat son 
els veïns i les veïnes d'aquest districte. 
 
En relació amb la referència a la llei òmnibus, que també l’ha feta el senyor Costa, del 
grup municipal d'ICV-EUiA, manifesta que no té cap efecte directe sobre el Pla d'usos. 
L'única cosa que canvia és la manera d'iniciar una activitat que serà via comunicat, 
sempre i quan l'activitat estigui permesa en el Pla d'usos. Per tant deixa clar que són dos 
normes independents. 
 
La presidenta, un cop finalitzades totes les intervencions, anuncia que queden aprovades 
les tres proposicions amb els vots favorables d'Unitat per Barcelona, d'Iniciativa Verds–
Esquerra Unida i Alternativa i del partit dels Socialistes i amb el vot contrari del Partit 
Popular i de Convergència i Unió. 
 
A continuació aborda el següent punt de l'ordre del dia relatiu a la proposició presentada 
pel grup municipal del PPC sobre les parades d'animals de companyia de la Rambla i li 
atorga la paraula. 
 
La senyora Jiménez exposa que és necessari recuperar la Rambla no només pels turistes 
si no també pels barcelonins, pel que representen per la ciutat i internacionalment i, 
alhora, per la fama que tenen, construïda pels barcelonins, pels equipaments i les 
parades  que hi coexisteixen. I atès que l'anterior govern volia expulsar als paradistes 
reconvertits de la Rambla, després de cent cinquanta anys de treball, presenten la 
següent proposició:  
 

1. “que se trabaje con todos los sectores implicados de las Ramblas, para mantener 
la presencia de estos paradistas de animales de compañía reconvertidos, 
buscando una solución dialogada y consensuada con dichos paradistas. 

 
2. que cualquier remodelación de la Rambla, Plan Director o Plan de usos que se 

haga, contemple siempre la permanencia de los paradistas.” 
 
La Presidenta obre el torn d'intervencions dels grups atorgant la paraula al grup d'UpB. 
 
El senyor Roman declara que s'abstenen davant d'aquesta proposició, perquè tot i que 
estan a favor que tots els actors que tenen algun tipus de interès, activitat i presència en 
les Rambles participin del procés, del debat, discussió i decisió del que ha de ser aquest 
espai, des de fa quatre anys l'Ajuntament de Barcelona ha bandejat algunes de les 
opinions sobre aquest debat i no se'ls ha convocat a cap reunió de l'Observatori de la 
Rambla. 
 
El senyor Costa, del grup municipal d'ICV-EUiA, exposa que consideren que aquesta 
proposta forma part d'una Rambla que són part de la història de la ciutat i que a dia 
d'avui, d'acord amb la normativa vigent, ja no poden existir. En aquest sentit van votar 
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una proposta similar en contra l'any 2008. Esperen, que en el marc del diàleg, es pugui 
trobar una sortida per aquests paradistes. 
  
El seu grup considera una ocasió per definir aquest espai de la Rambla, per ordenar-lo i 
recuperar l'espai públic pels vianants, però lamenta que fins ara el diàleg ha estat estèril 
atès que no s'han aplicat en la reconversió els criteris establerts quant a disseny i 
comercialització, no s'ha millorat la transitabilitat ni mobilitat.  
 
Matisa que voten en contra sobretot per la segona part del redactat que parla que es 
contempli sempre la presència d'aquests paradistes i el que creuen és s'ha d'arribar a una 
solució dialogada per recuperar l'espai públic de les Rambles, sense la presència dels 
paradistes. 
 
El senyor Rodríguez, del grup municipal socialista, manifesta el posicionament contrari 
del seu grup a la proposició presentada. 
 
Comenta que entenen que les parades que configuraven aquest mercat el feien ser 
especial atès que pertanyien a mercats municipals i des del 2002 s'està treballant per 
intentar arreglar aquesta situació amb convenis. Aquests convenis s'han trencat i no s'han 
pogut aplicar. També s'ha intentat restablir-lo de manera que s'acomodés a l'ordenança 
municipal sobre protecció, tinència i venda d'animals. 
 
Creuen que l'Ajuntament ha de rescatar aquestes llicències i/o buscar la seva concessió 
dintre del que son els espais de mercats municipals per tal de donar sortida a la part 
central de les Rambles. Manifesten el seu  desacord a que posteriorment l'espai lliure 
s'aprofiti per la ubicació de terrasses.  
 
La senyora Lliuró, del grup municipal de CiU, manifesta que la voluntat del govern, 
traslladada als paradistes d'ocellaires a la Rambla, és arribar a una solució consensuada, 
en forma de diàleg. Manifesten que estan oberts a un ventall ampli de propostes. 
 
Explica que amb el col·lectiu d'ocellaires han establert un canal de treball i diàleg, tant des 
del districte com des de l’ Institut Municipal de Mercats, amb qui està convocat en breu, 
una reunió. 
 
La voluntat d'aquest govern és justament desenredar els seguit de despropòsits comesos 
per l'anterior amb aquest col·lectiu. Per això el diàleg i la propera convocatòria de 
l'Observatori de la Rambla durant aquest trimestre, que recorda que no s'ha convocat 
mai, tal i com ja ha dit el conseller d'Unitat per Barcelona i que és l'òrgan també de 
participació dels grups polítics amb representació d'aquest districte. 
 
Tot i compartir el fons de trobar una solució per aquest col·lectiu no comparteixen el fet 
que la proposició ja dona una solució tancada a la problemàtica de la Rambla i el seu 
grup vol una solució que surti de consens entre tots els agents implicats i per aquest 
motiu, s'abstenen. 
 
La presidenta atorga la paraula al grup  municipal del PPC. 
 
La senyora Jiménez manifesta que no li sorprenen els vots d'UpB, d’ICV-EUiA ni tampoc 
del PSC però estan sorpresos de l'abstenció de CiU.  
 
Considera que han fet una declaració de bona voluntat, que estan disposats a dialogar, a 
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assolir acords consensuats verbalment però que alhora de posar-los per escrit en un Pla 
d'usos o en un Pla director, no es volen ficar. 
 
Menciona que l'Ajuntament té obert un procés judicial contra els paradistes i demana com 
a mostra de bona voluntat que finalitzés. Considera que el govern està pressionant a uns 
treballadors honrats i que hi ha algun restaurador de els hi tiren les culpes per 
competència deslleial. 
 
Espera que tots aquests temes es puguin parlar, quan es convoqui, a l'Observatori de la 
Rambla i també espera que no passi com a Taula interdepartamental de la Rambla, que 
s'ha dedicat a estudiar, analitzar, conèixer i entendre els problemes sense atallar-los. 
Considera que ja és suficient d'estudiar i analitzar i que ara que governen, fora bo que 
comencessin a actuar. 
 
La presidenta atorga la paraula al grup de CiU per contestar les al·lusions. 
 
La senyora Lliuró li contesta que fins ara s'han fet pedaços i s'han trobat unilateralment 
solucions pel dret i això ha portat a la situació actual.  
 
El que proposen és arribar a una solució consensuada a través del diàleg. Aquest diàleg 
es produirà a l'observatori de la Rambla, que es convocarà en aquest trimestre i on tots 
els grups amb representació en aquest Consell participaran. 
 
La Presidenta dóna per finalitzat el debat d'aquesta proposició i declara que la proposició 
ha estat rebutjada amb el vot contrari d'Iniciativa per Catalunya-Verds– Esquerra Unida i 
Alternativa i del partit dels socialistes de Catalunya i l'abstenció de Convergència i Unió i 
d'Unitat per Barcelona. 
 
A continuació la Presidenta dóna per tancada la part decisòria i passa a la part de 
IMPULS I CONTROL i comença pel prec presentat pel grup municipal del PSC relatiu 
a les obres de l'Hospital del Mar. 
 
El senyor Pío exposa que l'Hospital del Mar és un hospital de referència del districte; que 
el govern municipal ha manifestat que aquestes obres són un projecte prioritari i estan 
destinades a millorar uns serveis. Per això formula el següent prec: 
 
“Que en la major brevetat es reprenguin les obres d'ampliació de l'Hospital del Mar per 
completar la primera fase; que els seus responsables, s'informin en el proper Consell de 
Salut del districte de Ciutat Vella de la previsió del nou calendari de fases de construcció, 
incloent el definitiu”. 
 
El senyor Galofré, per part del grup de govern, informa que estan esperant el calendari de 
les obres que, evidentment, depenen del pressupost. Pel govern és una acció prioritària 
continuar amb l'obra ja feta i el fet d'aturar aquesta primera fase és un desgast per l'obra 
que no convé a ningú. 
 
La presidenta passa al següent prec del grup municipal del PPC relatiu al CEIP 
Mediterrània. 
 
La senyora Jiménez exposa que atesa la urgència de la construcció del CEIP 
Mediterrània després d'anys d'incompliment i atès que suposen que el govern actual de la 
Generalitat va a incomplir la proposta del grup parlamentari popular formulen el següent 
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prec:  
 
“Que este distrito elabore un calendario de licitación, adjudicación y construcción del 
CEIP Mediterránea y asuma el coste de dicha obra.” 
 
La regidora contesta que accepten el prec. Quant al calendari de licitació, adjudicació i 
construcció del CEIP, a l'informe que ha presentat ja ha anticipat a grans trets quan es 
produiria, però per prudència no avança cap dada més, atès que el conveni on es marca  
l'avançament dels diners per part de l'ajuntament i el retorn per part de la Generalitat no 
està signat. En tant punt s'hagi formalitzat la signatura els hi donarà a conèixer aquest 
calendari.  
 
Quant a la segona part relativa a que l'Ajuntament assumeixi el cost de l'esmentada obra, 
ha quedat prou clar que l'Ajuntament fa l'avançament dels diners i que li seran retornats 
per la Generalitat. 
 
La presidenta presenta el següent prec del grup municipal d'UpB relatiu a parcs 
infantils.  
 
El senyor Roman explica que atesa la importància dels parcs infantils com espais de 
socialització i convivència d'infants i d'adults i la manca d'aquests espais al districte i la 
precària situació d'alguns d'ells, que suposen un risc per les criatures presenten el 
següent prec:  
 
“Que en el proper plenari, es presenti un informe sobre l'estat dels parcs infantils ubicats 
al present districte de Ciutat Vella, que inclogui un pla de millora i un llistat 
d'emplaçaments per possibles nous espais de jocs infantils, amb l'objectiu d'augmentar 
l'oferta, la varietat i la qualitat dels parcs infantils del present districte de Ciutat Vella.” 
 
El senyor Galofré, del grup de govern, contesta que el proper Consell de districte es 
passarà l'informe sol·licitant. 
 
La presidenta presenta el següent prec del grup municipal d'ICV-EUiA relatiu a les 
retallades a Ciutat Vella. 
 
La senyora Garrido posa de manifest les retallades que la Generalitat està efectuant en 
els àmbits de salut, social i educatius amb l'excusa de garantir l'Estat del Benestar i  les 
manifestacions que ha fet l'Alcalde sobre la política de les escoles bressol. Es pregunta 
què passarà amb les places de les noves escoles bressol del districte i comenta les 
mobilitzacions a l'Hospital del Mar davant les retallades. Pe tot això fa el següent prec: 
 
“Que el govern del Districte, informi exhaustivament, al consell del districte de Ciutat 
Vella, sobre  l'abast i l'efecte d'aquestes retallades i si és el cas, sobre les mesures 
pal·liatives que hagi aplicat o que pensi aplicar en el futur, el districte”.  
 
La senyora Lliuró, del grup de govern, posa de manifest la impossibilitat de contestar en 
dos minuts.  
 
A continuació li diu que la informació que demana el seu grup parlamentari la té o la pot 
obtenir al Parlament de Catalunya, que és l'òrgan on correspon aquest debat.  
 
Explica les accions que va fer l'Ajuntament davant la modificació de la forma de 
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pagament de la renda mínima d'inserció per part de la Generalitat el passat mes d'agost. 
Explica que es va incrementar la partida d'ajuts de suport econòmic per situacions 
urgents i es va intervenir a 144 casos a tot Barcelona, 23 d'aquests casos en Ciutat Vella.  
 
Alhora es va recollir la informació dels casos que no havien rebut el xec, tant des dels 
centres de serveis socials i des del dispositiu d'atenció telefònica centralitzat. Des dels 
centres de Serveis Socials es van transmetre a la Generalitat un total de 919 incidències 
de tota Barcelona, és a dir, casos  que arribaven dels centres de serveis socials. Quant a 
la situació de pagament de la renda mínima d'inserció a 30 de setembre, consten 4.368 
expedients, dels quals s'han pagat el 90'1%, la resta estan en període de revisió perquè 
s'ha detectat alguna anomalia.  
 
En relació amb les escoles bressol deixa clar que les escoles bressol públiques 
evidentment continuaren sent públiques. La voluntat d'aquest govern és concertar places 
de les escoles bressol privades, perquè tinguin preu públic i garantir-ne sobre tot, un 
estàndard de qualitat com en la pública. 
 
Afegeix que en aquest districte no es deixarà d'atendre cap ciutadà ni s'està 
desmantellant l'Estat de Benestar, que és garant de la cohesió social del país. 
 
El govern d'aquest districte governa per garantir el benestar dels veïns i de les veïnes i 
aquí s'enfoquen totes les polítiques que és despleguen i es desplegaran i com a prova és 
el suport que donen a la declaració institucional que en aquest sentit, presenta el grup del 
partit socialista. 
 
La presidenta finalitza el torn de Precs i inicia el torn de preguntes, d'acord amb l'ordre 
del dia, i dona la paraula al grup municipal socialista, per tal que presenti la primera 
pregunta. 
 
El senyor Rodríguez presenta la pregunta exposant que ateses les manifestacions del 
govern del districte, referent a la seva voluntat d'avançar els fons necessaris, per la 
construcció del CEIP Mediterrània, al consorci d'educació de Barcelona, que és qui té la 
competència per a construir-lo; a compte d'una partida pressupostària destinada al pla de 
barris de la Barceloneta fa la següent pregunta: 
 
“Quins són els acords entre la Generalitat  de Catalunya i el govern d'aquest districte 
d'avançar els recursos per a construir el CEIP Mediterrània i per quan està garantit el 
retorn d'aquests fons econòmics, per part de la Generalitat i com assegurarà el govern del 
districte, que aquest retorn repercutirà en els projectes previstos per la millora del barri de 
la Barceloneta?”. 
 
La regidora del Districte fa constar que ja ha contestat aquest tema però fa un incís en el 
segon atès relatiu al finançament que anirà en detriment a compte d'una partida 
pressupostària destinada al pla de barris de la Barceloneta. 
 
Explica que, evidentment, l'avançament dels diners que fa l'Ajuntament seran retornats i, 
un cop retornats aquests diners, seran destinats lògicament, en el barri de la Barceloneta, 
ja que la partida d'on surten aquests diners és per un conveni de l'any 2001 signat entre 
el port de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, que afecta al tema de la zona d'activitat 
logística, al Moll de la Fusta, entre d’altres. Es tracta de projectes antics i aquest conveni 
demana explícitament que les inversions reverteixin en el barri de la Barceloneta. 
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La presidenta dóna per finalitzada la pregunta i atorga la paraula al grup municipal del 
PPC per tal que presenti la següent pregunta. 
 
La senyora Jiménez exposa que atès la posició veïnal i dels comerços de la plaça Sant 
Miquel a l'estàtua homenatge als Castellers i atès la diferent posició de l'Alcalde abans i 
després de les eleccions en relació a aquesta estàtua pregunta: 
 
“¿Cuáles son los motivos que han hecho cambiar de opinión al alcalde respecto a días 
antes de las elecciones?” 
 
El senyor Zalacaín, de l'equip de govern, manifesta que és un projecte heretat del govern 
anterior. Clarifica que no és un projecte menor, sobretot pel seu cost.  
 
Explica que el mes de maig passat es van iniciar les obres de condicionament de la plaça 
per poder posar l'escultura. El mes de juny es van aturar les obres en espera de les 
possibles modificacions que volgués introduir el nou govern municipal en el projecte. 
Després d'haver valorat amb l'autor els pros i contres d'una modificació d'emplaçament, 
que suposava necessàriament una major despesa de diners públics, s'acorda reprendre 
les obres.  
 
El govern ha parlat amb els veïns i establiments de la zona per explicar-los aquest 
procés.  
 
La presidenta atorga la paraula al grup municipal d'ICV-EUiA per tal que exposi la 
seva pregunta. 
 
El senyor Casanova exposa que atès la història de convivència entre nudistes i no 
nudistes que sempre hi ha hagut a la platja de St. Sebastià, havent estat aquesta una de 
les platges pioneres en tot l'Estat pregunta: 
 
Per quin motiu o canvi de criteri els agents de la guàrdia urbana, multen als nudistes, des 
del mes de juliol passat? 
 
El senyor Avinyó, de l'equip de govern, contesta, primer de tot, que ja fa anys, que  els 
clubs natació Atlètic Barceloneta i el club natació Barcelona i l'associació de veïns de la 
Barceloneta, demanen que s'acabi amb el nudisme a aquesta platja. 
 
Recorda que la platja nudista de Barcelona està a la Mar Bella. 
 
Aquest estiu s'ha modificat l'article 74 de l'ordenança de mesures, per garantir la 
convivència on es prohibeix anar despullat o despullada pels espais públics llevat 
d'autoritzacions per espai púbics concrets. En aquest cas l'espai autoritzat seria   la platja 
de la Mar Bella. 
 
Explica que la Guàrdia Urbana, abans de procedir a multar, avisa a les persones que a on 
estan no poden estar nusos, després els hi ofereix que es vesteixin. Si no tenen roba per 
vestir-se, se'ls hi ofereix una manta i sinó s'accepta la manta, es quan es procedeix a 
multar-los. 
 
I li recorda que només han estat imposades dues multes: una al mes de juliol i l'altra el 
mes de setembre 
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La presidenta atorga la paraula al grup municipal d'UpB per finalitzar el torn de 
preguntes i la part d'impuls i control.  
 
El senyor Roman exposa que, com a veí del Raval, ja nota els efectes de la retallades 
amb sanitat i posa tot un seguit d'exemples, com ara amortitzacions de places de metges 
per jubilació, no renovació d'infermeres amb contractes en pràctiques, deficiències 
d'atenció als malats a l'Hospital del Mar i reducció de personal en aquest hospital, que 
afecta als CAP del districte.  
 
Davant de tot això, pregunten: “Quin és el capteniment de la Regidoria del present 
Districte de Ciutat Vella, respecte a les retallades i serveis que el govern de la Generalitat 
ha dut a terme en el sistema sanitari català?, i si pot la regidora fer una relació d'aquestes 
retallades, al centre del nostre districte i fer-ne un petit balanç?”. 
 
La senyora Lliuró, de l'equip de govern, respon en nom de la regidora.  
 
Tal i com ha contestat a la senyora Garrido el capteniment d'aquest districte i del govern 
de la ciutat és. davant els reajustaments pressupostaris que  poden afectar en el camp de 
la sanitat, és garantir que cap ciutadà es quedi desatès.  
 
Pel que fa a l'Hospital del Mar, manifesta que no s'ha produït cap reducció referent a la 
cartera de serveis que rep els ciutadans, però que, per reduir el dèficit de l'hospital, s'ha 
elaborat un pla d'optimització per assolir els objectius pressupostaris 2011-2012, que 
marca el departament de Salut. Concreta que no s'ha eliminat cap servei i que s'ha 
produït és una ajust en la programació de l'activitat assistencial, per tal que tingui el 
mínim impacte possible en la població.  
 
Per donar compliment a aquesta reducció de pressupost, l'Hospital ha posat en marxa un 
pla de mesures per la sostenibilitat que contempla l'optimització i ordenació dels serveis. 
Aquest Pla reculI mesures d'estalvi energètic, de manteniment, de bugaderia, de roba, de 
neteja, de negociació de preus amb proveïdors, de millora de la gestió hospitalària, de la 
medicació i la despesa evitable amb prescripció. 
 
En el cas dels caps hi ha reajustaments que van també en aquesta línia.  
 
La presidenta tanca la part de precs i preguntes i passa a la DECLARACIÓ 
INSTITUCIONALS, que la presenta el senyor Rodríguez del grup del PSC. 
 
En primer lloc realitza una introducció al contingut de la Declaració institucional i 
seguidament procedeix a llegir-la el contingut literal de la qual és el següent: 
 
“Primer: Manifestem el nostre compromís en la defensa dels serveis públics, ara 
amenaçats amb retallades i limitacions, en aquest moment que la situació  per les que 
passen moltes famílies i persones del districte de Ciutat Vella, la qual cosa ens exigeix 
redoblar els esforços per una societat millor. Aquesta actuació seria incompleta sinó 
estiguéssim atents i actius treballant, per evitar qualsevol superació de riscos d'exclusió: 
gent gran, aturats de llarga durada, dones, gent jove, col·lectiu de persones nouvingudes 
o les persones treballadores no qualificades. 
 
Segon: Hem d'aplicar polítiques transversals dirigides a les persones per poder 
respondre a les seves necessitats de manera global, integrar-hi serveis bàsics, amb 
intervencions educatives, sòcio-sanitàries, esportives i culturals, de disseny d'espais 
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públics, així com una política de rehabilitació i millora d'habitatges. En aquest sentit 
l'accés a l'habitatge s'ha de conformar com un element clau, per enfortir la cohesió social, 
la convivència, l'equilibri territorial en el ben entès de donar suport a la construcció del 
projecte vital de la gent, tant pels qui no en disposen, com els que poden córrer el risc de 
perdre'l per raons socials o econòmiques. 
 
Tercer. Apostem per un lideratge clar del districte de Ciutat Vella, pel manteniment de les 
polítiques de qualitat de vida i cohesió social, compartint estratègies i actuacions amb el 
teixit social que facin front a aquestes retallades que posen en risc serveis públics bàsics 
com son l'educació, la salut i els serveis socials. 
 
Quart. Volem manifestar el compromís amb més força que mai per la convivència, les 
oportunitat i la creativitat en un marc de la sostenibilitat econòmica, social i medi 
ambiental, continuant exercint el paper de lideratge que el districte de Ciutat Vella, en la 
realitat de Barcelona. “ 
 
La presidenta declara que la declaració institucional  llegida compta amb el recolzament 
de tots els grups polítics i que s’aprova per unanimitat.  
 
Sense més assumptes a tractar, dóna per finalitzada la sessió ordinària del present 
Consell de districte, essent les 21 hores 56 minuts i agraeix a tots la seva assistència. 
 

 LA PRESIDENTA      LA SECRETÀRIA 
 

 

Sara Jaurrieta i Guarner     Ester Solana i Grasa 
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RESUM DE L'AUDIÈNCIA DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 

CELEBRADA EL 20 D’OCTUBRE DE 2011 
 
A la ciutat de Barcelona, el dia 20 d’octubre de 2011, té lloc la sessió de l’Audiència 
Pública de l’Estat del Districte, a la sala Ernest Lluch de la seva Seu, plaça del 
Bonsuccés 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. 
 
Hi assisteixen a la sessió el regidor adscrit, Il·lm. senyor Alberto Vilagrassa i Gil, del 
grup municipal del PPC, els consellers, la gerent del Districte, senyora Mercè Massa i 
Rincón, i la cap del departament de Serveis Jurídics-Secretaria, senyora Ester 
Solana i Grasa. 
 
La presidenta inicia la sessió donant la benvinguda a la primera Audiència Pública del 
mandat i informant que en la propera convocatòria, es facilitarà una adreça de correu 
electrònic per a qui vulgui enviar per escrit la seva pregunta, amb una antel·lació 
mínima de 48 hores abans de la celebració de l’Audiència Pública, amb la finalitat de 
donar una resposta més acurada. 
 
A continuació, la presidenta indica, ateses les paraules demanades, que la present 
sessió s'organitzarà en blocs de cinc intervencions, per ordre d’inscripció, en primer 
lloc intervindran les entitats i en segon lloc els veïns a títol individual, i així 
successivament. La regidora respondrà després de cada bloc d’intervencions. 
 
Un cop explicat el funcionament de la present sessió, la presidenta inicia el primer bloc 
amb les intervencions de les següents entitats: 
 
1. La senyora Maria Mas, de l’Associació de Veïns del Casc Antic, exposa la seva 

preocupació per la modificació del Pla d’Usos i per la moratòria en la construcció 
d’hotels a Ciutat Vella. Així mateix, manifesta el seu descontent per les actuacions 
policials portades a terme al districte, ja que en alguns casos són insuficients i en 
d’altres desproporcionades. 
 

2. El senyor Jesús García, de l’Associació de Víctimes de l’Abús de Poder, explica els 
motius que han portat a la creació d’aquesta entitat. També considera que 
l’Ajuntament ha d’implicar al ciutadà en el govern de la ciutat i no a l’inrevés. 

 
3. El senyor Josep Maria García Sánchez, d’Amics Arc del Teatre Rius i Rodalies, 

comença la seva intervenció manifestant que el Raval Sud està molt degradat 
actualment. Mostra un document que vol fer arribar a la Comissió de Govern. Tot 
seguit, parla del “botellón”, diu que és un problema no només del cap de setmana, 
sinó de tota la setmana. 
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4. El senyor Oriol Perera, de la candidatura d’Unitat Popular de Ciutat Vella, felicita 
l’actuació de l’Ajuntament, ja que ha aconseguit que Barcelona sigui una ciutat 
acollidora pels ciutadans, però vol saber si “l’urbanisme dissuasiu”, suposarà treure 
una part del mobiliari urbà, en quins carrers i places s’actuarà i quin cost econòmic 
tindrà. Més concretament, vol saber si el Districte retirarà el mobiliari urbà dels 
Jardins dels Horts de Sant Pau i dels Jardins de Sant Pau del Camp, i si té previst 
fer el manteniment i la neteja necessaris d’aquests jardins i de la resta d’espais 
públics. 

 
La presidenta passa la paraula al senyor César Pozo, de l’Associació Magdalenes, 
però no hi és, amb la qual cosa passa la paraula a una altra entitat. 
 

5. Els senyors Isabel González, Fernando Cases i Santiago Rodríguez, de 
l’Associació de Veïns del Raval, exposen la situació tan degradada que pateixen 
els carrers del Carme, Hospital i la Rambla del Raval: delinqüència, prostitució, 
entre d’altres. Els veïns tenen por de sortir al carrer i demanen una solució. 
 

Un cop finalitzat el primer bloc d'intervencions, la presidenta atorga la paraula a la 
regidora per tal que contesti les qüestions formulades. 
 
La regidora saluda als assistents, els agraeix la seva assistència i contesta les 
qüestions plantejades: 
 
1. A la senyora Maria Mas, de l’Associació de Veïns del Casc Antic, la regidora li dóna 

una informació genèrica del Pla d’Usos, i li explica que fins que no s’aplica una 
modificació, no hi ha cap tipus de moratòria, però que és un instrument que 
necessita una revisió i que ningú s’ha d’alarmar, perquè es recolliran les inquietuds 
de tots els veïns i entitats. La finalitat de la revisió del Pla d’Usos vigent és intentar 
trobar una solució a les diferents problemàtiques del districte, per tal d’aconseguir 
que els veïns i entitats hi es trobin a gust i hi puguin viure amb tranquil·litat. 
Pel que fa al Pou de la Figuera, la regidora li diu que no es farà cap intervenció 
policial, sinó una intervenció comunitària i transversal, intentant millorar el 
manteniment de l’espai, dels serveis, de la seguretat, entre d’altres. Per això, s’ha 
fet una Comissió de Seguiment amb l’equipament de l’autogestió del Pou de la 
Figuera. 
Respecte a les intervencions, la regidora comenta que potser es refereix a la festa 
que hi va haver el dissabte 8 d’octubre, però per part de l’Ajuntament no hi havia 
un coneixement previ i hi havia molta gent concentrada, i que abans de fer alguna 
activitat al carrer, cal demanar els permisos adients. En tot cas, la intervenció 
policial en aquella zona va ser estrictament de control delinqüencial. 
 

2. Al senyor Jesús García, de l’Associació de Víctimes de l’Abús de Poder, la regidora 
li dóna la benvinguda per la creació d’aquesta nova entitat al districte i el convida a 
parlar. En relació amb la idea que ha exposat de governar tots junts, la regidora li 
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comenta que justament han començat a convocar a totes les entitats per tal de 
construir junts la millora d’aquest districte. 

3. Al senyor Josep Maria García Sánchez, d’Amics Arc del Teatre, Rius i Rodalies, la 
regidora li agraeix la seva intervenció i li comenta que el Districte té un Pla de 
Barris, que fa referència al Raval Sud, i que desitja que aquest Pla ajudi a millorar 
tot aquest entorn. En tot cas, a principis de l’any vinent es farà una Comissió de 
Seguiment del Pla de Barris per veure com es desenvolupen les obres i com estan 
previstes les actuacions que es van fent, ja que aquest serà un altre lloc de debat. 
La regidora li diu que el CD que li ha fet arribar se’l mirarà i que aquella zona és 
una prioritat del Govern del Districte, així com la Sala de venopunció i els 
“botellons”. 

4. Al senyor Oriol Perera, de la candidatura d’Unitat Popular de Ciutat Vella, la 
regidora li comenta que l’urbanisme dissuasiu o preventiu encetat per l’anterior 
Govern, pretenia dissenyar les places per no crear conflictivitat, però des de la 
Tinència d’Hàbitat Urbà, no estan d’acord amb aquest tipus d’urbanisme, ja que 
l’Ajuntament vol recuperar els carrers i les places, perquè puguin ser espais de 
trobada i convivència. La voluntat d’aquest Districte és que els espais siguin verds, 
còmodes i agradables per a tothom, justament per fomentar la convivència i la 
relació entre les persones. 
Respecte als Jardins dels Horts de Sant Pau, la regidora li diu que és un projecte 
que està inclòs dins del Pla de Barris del Raval Sud. Hi ha una inversió molt 
important per fer aquesta remodelació, però es vol repensar aquest espai. Per 
això, a partir del mes de gener de l’any vinent hi haurà un procés de participació de 
veïns i gent de l’entorn, per tal de trobar la millor solució a un espai que a vegades 
no té l’ús desitjat. 
Pel que fa al manteniment de serveis i neteja, la regidora li diu que s’ha de millorar, 
ja que hi ha molts punts d’aquest districte que no acaben de funcionar del tot bé, 
però és un servei que s’ha de modular amb la Regidoria de Medi Ambient. 
 

5. Als senyors Isabel González, Fernando Cases i Santiago Rodríguez, de 
l’Associació de Veïns del Raval, la regidora els contesta que la zona del carrer 
Carme, Hospital i el passatge és prioritària, ja que el Districte té constància que hi 
ha hagut un increment de furts, d’intimidació, i d’altres i, per tant, s’ha de treballar 
conjuntament amb els cossos de seguretat. 

La presidenta dóna pas al segon bloc d’intervencions de ciutadans i ciutadanes a títol 
individual, que consta de cinc torns de paraula: 

1. El senyor José Álvarez, veí del carrer de l’Om, dóna la benvinguda a la regidora, 
que espera que ajudi als vertaders veïns del barri del Raval. També exposa la 
problemàtica de l’edifici conegut com “Quinta Galería”, situat al carrer de l’Om i a 
50 metres d’una Comissaria dels Mossos d’Esquadra, que és el centre 
d’operacions d’una banda organitzada de tràfic de drogues. A més, hi ha pisos que 
es dediquen a tot tipus d’activitats il·lícites: magatzem de llaunes pels llauners, 
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pisos pastera, etc. A tot això, s’hi afegeix la pressió turística i les activitats d’oci, 
amb la qual cosa vol una resposta clara de si la revisió del Pla d’Usos, suposarà un 
increment d’aquesta pressió turística. Demana un tracte preferent pels veïns del 
Raval, perquè viuen una situació insuportable. 
 

2. El senyor Jaume Joan, veí del carrer Joaquim Costa, exposa el problema dels 
patinadors que hi ha a la Plaça dels Àngels. També comenta la situació que es 
produeix al carrer Ferlandina, 41: hi ha una senyora que es dedica a la prostitució i 
té allà les seves oficines. 

 
3. La senyora Prudens Teran, veïna de la Rambla, comenta que té una salut delicada 

i demana a la regidora una reunió per tractar temes personals. 
 

4. El senyor Calixto Sobrado, veí del carrer dels Còdols, li desitja bona sort al nou 
Govern. A continuació, parla de la problemàtica de les escombraries, ja que la gent 
no respecta les ordenances municipals i baixa les escombraries durant tot el dia. 
Proposa imposar multes a tots els incívics que no respectin la normativa municipal. 
Caldria assenyalar millor el punt de recollida pneumàtica, amb la qual cosa 
s’evitarien molts d’aquest problemes. 
També comenta el problema del soroll. Gràcies a la col·laboració de les autoritats i 
dels tècnics de barri s’ha aconseguit el tancament del bar “Red Rocket” durant 100 
dies. Ara ja no se sent tant soroll com abans, però tot i així els veïns del front 
llencen aigua i terra perquè la gent que surt fora fa molt soroll. 
Comenta el problema que hi ha al barri amb el tràfic de drogues, així com la 
situació dels espais públics del barri, ja que no està d’acord en que es posin bancs, 
perquè els ocupen les persones èbries i els sense sostre. Mostra el suplement del 
diumenge del dia 9, on sortien diferents entitats del districte demanant la supressió 
dels bancs per evitar aquestes situacions. 
 

5. El senyor Josep Maria Rierola, veí del carrer Bisbe Laguarda, comenta que han 
començat les obres de la Plaça del Pedró i que als diaris ha sortit una petita nota 
de les troballes, ja que és molt important mantenir informats als ciutadans de tot el 
que ha format part de la nostra història. 

 
La presidenta dóna per finalitzat el segon bloc d'intervencions a títol individual i a 
continuació atorga la paraula a la regidora per tal que contesti les qüestions 
formulades: 
 
1. Al senyor José Álvarez, veí del carrer de l’Om, la regidora li agraeix la utilització 

que ha fet de la paraula “mimar” i diu que precisament aquest és l’objectiu amb 
majúscules d’aquest Govern, la de cuidar els veïns, perquè hi ha d’haver veïns que 
hi visquin i que hi vulguin continuar vivint. La regidora entén la postura dels veïns 
perquè la situació actual del districte no és nova, però en tres mesos i mig de 
mandat encara no hi ha hagut temps de fer cap actuació, perquè es vol estudiar tot 
molt bé per tal de prendre les decisions correctes. 
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La regidora comenta que aquest Govern aplicarà l’ordenança de la convivència, 
perquè quan eren a l’oposició la van aprovar. L’únic que demana és temps i 
comprensió als veïns, ja que amb una comunicació directa i permanent es vol 
informar dels propòsits d’aquest Govern. 
 

2. Al senyor Jaume Joan, veí del carrer Joaquim Costa, la regidora li constata que el 
Districte té un expedient obert al local del carrer Ferlandina. En relació amb els 
patinadors de la plaça del MACBA, li dóna tota la raó i li diu que des del Districte 
s’estan proposant mesures per tal que aquest col·lectiu pugui disposar d’un espai 
per fer aquesta pràctica. 
 

3. Al senyor Calixto Sobrado, veí del carrer dels Còdols, la regidora li comenta, en 
relació amb les escombraries, que tothom s’ha de responsabilitzar de les seves 
actuacions i que el Districte actuarà amb contundència per evitar les actituds 
incíviques. Li diu que l’ordenança de la convivència és una bona eina i s’ha 
d’aplicar. Pel que fa a la resta de temes plantejats (soroll i tràfic de drogues), la 
regidora li constata que el nou Govern està treballant per trobar una solució. Quant 
als espais, el nou Govern no vol un espai públic incòmode, sinó que sigui 
agradable, del que es tracta és de fer una bona gestió de l’espai públic i de que 
aquest sigui ocupat per les entitats i pels veïns i veïnes que tinguin ganes de fer 
coses. 

 
4. Al senyor Josep Maria Rierola, veí del carrer Bisbe Laguarda, la regidora, en 

relació amb les obres de la Plaça del Pedró, li confirma que fa dues setmanes 
aproximadament, es va convocar als veïns d’aquesta plaça per explicar-los com 
anirà tot el procés, que es farà un seguiment i que quan hi hagi troballes es farà 
una comunicació addicional i especial, a més de la periòdica. 

 
A continuació, la presidenta dóna pas a l’altre bloc d’intervencions format pels 
representants de les entitats i els ciutadans a títol individual que resten per intervenir i 
els atorga la paraula per ordre d'inscripció: 
 
1. La senyora Montse López, de la Plataforma del CEIP Mediterrània, demana al nou 

Govern la màxima prioritat al calendari d’obres, perquè no entenen què vol dir 
requalificació del solar, quan saben que aquest solar estava ja en disposició per a 
la construcció del col·legi. 

 
2. La senyora Maite Roca, de l’Associació de Veïns del carrer de la Cera, demana la 

revisió de l’enllumenat públic des del carrer d’en Botella fins al de la Reina Amàlia, 
ja que és molt precari i que s’ha agreujat amb unes obres al carrer de la Cera. 
 

3. La senyora Maria Teresa Ferri, veïna del carrer d’en Rosic, denuncia l’estat tan 
descuidat del barri de la Ribera, en concret parla d’un edifici okupat, que està a 50 
m. d’on viu i 5 m. d’on treballa. Les bombones de butà van per la finestra, no tenen 
aigua i la roben, a més a més, els han agredit a ella i a un membre de la seva 
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família. Els Mossos d’Esquadra hi han anat moltes vegades, però no poden fer res. 
En tres mesos, han forçat la porta del seu restaurant dos cops, quan fa trenta anys 
que té el negoci i en aquests anys només li havien forçat la porta dues vegades. 
Manifesta la seva por d’anar pel carrer. 
 

4. El senyor Carles Ester es queixa de la manca de patrulles de la Guàrdia Urbana 
pel barri del Raval. Denuncia que s’ha perdut el comerç autòcton i que hi ha una 
manca de control de l’horari dels establiments comercials i en l’atorgament de 
llicències. 
 

5. La senyora Carmen Navarro denuncia que no s’ha adoptat cap mesura per 
restablir l’ordre durant aquest nou mandat. Descriu els esdeveniments nocius que 
succeeixen a diari al carrer Robadors i considera que cap excusa pot justificar que 
els incívics es facin  amos del carrer.  

 
La presidenta dóna per finalitzat el tercer bloc d'intervencions a títol individual i a 
continuació atorga la paraula a la regidora per tal que contesti les qüestions 
formulades: 
 
En primer lloc la regidora comunica als assistents que la banda ETA ha anunciat el fi 
de l’activitat armada. 
 
1. A continuació respon a la senyora Montse López, de la Plataforma del CEIP 

Mediterrània, en el sentit que no vol donar dates del calendari d’obres fins que 
estigui tancat l’acord i comunica que s’ha procedit a aprovar inicialment el 
planejament necessari per poder construir el centre i s’està seguint la tramitació 
per l’aprovació definitiva. Recorda que l’escola s’ha de començar a construir al 
gener del 2012. 
 

2. La regidora recull la petició feta per la senyora Maite Roca, de l’Associació de 
Veïns del carrer de la Cera. 
 

3. La regidora atorga la paraula a la gerent per tal que contesti a la senyora Maria 
Teresa Ferri en relació a l’ocupació de l’edifici del carrer Banys Nous. La gerent 
explica que el Districte és coneixedor del tema i el segueix. En aquest sentit, s’han 
reunit amb la propietat, actualment una entitat bancària, per tal que agilitin els 
tràmits legals necessaris per tal de desallotjar la finca.  
 

4. La regidora contesta al senyor Carles Ester que la intervenció que cal al Raval no 
és només policial, sinó també comercial, generant oferta adient i espais 
agradables. Considera que el Pla d’Usos hauria d’incloure eines per garantir 
l’equilibri territorial comercial, que avui no les contempla. 
 

5. La regidora contesta a la senyora Carmen Navarro que, comprèn la seva 
desesperança, però que estan fent coses i que passat un temps es veuran els 
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resultats. S’està treballant en el programa de mediadors veïnals. La implantació de 
la filmoteca ajudarà a la pacificació del barri. L’àrea de rehabilitació permet detectar 
que passa dins dels habitatges i actuar en conseqüència. Aquestes actuacions i 
d’altres demostren que hi estan a sobre i que d’aquí un temps es veuran els 
resultats. 
 

A continuació, la presidenta dóna pas a l’últim bloc d’intervencions format pels 
representants de les entitats i els ciutadans a títol individual que resten per intervenir i 
els atorga la paraula per ordre d'inscripció: 

 
1. La senyora Isabel San Emeterio no es troba a la sala. 

 
2. El senyor Eduard Elies fa un repàs de la situació del Districte: considera que no 

s’ha fet net en el tema de l’atorgament, verificació i control de les llicències i, si més 
no, considera que hi ha deixadesa. Com a conseqüència, hi ha pisos turístics 
il·legals que rebenten els preus, fan competència deslleial i atrauen turisme de 
pèssima qualitat que es dedica a molestar al veïnat de dia i de nit, embrutar i fer 
les necessitats fisiològiques a la via pública i les porteries particulars, i a destrossar 
el mobiliari urbà. Denuncia bandes de drogues que s’han apropiat dels carrers i 
amenacen al veïnat, la prostitució, els tril·lers que actuen a la Rambla, i els 
robatoris. Manifesta el seu malestar per l’actuació de la Guàrdia Urbana. 
 

3. Davant de tot això demana que s’adoptin mesures de control sobre l’oficina de 
Llicències i Inspecció i la seva reforma per tal que sigui més transparent. Un pla 
eficaç per eradicar els pisos turístics il·legals, amb la qual cosa s’aconseguiria 
eradicar altres problemes (prostitució, sorolls, brutícia...). La destitució de 
l’Intendent de la Guàrdia Urbana i una revisió a fons dels protocols de la Guàrdia 
Urbana. I, per finalitzar, un pla per acabar amb el tràfic de drogues i la prostitució al 
barri. 
 

4. El senyor Alexandre Grimal demana que es confeccioni la Carta Arqueològica del 
districte, una reivindicació que realitza des de fa sis anys, atesa la importància de 
les restes arqueològiques del districte, tal i com es fa palès a les troballes de la Pl. 
del Pedró. 
 

5. El senyor Diego Schwarzstein, representant del moviment 15-M pregunta sobre els 
problemes de matriculació de l’escola del carrer Rull. Vol saber el futur de l’espai 
familiar situat al carrer d’Erasme Janer. Manifesta l’oposició a l’estàtua de la plaça 
Sant Miquel ja que no els hi agrada i ocupa un espai molt ample. Pregunta si 
pensen fer un carril bici a la Via Laietana i posa de manifest que s’hauria de regular 
el tema del ciclisme turístic al barri. Demana a la regidora que li aclareixi les 
declaracions que van sortir al diari relatives a que hi ha espai per hotels petits de 
luxe al barri, ja que el luxe no els preocupa i en canvi, hi ha gent al barri que passa 
gana. Comenta que s’han tret les subvencions per menjador de nens a les escoles. 
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6. El senyor Manel Simón intervé sobre el barri del Raval. 
 

7. El senyor Santiago Rodríguez fa referència a la situació del carrer Hospital. 
Esmenta que no s’han tret als patinadors de la Pl. dels Àngels i proposa fer una 
pista a Montjuïc. Denuncia que no es pot dormir al carrer Nou de la Rambla i altres 
carrers a causa de les festes que es fan a la sala Apol·lo per les nits i per la gent 
que està al carrer consumint begudes alcohòliques i denuncia la manca del policia 
de barri. 
 

La presidenta dóna per finalitzat l’últim bloc d'intervencions a títol individual i a 
continuació atorga la paraula a la regidora per tal que contesti les qüestions 
formulades: 

 
1. En primer lloc, la regidora manifesta que no es pot agrair el to de les darreres 

intervencions inclosa la del senyor Eduard Elias al qual li respondrà amb una cita 
personal, al no trobar-se a la sala. 
 

2. La regidora contesta al senyor Alexandre Grimal que considera que ha d’existir 
aquesta Carta Arqueològica, que aposta per ella i que el regidor de Cultura està en 
aquesta línia de treball.  
 

3. La regidora contesta al senyor Diego Schwarzstein que la escola del carrer Rull 
s’ha retardat per les obres i que al gener o al curs vinent s’obrirà. Ara per ara, els 
nens van a l’escola CEIP Drassanes i la decisió dels trasllat es farà juntament amb 
l’escola. 
Sobre el futur de l’espai familiar Erasme Janer, la regidora contesta que no hi ha 
canvi d’ubicació. Sobre la l’oposició a l’escultura a la plaça Sant Miquel, la regidora 
contesta que són opinions i que és un projecte que es van iniciar fa molt de temps i 
que és més costós fer enrere el projecte que continuar-lo. 
Sobre el carril bici a Via Laietana, la regidora contesta que s’ha de parlar, i del 
tema del ciclisme turístic al barri manifesta que s’han fet esforços per millorar-lo i 
es continuaran fent.  
Quant als hotels, creu que no ha dit mai la frase que comenta i matisa que, en cas 
de parlar-hi, es refereixen a hotels de qualitat. Quant a les beques de menjador i 
d’educació, en general, no li consta que en aquest Districte s’hagin produït 
supressions d’ajudes. 
 

4. La regidora contesta al senyor Rodríguez, tal i com ja ha dit en altres intervencions, 
que s’està treballant al carrer Hospital i els altres carrers, com a zones prioritàries, i 
que s’aniran veient els resultats. En relació amb els patinadors de la plaça dels 
Àngels, es remet a les contestacions ja donades anteriorment. Quant a la manca 
de presència policial de barri, li contesta que la policia de barri s’ha de desplegar i 
que estan treballant. 
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Un cop finalitzat l’últim torn de respostes, la presidenta atorga la paraula al senyor 
Roman del grup municipal d’Unitat per Barcelona. 

 
El senyor Roman fa constar que si es fa referència a que hi ha intervencions 
irrespectuoses, aquestes referències s’han de fer a totes o no es fan a cap, ja que creu 
que és un criteri de treball que s’ha de mantenir. 

 
Un cop finalitzades totes les intervencions i contestacions, la presidenta dóna per 
finalitzada la present Audiència Pública. 

 

 
LA PRESIDENTA LA SECRETÀRIA 
  
 
  
 
Sara Jaurrieta i Guarner     Ester Solana i Grasa 
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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DEL RAVAL CELEBRAT EL 15 DE NOVEMBRE DE 2011

 
 
 
A la ciutat de Barcelona, a 15 de novembre de 2011, té lloc la sessió del Consell de Barri del 
Raval, a la Sala Gran de la Facultat de Geografia i Història, carrer Montalegre núm. 6, sota la 
presidència de l’Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella, i del 
vicepresident senyor Jordi Farrés, de l’Escola de Músics. 
 
Hi assisteixen els/les consellers/es senyors/es: 
 
Maria José Arteaga 
Juan Herrero Sapetti 
 
Hi assisteixen el conseller adscrit al barri del Raval, senyor Joan Anton Sanchez de Juan i el 
cap de la Direcció de Serveis de Territori, senyor Francesc Puigdomènech i Torras. 
 
En representació de les entitats del barri hi assisteixen: Josep Maria Nebot, de l’Associació de 
Comerciants del C/Unió; Josep Lamiel Vallvé, de l’Associació de Comerciants del C/Sant 
Pau i Junta de Comerç; Eduardo Lavega Martinez, de l’Associació d’Amics del C/Arc del 
Teatre i Rodalies; Ignasi Sagalés, de l’Associació Educativa Integral del Raval; Salvador 
Trojaola i Ignasi Sants, de l’Associació Eix Comercial del Raval; Maria Lina Blázquez, de 
l’Associació Esport-3; Ascensión de la Torre Cuevas i Elena Bendala, de l’Associació Mercat 
Obert de la Rambla del Raval; Helena Palau, de l’Associació per a Joves TEB; Jordi Folch, 
de l’Associació de Comerciants Raval7; Imma Solé, de la Biblioteca Sant Pau i Santa Creu; 
Mª Antònia Soler, del CEIP Drassanes;  Carmen Fuertes i Joan Madorell, de la Fundació Tot 
Raval; Javier Alegro, del Periódico del Raval; Josep Masabeu, de Braval;Claudia Roy, de 
l’Associació Raval Verd i  Sebastian Riveros, de l’Àmbit Prevenció. 
 
Assisteix la senyora Nel·la Saborit, de la CUP Ciutat Vella. 
 
A títol individual hi assisteixen les persones que es relacionen tot seguit: Palmira Perez, Jordi 
Terés, Edwin Perez, Eduard Elias, Montserrat Crespín, José Alvarez, Carlos Diez, Laura 
Fernandez, Mercè Casas, Miquel Aguilar, Maria José Dominguez, Àngels Arregui, Laura 
Ferrera, Josue Molina, Engracia Querol, Jordi Armengou, Assumpció Taberner, Àngels 
Bardagí, Lidia Colomina, Jordi Abadal, Rosa Maria Gomez, Mercè Mallol, Elita Rios i 
Margarita Abaya.  
 
Hi és present la consellera del grup municipal de CiU, senyora Anna Lliuró i Serra. 
 
Actua com a secretari el conseller tècnic del Districte, senyora Roger Puigví i Fernàndez, que 
certifica. 
 
La presidenta inicia la sessió a les dinou hores amb unes paraules de salutació als assistents. 
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L’ordre del dia previst és el següent: 
 

1. Presentació regidora. 
2. Comissió de Seguiment. 
3. Referents de Guàrdia Urbana. 
4. Procés d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM). 
5. Informacions del Pla de Barris Raval Sud 
6. Torn de paraules. 

 
A continuació, la regidora procedeix a tractar el primer punt de l'ordre del dia.  
 
La regidora exposa breument el contingut de la present sessió. En primer lloc, explica les 
funcions i el calendari del Consell de Barri, així com també el contingut i les feines a realitzar per 
la Comissió de Seguiment.  
 
La regidora comenta que s’ha mantingut l’ordre del dia proposat per la comissió de seguiment 
del consell de barri i que es tractarà el tercer punt de l'ordre del dia abans del punt segon per a 
que els agents de la Guàrdia Urbana puguin sortir a treballar. 
 
La regidora fa una presentació dels membres que l'acompanyen a la taula així com dels tècnics 
de barri. 
 
La regidora fa una petita exposició per introduir el tercer punt de l'ordre del dia relatiu als 
referents de la Guàrdia Urbana. Explica que és la presentació dels caporals assignats al barri 
en torn de matí i tarda i recalca el lligam entre cossos de seguretat i veïns, per tal que serveixi 
per tenir una connexió i anticipació als problemes que es puguin presentar. 
 
A continuació, intervé el senyor Joan Rodríguez, l'intendent de la Guàrdia Urbana del Districte, 
per fer la presentació dels caporals responsables dels equips del barri. Explica que els efectius 
destinats al barri consistiran en dos caporals que s’encarregaran de la direcció dels equips i que 
seran els responsables de captar les problemàtiques dels comerços i dels veïns i les unitats 
centralitzades al territori, que treballen d’uniforme i de paisà. L'intendent explica que amb 
aquesta presentació els veïns i representants d'entitats assistents coneixen als responsables 
dels equips, els quals es posen a disposició dels veïns per resoldre qualsevol incidència i per 
treballar en conjunt. 
 
L'intendent procedeix a la presentació dels dos caporals del barri del Raval: els senyors Antoni 
Vicent, caporal de matí, i Josep Carrion, caporal de tarda. 
 
L'intendent afegeix que la Rambla, una part de la qual pertany al barri del Raval, és tractada 
com un barri i per aquest motiu s’hi destinen dos caporals, que són els senyors Florencio Ruiz 
Pardo, pel torn de matí i Daniel Corral Fuentes, pel torn de tarda, present en el consell de barri. 
 
A continuació s’obre un petit torn de preguntes perquè els assistents puguin preguntar a 
l’intendent qüestions referents als caporals. 
 



            

  

Districte de Ciutat Vella 
 

 
 

 
 
 
 

3 
 

Es pregunta si patrullen a peu i l’intendent respon que ells son els encarregats de coordinar les 
unitats territorials que consten de unitats de vehicles de 4 rodes, de 2 rodes i a peu. 
 
La senyora Margarita Abaya explica la problemàtica que hi ha al carrer Sant Vicenç cantonada 
Cardona amb la gent que orina als contenidors i la regidora contesta que en pren nota. 
 
El senyor Jordi Terés explica els problemes de neteja que hi ha a la Plaça del Pedró que s’han 
vist agravats per les obres. La regidora contesta que la intenció és que això no passi i que 
posarà els mitjans per resoldre-ho. 
 
Seguidament, es plantegen diverses preguntes seguides.  
 
El senyor Jose Alvarez planteja el problema que hi ha amb els skaters a la Plaça dels Àngels i 
que afecta no només a la plaça sinó als entorns.  
 
La senyora Lidia Colomina explica la situació de tràfic de drogues que es produeix al carrer 
Sitges. 
 
La senyora Elena Vendala explica que es va produir un robatori a la Plaça del Pedró. 
 
La senyora Àngels Bardagí exposa els problemes dels contenidors que hi ha a Nou de la 
Rambla cantonada Santa Madrona i la problemàtica a l’entorn de Sant Pau del Camp. 
 
El senyor Ernest Perez exposa el seu desacord a l’hora de multar als amos dels gossos, ja que 
no es multa mai als amos dels gossos perillosos que van deslligats i en canvi es multa a 
vegades als amos d’altres tipus de gossos per coses que al seu parer no son tant greus. 
 
El senyor Jordi Armengou està d’acord amb el senyor Jose Alvarez en la qüestió dels skaters a 
la Plaça dels Àngels i també planteja el problema dels trilers a la Rambla i explica que quan hi 
ha el canvi de torn de Guàrdia Urbana, la Rambla sembla una ciutat sense llei. 
 
El senyor David Roselló explica que al carrer Notariat, 11 hi ha un apartament turístic que 
genera molèsties. 
 
Es pregunta també a l’intendent sobre els criteris i protocols en actuacions d’urgència. 
 
El senyor Carlos Diez explica els problemes que els hi ocasiona el Sonar a l’estiu. 
 
La regidora clou aquest punt agraïnt les intervencions ja que serveix a l’Ajuntament de 
termòmetre, explicant que la solució no passa només per tenir Guàrdia Urbana a tot arreu i que 
aquests referents presentats avui aniran pel territori per detectar problemes com els exposats. 
Posa d’exemple d’intervenció el que es farà al carrer Nou de la Rambla que va venir motivat per 
una queixa dels veïns i que ha acabat amb una intervenció policial molt intensiva per intentar 
acabar amb aquest problema. Referent al problema dels skaters es reafirma amb que la solució 
no passa només per més presència policial sinó que s’han d’ocupars els espais amb activitat 
per part d’entitats i veïns. 
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A continuació, es procedeix a tractar el següent punt de l’ordre del dia, la Comissió de 
Seguiment. 
 
La regidora dóna la paraula al senyor Jordi Farrés, vicepresident del Consell de Barri, per 
explicar el funcionament de la Comissió de Seguiment.  
 
El senyor Farrés explica que la comissió de seguiment ha definit unes linies estrategiques pel 
barri que serviran de cara a elaborar el proper PAD. Diu que la Comissió està composta per 
voluntaris, amb l’objectiu de millorar el barri i recollir queixes com les que s’han produït en el 
punt anterior. Explica també la importància de no només plantejar problemes a l’Ajuntament, 
sinó el de col·laborar proposant solucions. 
 
A continuació, explica que aquestes mesures que s’han fixat pel futur es plasmaran en línies 
estratègiques, dividides en cinc eixos d'actuació, fent un breu resum de cada eix. 
 
Finalment es produeix un petit debat entre els assistents sobre diversos punts de les línies 
estratègiques i el senyor Javier Alegria demana quina vinculació té el PAD respecte les línies 
estratègiques.  
 
La regidora clou el punt animant a la gent que ha plantejat qüestions sobre les línies 
estratègiques a formar part de la comissió de seguiment i sobre la vinculació del PAD explica 
que no és vinculant però que s’elaborarà conjuntament. També recalca que la Comissió és 
positiva, ja que es recullen els temes que preocupen i que és un treball continuat que s’ha de 
plasmar en el Consell de Barri per generar debat. 
 
Tot seguit es dóna pas al següent punt de l’ordre del dia relatiu al procés d’elaboració del Pla 
d’Actuació Municipal (PAM 2012-2015).  
 
La regidora introdueix el punt explicant els 3 eixos que marcaran el PAM i quins son els seus 
objectius.  
Tot seguit dona la paraula al senyor Josep Maria Busquets que l’elaboració del procés 
participatiu i de manera ràpida les seves fases. La primera és la relativa a l'elaboració de les 
propostes i es preveu que a mitjans de desembre estigui realitzada. La segona, després de 
Reis, es farà la comunicació a la ciutat de la campanya. Es posaran tots el mitjans per tal que 
els ciutadans participin i opinin sobre la proposta municipal, incloent els òrgans de participació. 
La devolució de la participació ciutadana es produirà a mitjans abril-maig i s’aprovarà el PAM. 
També explica com i a on es podran fer les opinions sobre el PAM. 
 
La regidora afegeix que el Pla d’Actuació Municipal és l'eina que acompanya tot el mandat. 
Remarca, com a diferència, que el repte és poder fer més coses amb el cost mínim per la 
situació actual. I, per tal que les expectatives coincideixin amb la realitat, aquest PAM anirà 
vinculat amb el pressupost. 
 
A continuació, la senyora Anna Terra explica el següent punt de l’ordre del dia relatiu al Pla de 
Barris Raval Sud del qual n’explica els diversos projectes i com estan programats. Explica una 
mica més amb detall l’obra que s’està duent a terme a la Plaça del Pedró i que es convocarà 
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una reunió amb tots els que hi vulguin assistir per explicar l’estat de les obres i el calendari 
previst. 
 
Finalment, és dóna pas a l’últim punt de l’ordre del dia relatiu al Torn obert de paraules. 
 
Degut al temps restant i  a que s’han produït moltes intervencions en la resta de punts només hi 
ha temps a una intervenció. 
 
La senyora Mercè Casas demana més seguretat i més neteja. Demana també la possibilitat de 
posar els cartells amb més idiomes per a que la gent que ve de fora entengui el què es pot fer i 
el que no i això ajudi a la millora en la neteja del barri.. 
 
Un cop finalitzades i contestades les intervencions del assistents, la regidora agraeix el to de les 
intervencions i manifesta que aquesta ha de ser la via a seguir, per tal de millorar aquest 
magnífic barri de Barcelona. 
 
La regidora dóna per finalitzada la present sessió essent les 21 hores. 
 
 
 

LA REGIDORA  EL SECRETARI 
 
 
 
 

Mercè Homs i Molist Roger Puigví i Fernàndez 
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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DEL CASC ANTIC CELEBRAT EL 17 DE NOVEMBRE 
DE 2011 

 
 
 
A la ciutat de Barcelona, a 17 de novembre de 2011, té lloc la sessió del Consell de Barri del 
Casc Antic, al Centre Cívic de Sant Agustí, plaça de l’Acadèmica núm. 1, sota la presidència de 
l’Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella, i del vicepresident 
senyor Alfons Solà. 
 
Hi assisteixen els/les consellers/es senyors/es: 
 
Albert Rodríguez 
Elisabeth Jimenez 
Carles Casanova 
Xavier Roman 
 
Hi assisteixen el conseller adscrit al barri del Casc Antic, senyor Jordi Eleazar Galofré i 
Monleon i el cap de la Direcció de Serveis de Territori, senyor Francesc Puigdomènech i 
Torras. 
 
En representació de les entitats del barri hi assisteixen: Enric Turón, del Pla Integral del Casc 
Antic; Eduard Asensio, del Centre Sant Pere; Josep Parera, dels Geganters; Mercè Queralt, 
com a representant de l’Associació de Veïns del Carrer del Rec; Isabel Jimenez, del CEAU; 
Montserrat Cosiales I Mª Rosa Luna, de FOCA66-ACPE; Beatriu Carbonell, de l’Associació de 
Santa Caterina; Jordi Bonet, de l’Associació de Veïns del Casc Antic; Angel Marcos, de 
l’Associació d’Amics de la Poesia del Casc Antic; Xavier Roca, de la Fundació ADSIS; 
Montse Badia, com a representant del GENAB, Moondance i el PICA, Eugènia Sawodn i 
Carme Mayol, de l’Associació de Lectura Fàcil; Margarita Cabrera, de la Fundació Halsis; 
Anna Carlota, de l’Associació Dinsart; Antonia Salazar, de l’EICA; Mariona Vila, de l’Escola 
de Música del Palau; Ismael Marcelo, de la Fundació ADSIS i Xavier Claveguera, del PICA i 
l’Associació de Joves del Centre. 
 
 
Assisteix el senyor Carles Agustí, Comissionat de Participació de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
Assisteix el senyor Oriol Perera, de la CUP Ciutat Vella. 
 
Assisteix la senyora Pilar Vallès, cap de la Direcció de Serveis a les Persones i Esther Sust, cap 
de Comunicació del Districte de Ciutat Vella. 
 
A títol individual hi assisteixen les persones que es relacionen tot seguit: Angel Vera, Carmen 
Segura, Juliana Rachon, Antonio Lama, Joan Angelet, Francisca Baena, Purificación 
Bernal, Alex Valldeperas, Anna Tortajada, Paula Gaviria, Eva Ribera, Ruben Castillo, Ada 
Bars, Ignacio Lino, Joan Amer, Antoni Solà i Albert Lázaro 
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Hi són presents els consellers del grup municipal de CiU, senyora Anna Lliuró i Serra i el 
senyor Pol Avinyó i Roselló. 
 
Actua com a secretari el conseller tècnic del Districte, senyora Roger Puigví i Fernàndez, que 
certifica. 
 
La presidenta inicia la sessió a les dinou hores amb unes paraules de salutació als assistents. 
 
L’ordre del dia previst és el següent: 
 

1. Presentació regidora. 
2. Comissió de Seguiment. 
3. Referents de Guàrdia Urbana. 
4. Procés d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM). 
5. Torn de paraules. 

 
A continuació, la regidora procedeix a tractar el primer punt de l'ordre del dia.  
 
La regidora exposa breument el contingut de la present sessió. En primer lloc, explica les 
funcions i el calendari del Consell de Barri, així com també el contingut i les feines a realitzar per 
la Comissió de Seguiment.  
 
La regidora comenta que s’ha mantingut l’ordre del dia proposat per la comissió de seguiment 
del consell de barri i que es tractarà el tercer punt de l'ordre del dia abans del punt segon per a 
que els agents de la Guàrdia Urbana puguin sortir a treballar. 
 
La regidora fa una presentació dels membres que l'acompanyen a la taula així com dels tècnics 
de barri. 
 
La regidora fa una petita exposició per introduir el tercer punt de l'ordre del dia relatiu als 
referents de la Guàrdia Urbana. Explica que és la presentació dels caporals assignats al barri 
en torn de matí i tarda i recalca el lligam entre cossos de seguretat i veïns, per tal que serveixi 
per tenir una connexió i anticipació als problemes que es puguin presentar. 
 
A continuació, intervé el senyor Joan Rodríguez, l'intendent de la Guàrdia Urbana del Districte, 
per fer la presentació dels caporals responsables dels equips del barri. Explica que els efectius 
destinats al barri consistiran en dos caporals que s’encarregaran de la direcció dels equips i que 
seran els responsables de captar les problemàtiques dels comerços i dels veïns i les unitats 
centralitzades al territori, que treballen d’uniforme i de paisà. L'intendent explica que amb 
aquesta presentació els veïns i representants d'entitats assistents coneixen als responsables 
dels equips, els quals es posen a disposició dels veïns per resoldre qualsevol incidència i per 
treballar en conjunt. 
 
L'intendent procedeix a la presentació dels dos caporals del barri del Casc Antic: els senyors 
Antoni Vicent, caporal de matí, i Josep Carrion, caporal de tarda. 
 



            

  

Districte de Ciutat Vella 
 

 
 

 
 
 
 

3 
 

A continuació, es procedeix a tractar el següent punt de l’ordre del dia, la Comissió de 
Seguiment. 
 
La regidora dóna la paraula al senyor Alfons Solà, vicepresident del Consell de Barri, per 
explicar el funcionament de la Comissió de Seguiment.  
 
El senyor Solà explica que la comissió de seguiment ha definit unes linies estrategiques pel 
barri que serviran de cara a elaborar el proper PAD. Diu que la Comissió està composta per 
voluntaris, amb l’objectiu de millorar el barri i recollir queixes com les que s’han produït en el 
punt anterior. Explica també la importància de no només plantejar problemes a l’Ajuntament, 
sinó el de col·laborar proposant solucions. 
 
A continuació, explica que aquestes mesures que s’han fixat pel futur es plasmaran en línies 
estratègiques, dividides en cinc eixos d'actuació, fent un breu resum de cada eix. 
 
En relació a aquest punt es produeixen algunes intervencions. 
 
El senyor Àngel Vera pregunta com ha d’actuar si creu que un pis està actuant d’apartament 
turístic. També explica que al bar de davant del Palau de la Música el propietari hi te posats 
barrils que ocupen la via pública i pregunta si això està permès i afegeix que hi ha una botiga de 
roba que té flors al carrer i que no les pot tenir. 
 
Contesta la regidora presentant al conseller municipal adscrit al barri, el senyor Jordi Eleazar 
Galofré i Monleon i emplaçant-lo a exposar tots els problemes que es vagi trobant. Així mateix el 
senyor Galofré es posa a la seva disposició per a tot el que calgui. 
 
El senyor Jordi Argeles pregunta pel Mercat del Born i la durava de les obres i es queixa que no 
es respecta el soroll per part de la gent de l’obra. 
 
La senyora Montse Badia diu que no ha rebut l’acta i el senyor Puigdomènech li contesta que li 
faran arribar. 
 
El senyor Tomàs Oliva diu que a la Plaça Sant Cugat hi ha un problema de convivència entre 
veïns i restauradors ja que les terrasses provoquen molèsties però son necessàries per 
dinamitzar aquella zona. 
 
La senyora Anna Tortajada es queixa de les actuacions policials al Pou de la Figuera i és 
contestada per altres assistents de la necessitat de més presència policial en aquella zona del 
barri. 
 
El senyor Toni Lama explica que és la 3a generació de comerciants que està al barri i que es 
necessita més seguretat i més neteja ja que el barri està més degradat que abans. 
 
La senyora Francisca, del carrer Serra Xic núm. 4, agraeix a l’Ajuntament la seva actuació per 
resoldre el problema que es produïa a la seva finca però es queixa de com es distribueixen els 
pisos socials. També demana que s’acabin d’adaptar tots els semàfors per cecs. 
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Tot seguit es dóna pas al següent punt de l’ordre del dia relatiu al procés d’elaboració del Pla 
d’Actuació Municipal (PAM 2012-2015).  
 
Es dóna la paraula al senyor Carles Agustí, Comissionat de Participació Ciutadana, que explica  
l’elaboració del procés participatiu i de manera ràpida les seves fases. La primera és la relativa 
a l'elaboració de les propostes i es preveu que a mitjans de desembre estigui realitzada. La 
segona, després de Reis, es farà la comunicació a la ciutat de la campanya. Es posaran tots el 
mitjans per tal que els ciutadans participin i opinin sobre la proposta municipal, incloent els 
òrgans de participació. La devolució de la participació ciutadana es produirà a mitjans abril-maig 
i s’aprovarà el PAM. També explica com i a on es podran fer les opinions sobre el PAM. 
 
El senyor Jordi Bonet pregunta com s’integra el PAD dins el PAM i com es separarà el procés 
participatiu un de l’altre i com es farà per avaluar-lo. 
 
El senyor Alfons Solà pregunta quin calendari té el PAM. 
 
El senyor Agustí respon al senyor Jordi Bonet explicant de quines maneres es podrà participar 
en el procés d’elaboració i com a les butlletes seran separades entre Districte i Ajuntament 
depenent de la temàtica. Explica també que com que el nou PAD serà d’accions concretes, serà 
fàcil d’avaluar per si s’han fet o no. Respecte al calendari explica que la previsió és el que s’ha 
exposat però que el calendari definitiu no estarà disponible fins que no l’aprovi el ple de 
l’Ajuntament. 
 
A continuació, la regidora passa a l'últim punt de l'ordre del dia de torn de paraules. 
 
El senyor Albert Lazaro agraeix les actuacions dutes a terme a l’entorn de Sant Pere. Al carrer 
Bou de Sant Pere, 24, a la Salle Comtal i el canvi de sentit del carrer. Alhora planteja els 
problemes que hi ha de tràfic de drogues, els estenedors de roba, l’aparcament de comerciants 
als carrers peatonals, que les botigues de conveniència no compleixen amb la densitat, la 
quantitat d’apartaments turístics il·legals. També pregunta per la Via Laietana. 
 
El senyor Àngel Vera es queixa de la botiga de Go-Cars que hi ha al carrer Freixures núm. 10 
que provoca molts problemes als veïns.  
 
El senyor Alfons Solà afegeix que apart dels Go-Cars hi ha la problemàtica de les bicicletes 
circulant en grans grups. 
 
La regidora contesta a les últimes intervencions explicant que la prioritat del govern municipal 
son els veïns i que igual que s’ha actuat en diversos problemes que hi havia a l’entorn de Sant 
Pere com els que ha exposat el senyor Lazaro, la voluntat és seguir. 
 
Com que no hi ha més intervencions demanades, es dóna per finaltzada la sessió a les 20 
hores 30 minuts. 
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LA REGIDORA  EL SECRETARI 

 
 
 
 

Mercè Homs i Molist Roger Puigví i Fernàndez 
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ACTA DEL CONSELL DEL BARRI GÒTIC CELEBRADA EL 23 DE NOVEMBRE DE 2011 

 
 
 
A la ciutat de Barcelona, a 23 de novembre de 2011, té lloc la sessió del Consell del Barri Gòtic, 
al Centre Cívic Pati Llimona, carrer del Regomir núm. 3, sota la presidència de l’Il·lma. Sra. 
Mercè Homs i Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella, i de la vicepresidenta senyora 
Teresa Caja, de l’Associació de Comerciants del c/ Avinyó. 
 
Hi assisteixen els/les consellers/es senyors/es: 
 
Nacho Cano i Vidal 
Juan Herrero Sapetti 
Rubén Costa i Ullua 
Xavier Roman i Pérez de la Lastra 
 
Hi assisteixen el conseller adscrit al barri Gòtic, senyor Josep Zalacain i Suárez i el cap de la 
Direcció de Serveis de Territori, senyor Francesc Puigdomènech i Torras. 
 
En representació de les entitats del barri hi assisteixen: José Luis Lleixa Prieto, de l’Associació 
de Festes Plaça Nova; Carles Pertíñez, de Carrer Rull, 7-9; Miquel Fernández Gómez i Daniel 
García Tenorio, d’Avalot-Joves UGT; Eva Mesquida i Vinyer, com a presidenta de la 
Comunitat de Veïns de Llibreteria, 21; Rafael Gallardo, del Colectivo de Pintores Ataulfo; 
Carme Solé i Gemma Morató, de les Dominiques de la Presentació; Carme Castells i Àlex, 
d’Amics de Sant Just; Teresa Picazo i Albert Sancho, de l’Associació de Veïns del Gòtic; 
Ramon Ripoll i Juli Carbó, de l’Associació d’Amics de la Poesia del Casc Antic; Matilde 
Bouché, Marie Chistrine Moulard i María Teresa Torres Hellín, de la Comunidad del Cordero; 
Marta Ríos, de l’Associació Gabella. Centre Compartir; Eduard Torres i Teresa Menero, de 
l’Associació de Comerciants de la Mercè; Carme Carrerira, de l’Associació de Comerciants 
del Call; Xavier Massip, de l’Associació d’Amics de les Rambles; Jordi Merino, de 
l’Associació de Veïns del c/ Petritxol i Eva Musons, de l’AMPA de l’Escola Bressol 
Municipal Carabassa. 
 
Ha excusat la seva assistència el senyor Miquel Carner, de l’Associació de Comerciants dels 
carrers Portaferrissa, Boters i Cucurulla. 
 
Assisteix el senyor Oriol Perera, de la CUP Ciutat Vella. 
 
Assisteixen les senyores Antònia Robles, del Centre Cívic Pati Llimona i Mercè Pérez, de la 
Biblioteca Gòtic. 
 
A títol individual hi assisteixen les persones que es relacionen tot seguit: Susana García, 
Montserrat Vila Baró (Restaurant Núria), Antonio Mulero García, Jordi Mayas Heras, 
Montse Martín, Lluís García, Isabel Fernández Castrillo, Segundo Vila, Ramón Poch 
González, Ramón Peris, Adela Cumbres, Jaume Mañé, Rossend Reig Pema, Olga 
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Delsasus, Barry Curran, Milagros Murillo, Núria García, Calixto Sobrado, Pilar Beltran, 
Neus Planells, Núria Gimeno, Mateu LLinas, Marina Martínez, Blanca Barbero, Cristina 
Amaro, Francesc Duart, Laura Grau, Marta Perelló, Jordi Subirà, Javier Camacho, Turin 
Perea, Eva Solà, Miquel López, Teresa Oller, Imma Soler, José Luis Lafita, Mariona Raga, 
Eduard Elias, Elisenda Albajes Blay, Joan Vinyes i Dolors Alegre.  
 
Hi són presents els consellers del grup municipal de CiU, senyora Anna Lliuró i Serra i senyor 
Jordi Galofré i Monleón i el conseller del grup municipal del PPC, senyor Ramón Molist 
Godó. 
 
Actua com a secretària la cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria, senyora Ester 
Solana i Grasa, que certifica. 
 
La presidenta inicia la sessió a les dinou hores amb unes paraules de salutació als assistents. 
 
L’ordre del dia previst és el següent: 
 

1. Presentació regidora. 
2. Comissió de Seguiment. 
3. Referents de Guàrdia Urbana. 
4. Procés d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM). 
5. Torn de paraules. 

 
A continuació, la regidora procedeix a tractar el primer punt de l'ordre del dia.  
 
La regidora exposa breument el contingut de la present sessió. En primer lloc, explica les 
funcions i el calendari del Consell de Barri, així com també el contingut i les feines a realitzar per 
la Comissió de Seguiment.  
 
En relació amb la figura de la vicepresidència del Consell de Barri, el Govern va plantejar en la 
Comissió de Seguiment si es volia que existís, i es va acordar que aquest càrrec fos ocupat 
rotativament per una persona diferent a cada Consell de Barri. Per aquest període es va elegir a 
la senyora Teresa Caja, de l’Associació de Comerciants del c/ Avinyó, com a vicepresidenta pel 
present Consell de Barri. 
 
La regidora comenta que es tractarà el tercer punt de l'ordre del dia abans del punt segon i fa 
una petita exposició del tercer punt de l'ordre del dia relatiu als referents de la Guàrdia Urbana. 
Explica que és la presentació dels caporals assignats al barri en torn de matí i tarda i recalca el 
lligam entre cossos de seguretat i veïns, per tal que serveixi per tenir una connexió i anticipació 
als problemes que es puguin presentar. 
 
La regidora fa una presentació dels membres que l'acompanyen a la taula així com dels tècnics 
de barri. 
 
A continuació, intervé el senyor Joan Rodríguez, l'intendent de la Guàrdia Urbana del Districte, 
per fer la presentació dels caporals responsables dels equips del barri. Explica que els efectius 
destinats al barri consistiran en dos caporals que s’encarregaran de la direcció dels equips i que 
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seran els responsables de captar les problemàtiques dels comerços i dels veïns i les unitats 
centralitzades al territori, que treballen d’uniforme i de paisà. L'intendent explica que amb 
aquesta presentació els veïns i representants d'entitats assistents coneixen als responsables 
dels equips, els quals es posen a disposició dels veïns per resoldre qualsevol incidència i per 
treballar en conjunt. 
 
L'intendent procedeix a la presentació dels dos caporals del barri Gòtic: els senyors Andrés 
Marmol Serrada, caporal de matí, i Alfonso Gañán Robles, caporal de tarda. 
 
L'intendent afegeix que la Rambla, una part de la qual pertany al barri Gòtic, és tractada com un 
barri i per aquest motiu s’hi destinen dos caporals, que són els senyors Florencio Ruiz Pardo 
(especialista en trilers), pel torn de matí i Daniel Corral Fuentes, pel torn de tarda. 
 
Per finalitzar, l'intendent presenta als assistents el caporal senyor Raúl Pradas Torres, que és el 
responsable del Districte. 
 
A continuació, es procedeix a tractar el següent punt de l’ordre del dia, la Comissió de 
Seguiment. 
 
La regidora dóna la paraula a la senyora Teresa Caja, vicepresidenta del Consell de Barri, per 
explicar el funcionament de la Comissió de Seguiment.  
 
La senyora Caja diu que la Comissió està composta per 30 persones i enumera les propostes 
que han sorgit dels treballs realitzats, fent una petita explicació de cadascuna: vetllar per un 
turisme més cívic, vetllar per la qualitat de la via pública, conservar l’Escola d’adults, tenir un 
espai per les entitats, millorar les zones de jocs infantils i les places, buscar un sistema nou de 
recollida d’escombreries, prendre mesures en relació amb el patrimoni de les botigues i tenir un 
comerç de proximitat, potenciar la mateixa Comissió de Seguiment i fomentar els projectes de 
recuperació de la memòria històrica del barri.  
 
A més, explica que s’ha fet una taula de treball de l’oci de nit, amb la participació de 100 bars 
amb la finalitat de millorar, entre d’altres, la problemàtica dels llauners i dels sorolls. 
 
Continua explicant les actuacions de futur a tractar en la propera Comissió, que són la millora 
de la seguretat a la via pública, el projecte dels urinaris públics i la Llotja i els seus entorns. 
 
A continuació, intervé el senyor Francesc Puigdomènech per explicar que aquestes mesures 
que s’han fixat pel futur es plasmaran en línies estratègiques, dividides en cinc eixos d'actuació. 
 
Per finalitzar la seva intervenció, la senyora Caja explica que de les 30 persones que composen 
la Comissió, catorze són entitats, nou són persones individuals i hi ha un representant de cada 
grup polític. La part tècnica està composta pel director de Serveis de Territori i pels tècnics de 
barri. Resumeix la tasca de la Comissió com un espai de treball, d’aportacions i de millores pel 
barri. 
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La regidora intervé per recalcar que la Comissió és positiva, ja que es recullen els temes que 
preocupen i que és un treball continuat que s’ha de plasmar en el Consell de Barri per generar 
debat. 
 
Tot seguit es dóna pas al següent punt de l’ordre del dia relatiu al procés d’elaboració del Pla 
d’Actuació Municipal (PAM 2012-2015).  
 
El senyor Francesc Puigdomènech explica l’elaboració del procés participatiu i de manera 
ràpida les seves fases. La primera és la relativa a l'elaboració de les propostes i es preveu que 
a mitjans de desembre estigui realitzada. La segona, després de Reis, es farà la comunicació a 
la ciutat de la campanya. Es posaran tots el mitjans per tal que els ciutadans participin i opinin 
sobre la proposta municipal, incloent els òrgans de participació. La devolució de la participació 
ciutadana es produirà a mitjans abril-maig i s’aprovarà el PAM. També explica com i a on es 
podran fer les opinions sobre el PAM. 
 
La regidora afegeix que el Pla d’Actuació Municipal és l'eina que acompanya tot el mandat. 
Remarca, com a diferència, que el repte és poder fer més coses amb el cost mínim per la 
situació actual. I, per tal que les expectatives coincideixin amb la realitat, aquest PAM anirà 
vinculat amb el pressupost. 
 
A continuació, la regidora passa a l'últim punt de l'ordre del dia de torn de paraules. 
 
La senyora Olga Delsasus, veïna del Passatge de la Pau-Joaquim Xirau, demana que se 
solucionin els problemes de soroll de nit que li impedeixen dormir. Es queixa dels llauners i de la 
prostitució a dins de la seva escala. Comenta que la regidora no va assistir a la reunió 
celebrada al Museu Marítim. 
 
El senyor Antoni Mulero, veí del carrer Sils, es lamenta que hagi marxat la Guàrdia Urbana. 
Demana la freqüència de celebració de l’Audiència Pública i el Consell de Barri, atès que 
considera que no se celebren segons pertoca. Denuncia la situació de la Rambla, del Passatge 
de la Pau i del carrer Sils (drogues, prostitutes, llauners i festes) i considera que no es fa res. 
Manifesta que quan truca a la Guàrdia Urbana a la nit no acudeix. Pregunta on estan les restes 
arqueològiques de l'edifici en construcció del carrer Nou de Sant Francesc i denuncia que hi 
surten ratolins. També denuncia l’estat de l’enllumenat del carrer Sils, ja que és molt fosc, la 
qual cosa facilita la prostitució i altres situacions. Agraeix les actuacions realitzades al carrer 
Sant Pau. Comenta que hi ha uns forats al terra del Passatge de la Pau i exposa que ha rebut 
una targeta de descompte de les zones verda i blava quan no en té i a la seva zona no n'hi han. 
 
El senyor Barry Curran explica que tècnics de Foment de Ciutat Vella han vingut a l'immoble 
on viu a fer unes cates relacionades amb l’enderroc de les finques del carrer Sotstinent Navarro 
núm. 14-16 sense permís i sol·licita una inspecció i informació de l'enderroc. 
 
La senyora Teresa Picazo, de l’Associació de Veïns del Gòtic, sobre l'elaboració del PAD 
pregunta si les noves propostes que es vagin fent s’incorporaran al PAD. 
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El senyor Juli Carbó, de l’Associació d’Amics de la poesia del Casc Antic, diu que la Comissió 
de Seguiment és necessària i adient. Li agradaria que tingués un futur més positiu i que fos més 
seriosa. També comenta que ha demanat una entrevista amb la regidora. 
 
A continuació, la regidora contesta les qüestions formulades: 
 
A la senyora Olga Delsasus, la regidora li diu que no s’havia assabentat sobre les reunions del 
Museu Marítim, li demana disculpes i li explica les mesures presses per millorar el descans dels 
veïns. 
 
Al senyor Antoni Mulero la regidora li contesta que és correcte que els Consells de Barri se 
celebrin dos cops a l’any i pel que fa a l’Audiència Pública es compleix el calendari previst. Pel 
que fa a la Guàrdia Urbana, la regidora defensa la presentació realitzada i explica que han 
marxat de la sala per complir amb el servei. Li informa que els Mossos no hi són, perquè 
depenen d’una altra institució.  
 
El senyor Puigdomènech convida al senyor Mulero a tenir una entrevista per tal d'explicar-li el 
tema d'haver rebut una targeta de descompte de les zones verda i blava. 
 
Al senyor Barry Curran, la regidora li contesta que ho mirarà a Foment de Ciutat Vella, SA. 
 
A la senyora Teresa Picazo la regidora li explica que es recolliran totes les propostes del PAD i 
d’acord amb el pressupost es determinaran les accions a fer. 
 
En relació amb la intervenció del senyor Carbó, la regidora encoratja a la Comissió a treballar, 
en clau positiva, per tal que tiri endavant. 
 
A continuació, la regidora dóna pas al segon bloc d’intervencions: 
 
El senyor Miquel Fernández Gómez, de l’Avalot-Joves UGT Catalunya, demana la creació del 
Consell de la Joventut del Districte. 
 
La senyora Carme Solé, de les Dominiques de la Presentació, reclama que les actuacions que 
es proposen es facin i demana un caporal de nit, ja que el barri és un desert de policia per la nit, 
amb la problemàtica existent de llauners, prostitutes i drogoaddictes. 
 
La senyora Milagros Murillo, veïna del carrer Fusteria cantonada amb el carrer Ample, exposa 
que el problema és de nit en temes de seguretat. Truquen a la Guàrdia Urbana i no venen. 
També diu que la policia que hi ha al metro és pels turistes i no pels veïns. 
 
La senyora Núria García denuncia la pressió del barri pels hotels i pels habitatges d’ús turístic. 
Demana que es limitin. També denuncia que el teixit comercial especialitzat ha desaparegut. 
Pregunta si es vol donar marxa enrere en la pacificació del barri. 
 
La senyora Montse Martín denuncia la mancança d’espais pels nens al barri, ja que han d’anar 
a la Ciutadella i lamenta l’estat de la Plaça del Duc de Medinaceli i de les altres quatre places 
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existents des d'aquesta fins a la Ciutadella. També qüestiona la gestió dels residus i denuncia la 
venda ambulant. 
 
A continuació, la regidora respon al senyor Miquel Fernández Gómez, de l’Avalot-Joves UGT 
Catalunya i li diu que crearan el Consell de la Joventut. 
 
A la senyora Carme Solé, la regidora li explica l’organització de la nit referint-se que és diferent 
al dia. A més, està prevista una Taula de Seguretat on s’explicaran les accions que es fan al 
barri, però està clar que no és suficient. 
 
Pel que fa al tema del comerç, la regidora respon a la senyora Núria García que s’estan fent els 
fonaments per millorar-los. En relació amb els habitatges d'ús turístic li diu que estan limitats al 
Pla d'Usos. Quant al tema de la pacificació del barri, contesta que no incorporen el cotxe. 
 
A la senyora Montse Martín, li explica els parcs infantils que s'han fet. En el tema de la neteja, 
explica que a nivell de ciutat es farà un pla de xoc i encoratja a tots per manifestar els 
problemes que hi hagin. En relació amb el metro, manifesta que no es fa de cara a l’aparador, 
s’ha fet de cara als ciutadans. Quant a la venda ambulant, comenta que ha baixat. 
 
A continuació, la regidora dóna pas al tercer bloc d’intervencions: 
 
La senyora Eva Musons, de l’AMPA de l’Escola Bressol Municipal Carabassa, parla de la 
millora de la Plaça George Orwell, s’han tret els arbres existents i s’han posat uns de nous, que 
s’han quedat sense fulles i vol saber per què s’ha fet aquesta millora i qui l’ha fet. També 
denuncia que no es reposen les joguines de l’escola bressol. 
 
El senyor Mateu Llinas exposa la seva preocupació per la tipologia del comerç al barri Gòtic, ja 
que s’implanten botigues de souvenirs i demana una intervenció ràpida. Denuncia que els 
grafittis no cessen i demana més pressió. També demana que no hi hagi més errors com el del 
monument de la Plaça Sant Miquel. 
 
La senyora Pilar Beltran, veïna del carrer del Pi, denuncia els problemes de soroll al vespre i 
demana que una actuació prioritària. 
 
La senyora Susana García denuncia la manca de descans per les nits. Demana quin tipus 
d’immoble hi ha al carrer Regomir núm. 25, són aparthotels o habitatges d’ús turístic. Continua 
la seva intervenció denunciant els llauners i el tràfic de drogues que hi ha al barri, així com la 
inseguretat ciutadana. 
 
El senyor Jordi Subirà demana qui determina els horaris de recollida d’escombraries. També 
pregunta si els ferros són recollits per “voluntaris”. També vol saber per què s’han fet obres a la 
Plaça Jaume I. Acaba la seva intervenció, preguntant què és el PAM i com es pot tenir accés. 
 
A continuació, la regidora contesta les qüestions formulades. 
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A la senyora Eva Musons, la regidora li explica que l'actuació dels arbres ja estava prevista i 
que, a partir d'ara, les comissions han de servir perquè es participi en tots els elements de 
qualsevol intervenció. 
 
Al senyor Mateu Llinas, en relació amb els souvenirs li diu que s’està treballant. Quant als 
grafittis, la regidora exposa que el Govern està en la mateixa línia de buscar una solució i s’hi 
està treballant. Quant al tema del monument, li explica els motius pels quals es fa igualment, 
bàsicament perquè tirar-ho enrere suposaria més costos. 
 
Al senyora Pilar Beltran, la regidora li explica que continuaran treballant en aquest sentit. 
 
A la senyora Susana García, la regidora li recomana una connexió directa amb l’organització 
per tots els mitjans disponibles. Pel que fa als altres temes, la regidora defensa que els cossos 
policials fan una feina continuada i diària d’investigació. 
 
En relació am el PAD, la regidora manifesta que els canvis de govern tenen la seva caducitat, 
però que el marge de maniobra per aquest any 2012 és molt limitat, perquè les accions 
concretes estan pressupostades per l’anterior govern, però a partir de l’any 2013 serà el nou 
Govern qui decidirà les accions a fer. 
 
A continuació, la regidora dóna pas al quart i últim bloc d’intervencions: 
 
El senyor Jaume Mañé denuncia que el carrer de Julià Portet està ple d’escombreries. 
Denuncia l’estat del paviment de l’Avinguda Portal de l’Àngel i de l’Avinguda de la Catedral, 
perquè passen camions de gran tonatge. També denuncia la neteja incorrecta dels serveis de 
neteja. 
 
El senyor Calixto Sobrado demana que el solar que hi ha als carrers Josep Pijoan i Nou de 
Sant Francesc es destini a espai públic. Pel que fa a les escombraries, hi ha molt incivisme i 
sol·licita que es multi. També demana més llocs per reciclar. Denuncia que hi ha molt soroll i 
venda de drogues a la zona on viu. 
 
El senyor Lozano manifesta que des del carrer Ample/Regomir fins a Fusteria hi ha tres bars 
que produeixen molts aldarulls al carrer. 
 
El senyor Morell denuncia que els veïns dels voltants de l'edifici del carrer Rull núm. 8 no poden 
dormir, perquè hi ha un problema amb els lavabos, ja que han posat turbines. Denúncia la 
càmera que el grup d’ICV-EUiA té a la seva seu i que una comunitat no la va poder tenir. 
Demana càmeres de vigilància als carrers de la seva zona. 
 
La senyora Alegre denuncia el poc comerç del barri. També denuncia les grues grans que 
circulen pel camí estret de la Plaça Sant Miquel, també pel monument dels castellers. Finalment 
es queixa dels habitatges d'ús turístic. 
 
El senyor Turin Perea denuncia que al passar els camions de gran tonatge es trenquen les 
rajoles dels carrers, per la qual cosa proposa canviar el tipus de paviment. També denuncia la 
manca de desguassos en diferents carrers, més concretament a la Plaça dels Traginers a 
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l’alçada de l’Hostal del Sol. Demana saber què s’està fent a l’edifici que és municipal del carrer 
de n’Arai amb Avinyó. Pel que fa a la normalització lingüística del barri, denuncia que no es parli 
en català ni en castellà, sinó en anglès. També manifesta que no hi ha policies pel barri i els 
que veu van en cotxe i no respecten les normes de circulació. 
 
A continuació, la regidora contesta les darreres qüestions plantejades. 
 
Al senyor Jaume Mañé, li exposa quines són les actuacions prioritàries a fer pel que fa a la 
neteja i assegura que s’estan detectant els llocs on la neteja no funciona. 
 
Al senyor Calixto Sobrado, la regidora manifesta que es combat l’incivisme i es posen multes. 
Pel que fa al tema del solar dels carrers Nou de Sant Francesc i Josep Pijoan respon que és 
privat, però que es pot negociar amb el propietari per tal que cedeixi el seu ús, si no hi pensa 
construir res. Quant al tema dels punts de reciclatge, la regidora manifesta que es miraran 
aquests punts. 
 
Al senyor Lozano, la regidora li respon que els bars han de complir amb la normativa i que 
s'està treballant en aquest sentit. 
 
A la senyora Alegre, la regidora li respon que la normativa prohibeix nous habitatges d'ús turístic 
i s'està treballant en aquesta línia. Alhora el Govern està treballant per millorar el comerç. Quant 
al trànsit de camions, li comenta que és un fet puntual. 
 
En resposta al tema plantejat pel senyor Turin Perea, la regidora li respon que està d’acord amb 
la pavimentació del carrer, però que s’està treballant a Portal de l’Àngel. 
 
Pel que fa a la normalització lingüística, la regidora manifesta que al ser un districte turístic es fa 
aquesta oferta, però com a mínim considera que s'ha d'entendre. Pel que fa a la qüestió 
plantejada sobre la policia, la regidora manifesta s’ha fet la presentació per tal que els coneguin 
i vegin que s’actua. També manifesta que té ganes de millorar, de ser facilitadors, propers, 
ràpids i per això aposten pel diàleg. S’ha de potenciar el diàleg i l'associacionisme. El Govern 
vol treballar amb transparència i per això les coses es poden alentir. 
 
Un cop finalitzades i contestades les intervencions del assistents, la regidora agraeix el to de les 
intervencions i manifesta que aquesta ha de ser la via a seguir, per tal de millorar aquest 
magnífic barri de Barcelona. 
 
La regidora dóna per finalitzada la present sessió essent les 21 hores 30 minuts. 
 
 LA REGIDORA LA SECRETÀRIA 
 
 
 
 
Mercè Homs i Molist Ester Solana i Grasa 
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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DEL CASC ANTIC CELEBRAT EL 26 DE MARÇ DE 2012

 
 
 
A la ciutat de Barcelona, a 26 de març de 2012, té lloc la sessió del Consell de Barri del Casc 
Antic, al Centre Cívic Convent de Sant Agustí, Plaça de l’Acadèmia s/n, sota la presidència de 
l’Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella, i del vicepresident 
senyor Alfons Solà. 
Actua com a secretari el Sr. Roger Puigví, conseller tècnic del districte de Ciutat Vella que 
certifica. 
Hi assisteix el Sr. Jordi Eleazar Galofré, conseller de govern del barri qui modera la sessió. 
 
Hi assisteixen els/les consellers/es senyors/es: 
 
Albert RodrÍguez  Conseller del grup municipal PSC 
Elisabeth Jiménez  Consellera del grup municipal PP 
Jordi Eleazar Galofré  Conseller de govern dte Ciutat Vella 
Anna Lliuró   Consellera de govern dte Ciutat Vella 
 
 
En representació de les entitats del barri hi assisteixen:  
 
Xavier Claveguera  PICA 
Mª Rosa Paredes  PICA 
Josep Carrilero,  PDC 
Alma Capdevila  Esquitx 
Xavier Roca   Fundació Adsis 
Ismael Marcelo,  Fundació Adsis 
Eduard Asensio,  Centre Sant Pere Apòstol 
Maria Mas   Associació de Veïns del Casc Antic 
Jordi Jover   Fundació Comtal 
Emili Cota   Plataforma d’Entitats de la Ribera 
 
 
A títol individual hi assisteixen les persones que es relacionen tot seguit:  
 
Antoni Sallent 
Carmen Piquer 
Enriqueta Hosta 
Elisenda Rius 
Carmen Segura 
Juliana Rachon 
Klara Hedener 
Matteo Bonifazio 
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Josep Manel Santamaria 
Nicole Neuefeind 
Puri Bernal 
Francisca Baena 
Agnès Ferrer 
Albert Lazaro 
Antònia Salazar 
Mbaye Gaye 
Begoña Curto 
Cosima Simioni 
Teresa Ferrer 
 
Tècnics del districte 
 
Francesc Puigdomènech  Director de Serveis al Territori 
Gemma Porret   Tècnica de Barri 
Pilar Heras    Tècnica de barri 
 
 
El secretari inicia la sessió a les dinou hores i deu minuts amb el següent ordre del dia previst: 
 

1. Punt informatiu d’actuacions al barri 
2. Procés de participació ciutadana al Pla d’Actuació Municipal (PAM). 
3. Propostes de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri al Programa d’Actuació 

Municipal 
4. Torn de paraules. 

 
A continuació, la regidora procedeix a tractar el primer punt de l'ordre del dia.  
 
1. Punt informatiu d'actuacions al barri 
 
La regidora exposa breument els actes més rellevants que han tingut lloc al barri des de l’últim 
consell de barri celebrat al mes de novembre. En destaca la inauguració del local de la 
Fundació Comtal el 19 de desembre i l’acte celebrat al Palau Alòs per presentar el documental 
sobre la Penya Cultural Barcelonesa el 10 de febrer. 
 
A continuació, la regidora exposa les actuacions més significatives en matèria de seguretat on 
destaquen els operatius en els eixos d’oci nocturn per garantir el descans dels veïns i millorar la 
percepció de seguretat a les nits i l’actuació duta a terme a Banys Vells, 18 que va permetre 
desallotjar una finca que estava ocupada de manera il·legal i que generava molts conflictes als 
veïns. 
 
En l’àmbit d’educació, la regidora explica que es va presentar la xarxa 0-18 i posteriorment 
l’Aplec del Pas que va reunir al Parc de la Ciutadella, els alumnes de les escoles que formen 
part d’aquesta xarxa que aplega les escoles del Casc Antic i el Gòtic. 
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A nivell de festes explica que es va celebrar el Carnaval de Barcelona que tornava al barri on 
s’havia fet tradicionalment i fa referència a que ja s’han produït les primeres reunions de 
coordinació per organitzar la Festa Major. 
 
Explica que es va celebrar una jornada de comerç al carrer a Sant Pere més Baix el 16 de 
febrer i que s’han fet les primeres trobades amb les associacions de comerç per tal que es un 
constitueixin en un veritable eix comercial de la ciutat. 
 
Fa també un recull de l’estat dels projectes en marxa on destaquen les obres del Mercat del 
Born a les quals es va organitzar una visita amb la Comissió de Seguiment del Consell de Barri i 
el pla de pacificació i reordenació de l’entorn del Palau de la Música. 
 
La regidora explica diverses actuacions que s’han dut a terme a l’espai públic, com és el nou pla 
de neteja, l’actuació de millores en el Campillo i per acabar explica la convocatòria de 
subvencions i els nous criteris introduïts.  
 
A continuació, es procedeix a tractar el segon punt de l'ordre del dia  
 
2. Procés de participació ciutadana al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
 
l’exposa el secretari, el senyor Roger Puigví. 
 
El contingut d’aquest punt s’annexa amb aquesta acta. (Document: Pla d’Actuació Municipal). 
 
 
Tot seguit, es procedeix a tractar el tercer punt de l’ordre del dia 
 
 
3. Propostes de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri al Programa 

d’Actuació Municipal 
 
El secretari dóna la paraula al senyor Alfons Solà, vicepresident del Consell de Barri, per 
explicar aquestes propostes que s’annexen a aquesta acta. (Document: Aportacions de la 
Comissió de Seguiment). 
 
 
4. Torn obert de paraules 
 
Es dona la paraula als assistents per parlar d'aquest tema: 
 
Pregunta: El senyor Alfons Solà demana quins resultats ha tingut el programa Instal·lat!, explica 
que han repuntat els furts a l’entorn del Palau i exposa la necessitat de convocar la taula de 
seguretat. 
 

Resposta: La regidora contesta dient que la previsió és convocar les taules després de 
les festes de Setmana Santa. 
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A continuació, es fa una roda de 3 intervencions. 
 
Pregunta/Intervenció: La senyora Maria Mas explica que el solar del Passatge Benet no és tot 
de Nuñez i Navarro i que s’ha de fer l’obertura pel passatge. 
  
Pregunta/Intervenció: El senyor Albert Lazaro exposa la necessitat de pacificar la Via Laietana 
més que fer-la més transitable. 
 
Pregunta: La senyora Elisenda Rius demana d’una banda perquè encara hi ha aparcament 
reservat a davant dels jutjats del Passeig Lluis Companys i si existeix el Consell Ciutadà del 
Districte. 
 

Resposta: La regidora respon a les intervencions dient a la senyora Mas que mirarem el 
projecte i en parlarem. Al senyor Albert Lazaro li respon que és conscient que la Via 
Laietana és un espai que necessita tractament i que tot i no intervindre directament 
sobre el carrer, es faran accions que provoquin fluxes entre el Casc Antic i el Gòtic per 
eliminar aquesta sensació de barrera. A la pregunta de la senyora Elisenda Rius, la 
regidora respon que n’hi ha un, que es convoca per aprovar els pressupostos del 
Districte però que hi ha molts òrgans on el ciutadà pot intervenir. El conseller municipal, 
el senyor Jordi E. Galofré, explica la qüestió de l’aparcament dels jutjats i el senyor 
Alfons Solà explica una mica el planejament del solar de Nuñez i Navarro. 

 
 
Es torna a fer un torn d'intervencions. 
 
Pregunta/Intervenció: La senyora Maria Mas diu que de moment s’intenti reduir la velocitat de 
Via Laietana si no és possible pacificar el trànsit.  
 
Pregunta: La senyora Francisca pregunta perquè si es vol dinamitzar el comerç, es permet 
l’obertura de fruiteries una al costat de l’altra.  
 
Pregunta/Intervenció: La senyora Carmen Piquer i el senyor Josep presenten les propostes de 
la comissió de discapacitats pel PAM que consisteixen en l’eliminació de les barreres 
arquitectòniques del Centre de Salut Mental del Casc Antic, que el carrer Poral Nou té voreres 
estretes i desiguals, que al carrer Espaseria s’hauria de fer una revisió de paviment i que hi hagi 
més pisos de protecció oficial per als discapacitats.  
 
Pregunta/Intervenció: La senyora Begoña exposa la problemàtica del soroll al passeig del Born  
 
Pregunta/Intervenció: La senyora Teresa Ferrer es queixa de la circulació de les bicicletes i els 
patinadors pel passeig Lluis Companys. 
 

Resposta: La regidora obre el seu torn de resposta explicant a la senyora Francisca el 
que permet i no permet la regulació del pla d’usos i del comerç. Als representats de la 
comissió de discapacitats els hi dona les gràcies per les aportacions i dient que les recull 
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per tenir-les en compte. Respecte les queixes de soroll, es refereix al que ha explicat en 
el primer punt, però que el tema dels músics al carrer s’estudiarà. Respecte la demanda 
del passeig Lluis Companys, la regidora diu que ho estudiaran.  
 

Pregunta/Intervenció: En aquest torn, l’Alfons Solà, aprofita per fer un aclariment respecte la 
normativa europea dient que regula molt poc i no entra gaire en la tipologia comercial. 
 
Pregunta/Intervenció: El conseller municipal del PSC, el senyor Albert Rodriguez, vol deixar 
constància del seu rebuig a la discriminació que es fa amb la gent de fora. 
 
Pregunta/Intervenció: La consellera municipal del PP, la senyora Elisabeth Jimenez, demana a 
la regidora que s’inspeccionin un llistat de locals del carrer Princesa. 
 
Pregunta/Intervenció: El senyor Xavier Claveguera mostra el seu desacord amb el fet que 
només es pugui obrir comerç d’una determinada tipologia ja que hi ha un 30% de persianes 
abaixades i aquest hauria de ser el primer objectiu. 
 
Pregunta/Intervenció: La senyora Maria Mas demana una revisió del compliment dels locals de 
concurrència pública. 
 
 
S'inicia l'últim torn d'intervencions. 
 
Pregunta/Intervenció: El senyor Antoni Sallent es queixa dels problemes de mobilitat que 
pateixen els veïns quan hi ha manifestacions entre l’avinguda Cambó i Sant Pere més Alt. 
També comenta el problema generat pel canvi de lloc de la zona de càrrega i descàrrega de 
l’entorn del Palau i que a l’entorn del Palau hi ha problemes de seguretat. 
 

Resposta:La regidora respon a les intervencions fent menció que s’ha posat més esforç 
en fer complir la normativa i agraeix al senyor Sallent les aportacions. 

 
Un cop finalitzades i contestades les intervencions del assistents, la regidora agraeix el to de les 
intervencions i manifesta que aquesta ha de ser la via a seguir, per tal de millorar aquest 
magnífic barri de Barcelona. 
 
El secretari dóna per finalitzada la present sessió essent les 20,30 h. 
 
 
 

LA REGIDORA  EL SECRETARI 
 
 
 
 

Mercè Homs i Molist Roger Puigví i Fernàndez 
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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DEL RAVAL CELEBRAT EL 27 DE MARÇ DE 2012 

 
 
 
A la ciutat de Barcelona, a 27 de març de 2012, té lloc la sessió del Consell de Barri del Raval, 
a la Sala d’Actes del Museu Marítim de Barcelona, Avinguda de les Drassanes s/n, sota la 
presidència de l’Il·lma. Sra. Mercè Homs i Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella, i del 
vicepresident senyor Jordi Farrés, de l’Escola de Músics. 
Actua com a secretari el Sr. Roger Puigví i Fernàndez, conseller tècnic del Districte de Ciutat 
Vella, que certifica. 
Assisteix el Sr. Joan Anton Sanchez de Juan, conseller de govern al barri del Raval. 
 
 
Hi assisteixen els/les consellers/es senyors/es: 
 
Maria José Arteaga   Consellera del grup municipal PSC 
Juan Herrero Sapetti  Conseller del grup municipal PP 
Carles Casanova   Conseller del grup municipal i ICV-IUA 
Anna Lliuró i Serra    Consellera de govern Dte. Ciutat Vella 
 
 
En representació de les entitats del barri hi assisteixen: 
 
Josep Maria Nebot,  Associació de Comerciants del C/Unió 
Josep Lamiel Vallvé  Associació de Comerciants del C/Sant Pau i Junta de Comerç; 
Eduardo Lavega Martinez Associació d’Amics del C/Arc del Teatre i Rodalies 
Ignasi Sagalés  Associació Educativa Integral del Raval 
Salvador Trojaola  Associació Eix Comercial del Raval 
Ignasi Sants   Associació Eix Comercial del Raval 
Maria Lina Blázquez  Associació Esport-3 
Ascensión de la Torre  Associació Mercat Obert de la Rambla del Raval 
Elena Bendala   Associació Mercat Obert de la Rambla del Raval 
Helena Palau   Associació per a Joves TEB 
Jordi Folch   Associació de Comerciants Raval7 
Imma Solé   Biblioteca Sant Pau i Santa Creu 
Mª Antònia Soler  CEIP Drassanes 
Carmen Fuertes  Fundació Tot Raval 
Joan Madorell   Fundació Tot Raval 
Javier Alegro   Periódico del Raval 
Josep Masabeu  Braval 
Claudia Roy   Associació Raval Verd 
Sebastian Riveros  Àmbit Prevenció. 
 
Assisteix la senyora Nel·la Saborit, de la CUP Ciutat Vella. 
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A títol individual hi assisteixen les persones que es relacionen tot seguit:  
 
Palmira Perez 
Jordi Terés 
Edwin Perez 
Eduard Elias 
Montserrat Crespín 
José Alvarez 
Carlos Diez 
Laura Fernandez 
Mercè Casas 
Miquel Aguilar 
Maria José Dominguez 
Àngels Arregui 
Laura Ferrera 
Josue Molina 
Engracia Querol 
Jordi Armengou 
Assumpció Taberner 
Àngels Bardagí 
Lidia Colomina 
Jordi Abadal 
Rosa Maria Gomez 
Mercè Mallol 
Elita Rios 
Margarita Abaya.  
 
Tècnics del districte 
 
Francesc Puigdomènech i Torras. 
Just Perez 
Isabel Hernandez 
 
 
El secretari inicia la sessió a les dinou hores i deu minuts amb el següent ordre del dia previst: 
 

1. Punt informatiu d’actuacions al barri 
2. Procés de participació ciutadana al Pla d’Actuació Municipal (PAM). 
3. Propostes de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri al Programa d’Actuació 

Municipal 
4. Torn obert de paraules. 

 
A continuació, la regidora procedeix a tractar el primer punt de l'ordre del dia.  
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1. Punt informatiu d’actuacions al barri 
 
La regidora exposa breument els actes més rellevants que han tingut lloc al barri des de l’últim 
consell de barri celebrat al mes de novembre. En destaca l’acte celebrat contra la violència de 
gènere organitzats per Ravaldona a finals de novembre, la inauguració de la Filmoteca i de la 
Plaça Salvador Seguí a meitats de febrer i la Cercavila de Cultura Popular organitzada per 
l’Institut de Promoció de la Cultura Popular el 10 de març. 
 
A continuació, la regidora exposa les actuacions més significatives en matèria de seguretat on 
destaquen els operatius en els eixos d’oci nocturn per garantir el descans dels veïns i millorar la 
percepció de seguretat a les nits. També les actuacions administratives en els locals que no 
compleixen. 
 
La regidora explica també el trasllat de l’Escola Drassanes a la nova ubicació del carrer Nou de 
Sant Francesc amb el carrer Rull i la posada en marxa del camí escola del Raval Sud. 
 
A nivell de festes explica que es va celebrar la Ravaltolstada i fa referència a que ja s’han 
produït les primeres reunions de coordinació per organitzar la Festa Major del Raval. 
 
Explica les iniciatives que s’han dut a terme per dinamitzar el comerç, com son la campanya 
“Per Nadal vine al Raval”, el Flea Market, el “No t’aturis” i aprofita per felicitar al nou president 
de l’Eix Comercial del Raval, el Josep Maria Nebot. 
 
Fa també un recull de l’estat de les actuacions del Pla de barris Raval Sud on destaca la 
propera finalització de les obres de la Plaça del Pedró. 
 
La regidora explica diverses actuacions que s’han dut a terme a l’espai públic, com és el nou pla 
de neteja, l’actuació en diversos escocells o la reparació de les pistes i per acabar explica la 
convocatòria de subvencions i els nous criteris introduïts.  
 
 
A continuació, es procedeix a tractar el segon punt de l’ordre del dia, el procés de participació 
ciutadana al Pla d’Actuació Municipal (PAM). 
 
 
2. Procés de participació ciutadana al Pla d’Actuació Municipal (PAM). 
 
El secretari dóna la paraula al Director de Serveis al Territori, el senyor Francesc Puigdomènech 
per a exposar aquest punt. 
 
El contingut d’aquest punt s’annexa amb aquesta acta. (Document: Pla d’Actuació Municipal). 
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Tot seguit, es procedeix a tractar el tercer punt de l’ordre del dia 
 
3. Propostes de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri al Programa 
d’Actuació Municipal 
El secretari dóna la paraula al senyor Jordi Farrés, vicepresident del Consell de Barri, per 
explicar aquestes propostes que s’annexen a aquesta acta. (Document: Aportacions de la 
Comissió de Seguiment) 
 
Finalment, és dóna pas a l'últim punt de l'ordre del dia relatiu al Torn obert de paraules.  
 
 
4. Torn obert de paraules. 
 
Es dona la paraula als assistents per parlar d'aquest tema: 
 
Degut al temps restant i  a que s’han produït moltes intervencions en la resta de punts només hi 
ha temps a una intervenció. 
 
Pregunta/Intervenció: La senyora Mercè Casas demana més seguretat i més neteja. Demana 
també la possibilitat de posar els cartells amb més idiomes per a que la gent que ve de fora 
entengui el què es pot fer i el que no i això ajudi a la millora en la neteja del barri. 
 
 
Un cop finalitzades i contestades les intervencions del assistents, la regidora agraeix el to de les 
intervencions i manifesta que aquesta ha de ser la via a seguir, per tal de millorar aquest 
magnífic barri de Barcelona. 
 
El secretari dóna per finalitzada la present sessió essent les 21 hores. 
 
 
 

LA REGIDORA  EL SECRETARI 
 
 
 
 

Mercè Homs i Molist Roger Puigví i Fernàndez 
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       Districte de Ciutat Vella 
 

 
 
 
A la ciutat de Barcelona, a 11 d’Abril de 2012, té lloc la sessió del Consell de Barri de la Barceloneta  
al Centre Cívic Barceloneta,sota la presència de l’Il·lma. Sra. Mercè Homs, Regidora del Districte 
de Ciutat Vella.  
Actua com a secretari el Sr. Roger Puigví, conseller tècnic del districte de Ciutat Vella. 
I modera el Sr. Pol Avinyò , Conseller de Govern del barri. 
La Vicepresidencia del Consell, per acord de la comissió de seguiment, està vacant.   
 
Hi assisteixen els/les consellers/es senyors/es: 
 
Ruth Garrido   Consellera del grup municipal ICV-EUiA 
Daniel Pio   Conseller del grup municipal PSC 
Elisabeth Jiménez  Consellera del grup municipal PP 
Xavier Roman   Consellera del grup municipal ERC 
Anna Lliuró   Consellera de govern dte Ciutat Vella  
    
En representació de les entitats del barri hi assisteixen: 
 
Carlos Arena   Coros de la barceloneta 
Sergi Riera   ABA (Associació Barcelona Alerta) 
Teresa Céspedes  ABA (Associació Barcelona Alerta) 
Manel Monscat  AAVV de la Barceloneta 
Oriol Perera   CUP 
Roser Palol   CUP 
Carme Tomàs   Gegants de la Barceloneta 
Vicens Casals   CNAB 
Oriol Casabella  AAVV de la Barceloneta 
Josep Orts   AAVV de la Barceloneta 
Jordi Iborra   AECV 
Josep Vilches   Comissió de Festes 
Antonio Garcia  C/ Pescadors 
Montse López   Plataforma Mediterrània 
Carmen Riera   Plataforma Mediterrània 
Joaquim Cillero  ABA (Associació Barcelona Alerta) 
Pepa Picas   AAVV L’ostia 
Xavi Sivera   AAVV L’ostia 
Llum Ventura   AAVV L’ostia 
Gala Pin   Plataforma en defensa de la Barceloneta 
Lourdes López  Plataforma en defensa de la Barceloneta 
Mª del Pino   Plataforma en defensa de la Barceloneta 
Esther Sangil   Festa Itaca 
Esther Marin   Diari de la Barceloneta 

ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA BARCELONETA CELEBRAT EL 11 D’ABRIL DE 2012

2 
 

Mª Josep Fontova  Biblioteca de la Barceloneta 
Rosa Palomar   Centre Cívic de la Barceloneta 
Pere Rodriguez  Pintors de la Barceloneta 
Emili Garcia   Ass. Cultural La Fraternitat 
Mª Jesus Vidal  Bta + història 
 
 
A títol individual hi assisteixen les persones que es relacionen tot seguit:  
 
Vicent Llorca 
Oriol Badell 
Josep Mª Clotet 
Antonio Rodriguez 
Canitopsa Goldena 
Enrique Acosta 
Jaume Vall 
Mercè Serrat 
Mª Lourdes Alemany 
Guillermo Ramos 
Katia riera 
Vicens Forner 
Francisco Andreu 
Antonia RamiresRAMIRES 
Lídia Andreu 
Salvador Durain 
Carmen del Moral 
Anotnio Alcalde 
Angela Cano 
Ana Miguel 
Muna Maklouf 
Margarita Bravo 
 
Tècnics del districte 
 
Francesc Puigdomènech   Director serveis al territori 
Pilar Vallles     Directora de Serveis a les Persones 
Jona Manel Homdedeu   Tècnic de Barri de la Barceloneta 
 
 
 
El secretari inicia la sessió a les dinou hores i deu minuts amb el següent ordre del dia previst: 
 

1. Punt informatiu d’actuacions al barri  
2. Procés de participació ciutadana al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
3. Propostes de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri al Programa d’Actuació 

Municipal  
4. Informació sobre el projecte de Port Vell.  
5. Torn de paraules. 
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A continuació, la regidora procedeix a tractar el primer punt de l'ordre del dia.  
 

1. Punt informatiu d’actuacions al barri  
 
La regidora exposa breument els actes més rellevants que han tingut lloc al barri des de l’últim 
consell de barri.  
 
En destaca la primera edició de la festa barroca  celebrada el divendres i dissabte, 3 i 4 de febrer, 
amb objectiu de rememorar els orígens del barri, on hi va haver una jornada de portes obertes a la 
Casa de la Barceloneta 1761, exposició dels dibuixos del concurs "Com t’imagines Barceloneta de 
1753", una gimcana i una visita pels escenaris fundacionals del barri. La regidora felicita la iniciativa i 
ressalta la voluntat de tots els organitzadors i participants de donar continuïtat a la experiència. 
 
A continuació, la regidora exposa les actuacions més significatives en matèria de seguretat. Informa 
que el 27 de febrer és va celebrar la primer taula de seguretat de la Barceloneta. En aquesta taula hi 
participen els representants d’entitats i de veïns, dels Cossos de seguretat i tècnics de districte. 
També hi són presents la resta de grups polítics amb representació al Districte de Ciutat Vella. 
 
La finalitat d'aquesta taula no és tant tractar l’actual situació en l’àmbit de la seguretat, sinó que 
també té un caràcter preventiu, d’anticipació a possibles punts o situacions de conflicte. 
Per exemple, en aquesta primera taula s'exposà la  singularitat del període d'estiu en aquest barri i 
com afecta a la seguretat.  
 
Sobre els Òrgans de Participació relata que es va fer una Comissió de seguiment del barri centrat en 
el procés de participació de la redacció del PAM i PAD. També es va informar sobre el tema del Port 
Vell. Per últim es va fer una reunió informativa sobre el funcionament de les pistes de la Maquinista. 
 
En l’àmbit d’educació la regidora explica que la fundació privada Hospital de Santa Creu i Sant Pau, 
cedeixen el sol per construir un equipament educatiu infantil al carrer Andrea Doria i que les obres ja 
s’han iniciat. 
L'escola Mediterrània també i que ja està signat el conveni i ja han començats  les obres.    
 
A nivell de festes explica que es va fer la Campanya de Nadal, la Carnavalada per tots el carrers de 
la Barceloneta i l'enterro de la sardina. 
 
A nivell de comerç informa que és va fer una reunió amb la Comissió de comerç per presentar la 
coordinadora de comerç dins del bloc del Pla de Barris. 
 
Dintre de les actuacions del Pla de barris destaca: sobre la casa de la Barceloneta 1761 les entitats 
del barri estan fent un projecte d’us i gestió, per el futur equipament cultural. A l'espera d'aquest 
projecte la casa roman oberta els dissabtes de 10 a 12 del matí per tal que els veïns i veïnes en 
puguin començar a donar a conèixer la casa i la història del barri. La Pista de La Maquinista esta 
prevista inaugurar el 21 d’abril, informa que serà una pista de doble ús, escolar i del barri. 
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A continuació, es procedeix a tractar el segon i tercer punt de l’ordre del dia 
 
2.-  Procés de participació ciutadana al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
3.- Propostes de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri al Programa d’Actuació 
Municipal 
 
l’exposa el director de territori, el senyor Francesc Puigdomenech. 
 
En aquest punt, s’explica com els ciutadans poden participar en el procés de participació del pla 
d’actuació Municipal: Es lliura una butlleta i s'explica la forma de contestar-la. També exposa els 
diferents mitjans de participació, butlleta, web, telèfon... 
 
S'agraeix a l'ACIB la seva proposta al PAM i PAD. Aquesta agrupació va presentar un document en 
el que fa les seves aportacions al procés de participació engegat per l'Ajuntament de Barcelona. I es 
convida als assistents que si algú té alguna proposta i la vol fer en aquests moment ho pot fer, ja 
sigui presentant una butlleta al final del Consell o prenent la paraula en el punt cinc de l'ordre del dia. 
 
Tot seguit, es procedeix a tractar el tercer punt de l’ordre del dia, en el que s'exposen les propostes 
de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri al Programa d’Actuació Municipal, i ho fa el 
Conseller de Govern del Barri de la Barceloneta, Sr. Pol Avinyó. 
 
A continuació, es procedeix a tractar el quart punt de l’ordre del dia,  
 
4.- Informació sobre el projecte de Port Vell.  
 
sobre l'estat en que es troba el projecte del Port Vell. Fa l'exposició en gerent d'urbanisme de 
l'Ajuntament de Barcelona, el Sr. Albert Civit. 
 
El sr. Civit exposa que aquest projecte es va iniciar d'una forma que no és la habitual a Barcelona, ja 
que, en una exposició a l'estranger,  es va fer una primera explicació per part d’una empresa privada 
de les intencions del projecte: Aquest fet no va agradar a aquest Ajuntament. A partir d'aquest 
moment s'ha intentat reconduir tot el procés. 
 
S'exposa que es tracta d'una operació proposada per el concessionari que en aquests moments té la 
concessió del Port Vell.  
Aquest projecte està a exposició al públic i informa que l'Ajuntament ja a fet les seves al·legacions. 
 
Les al·legacions de l'Ajuntament estan centrades cap a l'orientació d'activitat portuària i econòmica en 
sentit ampli no només de cara a l'activitat turística. També per tal d'enfortir tot el front marítim  de la 
ciutat. 
 
Les converses amb la concessió estan obertes, no hi ha res tancat i, per tant, en les converses s'està 
traslladant tots els neguits que els veïns i veïnes han expressat al Districte o a altres estaments de 
l'Ajuntament. Tot i que ja estaran exposades en les al·legacions que han presentat les entitats i 
organitzacions del barri 
 
Fa un repàs als diferents aspectes o temes que han anat sorgint en les diverses converses amb els 
veïns, per exemple la dimensió dels iots i la seva incidència en el paisatge del barri, la mobilitat 
interna, l’impacta turístic dels voltants,  la privacitat de l'espai. 
 
Amb tota la informació l'Ajuntament haurà de fer una tramitació urbanística. Tot i que el Port té 
capacitat legítima de fer les seves pròpies obres d'infraestructura dintre del port,  l'Ajuntament té a dir 
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tot el que suposa les seves interaccions amb la ciutat, per exemple els accessos, l’impacta en el 
paisatge,  i farà valdre les seves condicions. Aquesta tramitació encara no està programada. 
 
 
 
 
5.- Torn de paraules. 
 
Es dona la paraula als assistents per parlar d'aquest tema: 
 
Pregunta: Proposen fer una escola per a la formació dels professionals que treballin en aquests iots. 
 

Resposta: S'explica que els treballadors de les drassanes actuals ja són del barri i es treballa 
cap aquest sentit de que els treballadors fixes siguin veïns i veïnes.  

 
Pregunta: Sr. Casals: es queixa de la quantitat d'entitats que regeixen el Port i això fa que es faci 
molt difícil accedir-hi administrativament. També es queixa de les privatitzacions d'espai per afavorir 
l'oci, l'hotel Vela, el Desigual,.... 
 

Resposta: L'autoritat és la Portuària que, a Barcelona, es tracta d'un consorci i Ports de 
l'Estat. El que sí que té és una sèrie d'empreses i concessions. En aquest cas és Port Vell 
l'empresa que té a veure. Deixa clar que en tot el que té a veure la ciutat mana l'Ajuntament. 
També informa que l'informe que presentarà l'ajuntament l'ha d'acceptar Ports de l'Estat. 
 
Sobre les privatitzacions de l'espai s'està intentant compensar. Es buscar no aturar projectes 
que s'entenen bons per la ciutat, però a la vegada també es busca que el barri no surti 
perden. Cal trobar l'equilibri. 

 
Pregunta: El Sr. Josep Orts de l'Associació del veïns, la gent que esta vivint  en la Marina de Port Vell 
en els vaixells  petits a on van a parar? perquè se'ls esta fent marxar. Està fent alguna cosa per 
aquesta gent?. 
 

Resposta: A aquesta gent se’ls hi ha ofert màximes facilitats per instal·lar-se en altres ports 
del voltants de Barcelona on en aquests moments hi ha vacants i a preus econòmics de 
lloguer. Aquesta relació és entre Port Vell i els arrendataris però l'Ajuntament vetlla per a que 
sigui beneficiosa per als veïns. Es deixa clar que la relació entre propietari i llogaters està 
regulada per llei i s'entén que Port Vell ho està fent dintre d’aquest marc. 

 
Pregunta: La Sra. Gala Pin de l’Associació de Veïns de l’Òstia, Reforça el comentari del Pepo i diu 
que ells han rebut moltes denuncies del veïns on és queixen de que els estan posant moltes barreres 
per renovar el contracte de lloguer i això esta començant a ser mobbing. La Sra. Gala Pin fa tota una 
sèrie de consideracions sobre la credibilitat de les actuacions del partit de govern de la ciutat i es 
pregunta la idoneïtat de propiciar una reforma propiciada per una empresa privada. Demana un 
procés de participació veïnal vinculant basat en una diagnosi social també vinculant i exposa que 
l'Associació de Veïns de l'Òstia farà una oposició real i potent ja que vincula aquest projecte a 
diferents processos de corrupció. 
 
 
Pregunta: Esther Sangil pregunta que sobre la proposta de modificació de concessió administrativa 
quan us vàreu  assabentar? 
 

Resposta: Formalment la proposta va entrar abans d’ahir. 
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També diu que al octubre, el que va haver-hi, va ser  una conversa entre regidor d’hàbitat  
urbà,  Toni Vives, el gerent d’urbanisme i un representant d’aquests propietari sense la 
presentació de cap document, i que va ser fora de l’estat Espanyol. 
La senyora regidora diu que l’Ajuntament de Barcelona tendra tots els procés d’intervenció i 
on els veïns i les entitats també podran. 

 
Pregunta: Sr. Casals pregunta que quan la gent vol fer coses al port vell qui  té l’ultima paraula per dir 
si poden fer o no?  

Resposta: Si nomes canviessin la tipologia de vaixells d’embarcació l’ultima paraula tindria el 
ministeri, però en aquest cas també volen fer activitats que afectaren a la Ciutat, i per tant hi 
haurà una tramitació urbanística en la qual  l’ajuntament  te la competència. 

 
Pregunta: Oriol Casabella, és de l’associació de veïns de la Barceloneta. També comenta que com a 
associació no els agradaria perdre el port per que  ens ha costat molt aconseguir. 
 
Respon la regidora que totes les propostes que estén fent  es tindran en compte a l’hora de decidir. 
 
Pregunta: Vicens Forner,  diu que porta 65 anys vivint, en aquests anys el barri mai ha tingut opció 
d’expressar i aquesta vegada si podem expressar com ens sentim. 
El port ha anat canviant i ha anat donant llocs de treball i si no hagués fet tots aquests canvis  el port 
no hauria creat llocs de treball i que aquesta projecte també crearà llocs de treball. 
 
Pregunta: Antonio, és de veïns de l’òstia de la Barceloneta, també dona la seva opinió sobre si el nou 
projecte de port vell crearà llocs de treball o no. 
 
Pregunta: Pepa, diu vol saber quin efecte tindrà per la seguretat i la mobilitat del barri aquest 
projecte?  I vol saber : quan aprovaran el projecte, abans o desprès d’escoltar les al·legacions? 

 
Resposta; Sobre la primera pregunta diu que a ells també els preocupa molt la seguretat i el 
seu objectiu seria que no haguessin més limitacions de les que existeixen. 
Sobre la segona pregunta, diu que primer escolten a les delegacions i desprès decideixen. 

 
Pregunta: Emili Garcia, pregunta que perquè els gran iots no poden anar en el nou port  bocana? 
  

Resposta: No es va poder respondre, perque no tenien informació referent a aquesta 
pregunta. 
 

Pregunta: Pino Suarez, si donem la concessió del port a una empresa privada, el diners que reben de 
quina forma inverteixen en els ciutadans? 
  

Resposta: No van respondre, perquè no tenien informació referent a aquesta pregunta 
 
Pregunta/Intervenció: Carme Tomàs, diu que està totalment d’acord amb  els comentaris de Emili i de 
Vicens i diu que hem de treballar en equip. 
 
Pregunta/Intervenció: Lourdes,  dona la seva opinió sobre el port de vell, i diu que aquest projecte ara 
no crearà treball per la gent del barri. 
 
Pregunta: Xavier Roman, si exposaran els documents al públic del contracte de port vell? 

Resposta: Si, s’exposaran a públic el contracte de Port Vell i veure’l serà gratuït. 
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Pregunta/ Intervenció: S’inicia l’últim torn d’intervencions. Sr.Casals, diu que els ciutadans de 
Barceloneta ja tenen moltes limitacions i ara amb aquest projecte tindrà més limitacions. 
 
Un cop finalitzades i contestades les intervencions del assistents, la regidora agraeix el to de les 
intervencions i manifesta que aquesta ha de ser la via a seguir, per tal de millorar aquest magnífic 
barri de Barcelona. 
 
 
 
El secretari dóna per finalitzada la present sessió essent les 21,30 
 
 
 

LA REGIDORA  EL SECRETARI 
 
 
 
 

Mercè Homs i Molist Roger Puigví i Fernàndez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

  

Districte de Ciutat Vella 
 

 
 

 

 
1 

 

ACTA DEL CONSELL DEL BARRI GÒTIC CELEBRAT EL 12 D’ABRIL DE 2012 

 
 
 
A la ciutat de Barcelona, a 12 d’abril de 2012, té lloc la sessió del Consell del Barri Gòtic, al 
Centre Cívic Pati Llimona, carrer Regomir, 3, sota la presidència de l’Il·lma. Sra. Mercè Homs i 
Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella, i de la vicepresident per aquest Consell senyora 
Teresa Picazo (AAVVGòtic). 
Actua com a secretari el Sr. Roger Puigví i Fernàndez conseller tècnic del Districte, que 
certifica. 
Assisteix el Sr. Josep Zalacain, conseller adscrit al barri del Gòtic que modera les intervencions. 
 
Hi assisteixen els/les consellers/es senyors/es: 
 
Carolina Pallés  Consellera del grup municipal PSC 
Joan Herrero   Conseller del grup municipal PP 
Rubén Costa   Conseller del grup municipal ICV-EUiA 
Xavier Román   Conseller del grup municipal ERC 
Anna Lliuró   Consellera de govern dte Ciutat Vella 
Lídia Torné   Consellera de govern dte Ciutat Vella 
     
En representació de les entitats del barri hi assisteixen: 
 
Mercè Sánchez Pérez Biblioteca Gòtic - Andreu Nin 
Teresa Picazo   Associació de Veïns del Gòtic 
Tere Caja   Associació de comerciants del carrer Avinyó 
Miquel Carner Major  Associació de comerciants del carrer Portaferrissa 
Carme Castells  Associació d'Amics de Sant Just 
Xavier Masip   Associació d'Amics de la Rambla 
Jose Luis Lleixà  Associació de Festes de la Plaça Nova 
César Pozo   Associació de Veïns del carrer Magdalenes 
Isabel Rodríguez  Federació de comerciants BARNACENTRE 
Joan Roca i Albert  MUHBA - Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona 
 
A títol individual hi assisteixen les persones que es relacionen tot seguit: 
 
Waqar Hussain 
Mohamed Gulzar Glulam 
Núria Garcia 
Rafael Gallardo 
M. Canals 
Xavier Joan Idol 
Rosa Armengol 
Calixto Sobrado 
Fernando Herráez 
Eugenia Turco 
A. Martorell 
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Rossend Reie i Peña 
Segundo Vilar 
Jordi Mayas Heras 
Jordi Subira Rocamora 
Montse Farràs Vilatrich 
Elisabet Marrugat 
Dolors Obiols 
Begoña Oltra 
Marc San José Solano 
Ignacio Riera Rovira 
Albert Palaou More 
Andreu Pere Ortega 
Gemma Morató Sendra 
Francesc Picó 
Àngels Romeu Bertran 
Carolina Fernández Alejo 
Olga Dolsanes 
Marcel Franch 
Mateu Llinàs 
Roger Cuscó 
Joaquim Auladell 
Roser Carvajal 
Koldo Blanco 
Verónica Rueda 
Eduard Elias i Vila 
Shah Syed 
Raja Zylfizar 
Dolors Alegre 
Elvira álvarez 
Blanca Barbero 
Núria Ventura 
Ma Asunción Cano 
Christina Van Ender 
 
Tècnics del districte 
 
Francesc Puigdomènech Director de serveis al territori 
Matilde Albarracin  Tècnica de barri 
Esperança Busquets  Tècnica de Barri 
 
El secretari inicia la sessió a les dinou hores i deu minuts amb el següent ordre del dia previst: 
 

1. Punt informatiu d'actuacions al barri 
2. Procés de participació ciutadana al Pla d’Actuació Municipal (PAM). 
3. Propostes de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri al Programa d’Actuació 

Municipal 
4. Torn de paraules. 

 
A continuació, la regidora procedeix a tractar el primer punt de l'ordre del dia.  
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1. Punt informatiu d’actuacions al barri 
 
La regidora exposa breument els actes més rellevants que han tingut lloc al barri des de l’últim 
consell de barri celebrat al mes de novembre. 
 
A continuació, la regidora exposa les actuacions més significatives en matèria de seguretat on 
destaquen els operatius en els eixos d’oci nocturn per garantir el descans dels veïns i millorar la 
percepció de seguretat a les nits. 
 
En l’àmbit d’educació, la regidora explica que es va presentar la xarxa 0-18 i posteriorment 
l’Aplec del Pas que va reunir al Parc de la Ciutadella, els alumnes de les escoles que formen 
part d’aquesta xarxa que aplega les escoles del Casc Antic i el Gòtic. La regidora explica també 
el trasllat de l’Escola Drassanes a la nova ubicació del carrer Nou de Sant Francesc amb el 
carrer Rull. 
 
A nivell de festes destaca les Festes de Santa Eulàlia, la copatrona de la ciutat, i les Festes de 
Sant Josep Oriol amb el programa d’activitats tradicionals. 
 
Explica que es va celebrar una jornada de comerç al carrer a tot el barri 17 de desembre. 
 
La regidora explica diverses actuacions que s’han dut a terme a l’espai públic, com és el nou pla 
de neteja, l’actuació de millores de clavegueram en els carrers Palau, Gegants i pas de 
l’ensenyança i el reforç en l’il·luminació i la senyalèctica del Call i per acabar explica la 
convocatòria de subvencions i els nous criteris introduïts.  
 
A continuació, es procedeix a tractar el segon punt de l’ordre del dia, el procés de participació 
ciutadana al Pla d’Actuació Municipal (PAM). 
 
2. Propostes de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri al Programa 

d’Actuació Municipal. 
 
El secretari dóna la paraula al Director de Serveis al Territori, el senyor Francesc Puigdomènech 
per a exposar aquest punt. 
 
El contingut d’aquest punt s’annexa amb aquesta acta. (Document: Pla d’Actuació Municipal). 
 
Tot seguit, es procedeix a tractar el tercer punt de l’ordre del dia. 
 
3. Les propostes de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri al Programa 
d’Actuació Municipal 
 
El secretari dóna la paraula a la senyora Teresa Picazo, vicepresidenta del Consell de Barri, per 
explicar aquestes propostes que s’annexen a aquesta acta. (Document: Aportacions de la 
Comissió de Seguiment)  
 
Finalment, és dóna pas a l’últim punt de l’ordre del dia relatiu al Torn obert de paraules. 
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4. Torn de paraules. 
 
Pregunta: El senyor Jordi Subirà pregunta per l’horari dels urinaris públics de la plaça 
Berenguer i demana més urinaris al barri. Explica també que s’ha constituït una associació 
d’establiments emblemàtics per potenciar el patrimoni històric i artístic de la ciutat. 
 
Pregunta: El senyor Calixto Sobrado fa referència a l’escola del carrer Rull i què està previst fer 
amb el solar que hi ha davant. 
 
Pregunta/Intervenció: El senyor Mateu Llinàs proposa la pacificació de Via Laietana per ser 
inclosa en el PAM. També comenta la necessitat d’ adecentar el passeig Colom i fer-hi algun 
tipus d’equipament per nens. Pregunta per la taxa turística i quin destí tenen previstos els 
ingressos per aquesta taxa. Es queixa de les botigues de souvenirs i emplaça al govern de la 
ciutat a ser valent amb l’actuació a La Rambla. També demana que es millori el carrer Regomir. 
 
Pregunta: La senyora Roser Carvajal pregunta quan està previst canviar la circulació a l’entorn 
de Magdalenes. Fa referència a la millora en la il·luminació dels carrers del Gòtic i quan està 
previst traslladar els autocars de Via Laietana al passeig Lluis Companys.  
 
Pregunta/Intervenció: La senyora Dolors demana que es posin més bancs a la plaça Sant 
Miquel. 
 
Pregunta/Intervenció: La senyora Carme mostra el seu acord amb les intervencions anteriors i 
pregunta si les aportacions a l’assemblea Rambla Democràtica queden reflectides en el PAM. 
 

Resposta: La regidora contesta a aquest primer torn d’intervencions mostrant el seu 
acord amb el problema dels urinaris i recorda que tots els equipaments públics es poder 
fer servir. Afegeix que dona tot el suport a la iniciativa dels establiments històrics. Al 
senyor Calixto Sobrado li explica el que està previst a davant de l’escola del carrer Rull. 
Respecte la intervenció del senyor Llinàs explica que la situació econòmica no permet 
fer una reforma de la Via Laietana però és conscient que és un espai que necessita 
tractament i que tot i no s’intervindrà directament sobre el carrer, es faran accions que 
provoquin fluxes entre el Casc Antic i el Gòtic per eliminar aquesta sensació de barrera. 
El mateix en el cas del passeig Colom. Respecte la taxa turística, la regidora explica que 
s’està treballant perquè reverteixin en el districte. Amb la qüestió dels souvenirs, la 
regidora explica que s’hi està treballant però que és complicat perquè la normativa 
regula molt poc el que es ven en els comerços. Respecte la Rambla, la regidora explica 
que es va presentar el Pla Cor que té com a principal objectiu actuar i incidir i que no 
quedi en paraules. Fruit d’aquesta voluntat ja s’ha començat a treballar i la gent que hi 
és cada dia així ho diu. Respecte a la mobilitat de l’entorn del carrer Magdalenes la 
regidora explica que hi estan molt a sobre però que és una complicada perquè té un 
efecte molt gran respecte tota la mobilitat del Gòtic Nord. Sobre les dues ultimes 
qüestions que fan referència a la plaça Sant Miquel, la regidora explica que el parc 
infantil formarà part del PAD i que es posaran més bancs. 

 
A continuació, es fa una roda de 5 intervencions.  
 
Pregunta/Intervenció: La senyora Olga explica que a la plaça Joaquim Xirau els caps de 
setmana s’hi concentra molta gent a la nit i que als veïns els hi costa dormir.  
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Pregunta/Intervenció: La senyora Angels Romeu es queixa del soroll produït pels bars que té a 
sota al carrer Còdols.  
 
Pregunta/Intervenció: La senyora Elisabet demana algun sistema per poder reciclar a la zona de 
la Plaça Sant Just.  
 
Pregunta/Intervenció: el senyor Blanco demana més contenidors perquè la gent deixa la brossa 
fora i fa que es degradi molt la zona.  
 
Pregunta/Intervenció: Eduard Elias, fa un aclariment sobre la consulta de la Rambla. 
 

Resposta: La regidora respon a les intervencions dient a la senyora Olga que si be 
pensa que la plaça Joaquim Xirau està bé, que reforçaran la vigilància ja que el descans 
dels veïns és una de les prioritats. Al senyor Blanco i a la senyora Elisabet els hi respon 
que apunta la proposta i que mirarà d’articular-ho. A la pregunta de la senyora Àngels 
Romer, la regidora respon que ja en té coneixement i que estan treballant per resoldre-
ho. 

 
Es torna a fer un torn d’intervencions.  
 
Pregunta/Intervenció: La senyora Eugènia es queixa de la brutícia al carrer del Vidre provocat 
per una cafeteria que treu la brossa al carrer i la gent l’obra i ho deixen tot per allà.  
 
Pregunta: El senyor Pere Ortega pregunta pel passatge Espolsasacs que abans era obert i ara 
està tancat tot el dia.  
 
Pregunta/Intervenció: El senyor Rafael Gallardo es queixa de la persecució que reben els 
artistes de carrer i demana que s’alliberi l’art al carrer.  
 
La regidora respon a les intervencions i un cop finalitzades i contestades les intervencions del 
assistents, la regidora agraeix el to de les intervencions i manifesta que aquesta ha de ser la via 
a seguir, per tal de millorar aquest magnífic barri de Barcelona. 
 
El secretari dóna per finalitzada la present sessió essent les 20,30 h. 
 

 
 
 

LA REGIDORA  EL SECRETARI 
 
 
 

Mercè Homs i Molist Roger Puigví i Fernàndez 
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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DEL RAVAL   CELEBRAT EL 28  NOVEMBRE  DE 2012 

 
 
 
A la ciutat de Barcelona, a 28 de novembre de 2012, té lloc la sessió del Consell de Barri del 
Raval, a la Sala d’Actes del Museu Marítim de Barcelona,  Avinguda de les Drassanes s/n, 
Presideix el Consell de barri el Sr. Joan Anton Sánchez, conseller de govern al barri del 
Raval  i el  Sr. Jordi Farrés, vicepresident del Consell i representant de l’ Escola de Músics. 
Actua com a secretari el Sr. Roger Puigví i Fernàndez, conseller tècnic del Districte de Ciutat 
Vella, que certifica. 
 
 
Hi assisteixen els/les consellers/es senyors/es: 
 
 
Sra. Maria José Arteaga   Consellera del grup municipal PSC 
Sr. Ramon Molist     Conseller del grup municipal PP 
Sr. Rubén Costa     Conseller del grup municipal i ICV-IUA 
Sra. Anna Lliuró i Serra    Consellera de govern Dte. Ciutat Vella 
Sr. Jordi Bordas    Conseller del grup municipal UpB 
       
 
En representació de les entitats del barri hi assisteixen: 
 
Sr. Jordi Farrés   L’Escola de Músics i Vicepresident del Consell de barri 
Sr. Josep Maria Nebot,  Eix Comercial del Raval i Ass. de Comerciants del C/Unió 
Sr. J. Maria Garcia   Associació d’Amics del C/Arc del Teatre i Rodalies 
Sr. Antonio Méndez    Associació d’Amics del C/Arc del Teatre i Rodalies 
Sra. Isabel    Associació d’Amics del C. Arc del Teatre i Rodalies 
Sr. Ignasi Sagalés   Associació Educativa Integral del Raval 
Sra. Helena Palau   Associació per a Joves TEB 
Sra. Carmen Fuertes   Fundació Tot Raval 
Sra. Nuria Paricio   Fundació Tot Raval 
Sr. Julian Durand   Amical 
Sra. Alejandra Pineda   ABD 
Sr. Jordi Rovira   ABD 
Sr. Enric Canet   Casal dels Infants 
Sra. Susana Kamiya   Xamfrà 
Sr. Sebastian Riveros   Àmbit Prevenció. 
Sr. Carles Gil     Fundació Servei Solidari 
Sr. Carlos Alcaraz   Guàrdia Urbana 
Sra. Maria Casas   La Taula del Raval 
Sra. Maite Roca   As.Institut per la Promoció de la Cultura Catalana (AIPCC) 
Sr. Garcia    CEM Can Ricart 
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A títol individual hi assisteixen les persones que es relacionen tot seguit:  
 
Sra. Carmen Garcia 
Sr. Eusebio Domingo 
Sra. Giovanna Seppi 
Sra. Eva Jiménez 
Sr. Paolo Portaluri 
Sr. Sebastià Resel 
Sr. Luis Gonzalez 
Sra.Beatriz Ribera 
Sra. Chiara Mocci 
Sr. Alfredo Segura 
Sra. Paula Tabare 
Sr. Angel Gutiérrez 
Sr. Sergio Villanova 
Sra. Empar Cogollos 
Sra. Carme Coure 
 
Tècnics del Districte 
 
Sr. Francesc Puigdomènech i Torras. Direcció Serveis al Territori  
Sr. Just Pérez    TdB Raval 
Sra. Isabel Hernández  TdB Raval 
Sra. Anna Terra   Pla de Barris Raval Sud 
Sra. Lidia Torné   Coordinadora Comerç i Promoció econòmica 
Sra. Carme Ruiz   Sector de Mobilitat 
 
El secretari inicia la sessió a les dinou hores i deu minuts amb el següent ordre del dia previst: 
 

1. Informe de la Regidora 
2. Propostes del Consell de Barri al Pla d’Actuació Municipal 
3. Nova Xarxa BUS 
4. Comissió de Salut Comunitària del Raval 
5. Torn obert de paraules. 

 
A continuació, el conseller de govern Sr. Joan Anton Sánchez de Juan procedeix a tractar el 
primer punt de l'ordre del dia.  
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1. Informe de la Regidora 
 
El conseller Sr. Joan Anton Sánchez excusa a la Regidora del Districte per la seva baixa 
maternal i  en segon lloc felicita al Sr. Enric Canet per la distinció amb la medalla d’Honor de la 
Ciutat a proposta del Districte i exposa breument els actes més rellevants que han tingut lloc al 
barri des de l’últim consell de barri celebrat al mes de març.  
En destaca: 

 La recuperació de la festa tradicional de Sant Joan autoritzant 3 fogueres al Districte una 
d’elles al barri del Raval. 

 La festa Major del Raval amb la incorporació de 9 entitats noves enguany. 
 L’organització de Festival Ravals organitzat en 10 itineraris temàtics. 
 Campanyes específiques de Nadal per promoure el comerç de proximitat. 
 Recollida solidaria de joguines organitzades per l’Eix Comercial del Raval  

 
A continuació, el conseller exposa les actuacions més significatives en matèria de seguretat 
destaquen: 

 
 La campanya de reducció del soroll generat principalment per l’oci nocturn. 
 Prohibició de les rutes organitzades de consum d’alcohol. (de 19 h a 7 mati) 
 Increment d’agents de la Guàrdia Urbana 
 Presència més preventiva i activa al carrer 
 Desallotjament de l’edifici “Barrilonia” ubicat a la Rambla del Raval. 
 Desallotjament del C. Carretes, 36 baixos. 
 Xerrades informatives a la Gent Gran per part de Guardia Urbana en matèria de 

seguretat i prevenció. 
 

A continuació, el conseller exposa les actuacions més significatives en matèria d’espai públic i 
convivència destaquen: 
 

 Pistes de Sant Rafael. Tancament de l’espai i durant el dia gestionar els usos de l’espai 
amb un responsable que garanteixi la pràctica esportiva. 

 Plaça Salvador Segui. Continuar la tasca de dinamització de l’espai i incloure a la 
Filmoteca de Catalunya com element regenerador de l’entorn. 

 C. Robadors. Reforma de dos locals municipals i posar-los al servei de l’Escola 
Massana. 

 Antiga escola Drassanes. Previsió de reubicar un equipament de Formació d’Adults on hi 
havia l’antiga escola. Reforma integral del pati de l’escola amb Pistes Poliesportives 
desvinculades de l’equipament. 

 Posada en marxa del Projecte Dintres. 
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Malgrat s’altera l’ordre a continuació, la Sra. Carme Ruiz del sector de Mobilitat que procedeix a 
tractar el tercer punt de l’ordre del dia,  
 
3. La nova Xarxa Ortogonal de Bus 
 
Pren la paraula la senyora Carme Ruiz per explicar la nova implantació iniciada l’1 d’Octubre 
2012. 
Els objectius que pretén la nova xarxa son: 

 La millora dels desplaçament a peu, amb ampliació de voreres 
 Facilitar els accessos amb bicicleta 
 Potenciar el transport públic per davant del transport privat. 
 Facilitar la memorització de les línies: 

• H (+ numero parell) i color blau  pels busos amb  recorreguts horitzontals 
• V (+ un numero senar) i color verd pels de recorregut verticals 
• D (D-20, D-30, D-40) i color lila pels recorreguts en diagonal. 

 
És pretén potenciar els transbordaments a través dels diferents  intercanviadors que 
connectaran les diferents de bus i la nova xarxa  pretén aconseguir: 

 Més racional 
 Més ràpida, amb recorreguts més linials. 
 Més fàcil d’utilitzar 
 Més eficient amb els mateixos recursos però més ben distribuïts. 

 
 
Tot seguit, es procedeix a tractar el segon punt de l’ordre del dia 
 
2. Propostes del Consell de Barri al Programa d’Actuació Municipal 
 
Pren la paraula el Sr. Francesc Puigdomènech, Director de Serveis de Territori per explicar com 
els interessats poden trobar i consultar el document (PAD). El document es basa en  7 prioritats 
que l’equip de govern del Districte té la voluntat de posar-hi el màxim d’esforç. És l’eina bàsica 
de planificació de Ciutat i de Districte per aquest mandat. Recull la voluntat política i la 
participació dels ciutadans. Es podrà trobar a la web del Districte bcn.cat/Ciutat Vella a 
documents estratègics. També es podrà consultar en format paper, als equipament municipals 
(Biblioteques, Centres Cívics..) 
 
Finalment, és dóna pas a l'últim punt de l'ordre del dia relatiu al Torn obert de paraules.  
 
 
4. Comissió de Salut Comunitària del Raval 
 
Pren la paraula Carmen Fuertes  (Fundació Tot Raval) 
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Presenta les línies de treball d’intervenció comunitària en matèria de salut. Destaca l’àmplia 
participació dels diferents agents que operen en el barri del Raval per incidir en la millora de 
salut dels ciutadans. 
A partir d’un diagnòstic inicial l’actuació va permetre el disseny  d’un Pla d’Acció realitzat per 
l’Administració, els professionals i tècnics que treballen al barri i la ciutadania. Queda tothom 
convidat a participar-hi. 
Actualment s’està elaborant un mapa de recursos que apareixerà en una web de salut 
comunitària finançada pel Pla de Barris. 
 
 

5. Torn de paraules 
 

Sra. Carmen Garcia (representació veïns del  C. Reina Amalia /C. Carretes) 
 Queixa i preocupació dels veïns per actes incívics al passatge. Contínuament tenen 

portes d’accés trencades.  
Resposta 
-En aquest punt s’han fet ja varies actuacions. Es mirarà de cercar una solució amb el 
Patronat per dificultar el salt de les tanques d’accés d’algunes persones, per evitar els 
actes incívics. 
 

 Queixa els cotxes massa ràpids per C. Reina Amalia/C. Sant Pau. 
Resposta 
-És una zona 10. Es parlarà amb G. Urbana per control de la velocitat. Està previst la 
instal·lació de radars mòbils. 
 

 Pl. Folch i Torres problema de males olors per actes incívics, malgrat reconeix hi ha 
neteja. 
Resposta 
-Ja s’han fet varies actuacions. Hi ha una taula de mediació on es treballen temes de 
seguretat, manteniment i neteja. Es convida als veïns a afegir-se, per poder fer 
aportacions.  
 

Sra. Maite Roca 
 Millora d’accessibilitat al bus de barri. La gent gran no pot pujar ni baixar del bus per ser 

un model antic i no estar adaptat. La problemàtica sembla ser que no poden incorporar 
el nou model perquè no passa per algun punt del seu itinerari en ser més ampli. Proposa 
que es variï el recorregut de tal manera que permeti el canvi de model.  
Resposta 
-Es passarà la queixa de la manca d’accessibilitat dels vehicles  a TMB. La resposta es 
vehicularà a través del Districte. 

 
Sr. Josep Maria García 

 Reconeix que ha millorat ostensiblement la salut comunitària del Raval 
 Manteniment paviment C. de l’Om 
 Manteniment paviment C. Montserrat 

Resposta 
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-S’incorporarà la millora dels paviments dels dos carrers a les actuacions que ja s’estan 
fent. 

 
Sra. Chiara Mocci 

 Vol denunciar el patiment del veïnat preocupació il·legal de  pisos zona Pl. Pedró . Vol 
saber com està el requeriment als propietaris per què se’n preocupin. 

 
Sr. Sergio Villanova 

 Queixes de baralles a la sortida de l’Institut Milà i Fontanals  
 Felicitacions pel treball que s’està fent al barri 

 
Veïns C. Aurora 

 Queixes del solar buit és un punt de molèstia i brutícia. Demanen si hi ha alguna 
actuació pendent per part del Districte 
Resposta 
És un solar privat. S’ha netejat varies vegades (Districte i propietat) Es farà requeriment 
a la propietat per millorar el tancament cal un  mur de 1,5 mts. i més a munt tanca 
metàl·lica que sigui visible a fora. S’enviarà un servei especialitzat de neteja per la 
recollida de  xeringues.  

  
 
El secretari dóna per finalitzada la present sessió essent les 21 hores. 
 
 

LA REGIDORA  EL SECRETARI 
 
 
 
 

Mercè Homs i Molist Roger Puigví i Fernàndez 
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ÒRGAN: CONSELL DE DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 
 
DOCUMENT: ACTA 
 
SESSIÓ: 5 DE JULIOL DE 2012 
 
CARÀCTER: ORDINARI 
 
HORA D’INICI: 19H 
 
HORA DE FINALITZACIÓ: 22.30H 
 
ASSISTENTS:  
 
Presidenta:  

Sra. Sara Jaurrieta Guarner 
 
Vicepresident:  

Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan. 
 
Regidora del Districte:  

Sra. Mercè Homs Molist  
 
 Regidors/es adscrits: 

Sr. Alberto Villagrasa i Gil  
Sr. Joaquim Mestre i Garrido 

 
Els Consellers: 

Sra. Anna Lliuró i Serra 
Sr. Pol Avinyó i Roselló 
Sr. Jordi E Galofré Monleón 
Sr. Josep Zalacaín i Suárez 
Sr. Albert Rodríguez Roig 
Sra. Mª José Arteaga i Muñoz 
Sr. Nacho Cano i Vidal 
Sra. Carolina Pallés i Calte 
Sr. Daniel Pío i Gutiérrez 
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara 
Sr. Ramon Molist  Godó 
Sr. Juan Herrero  Sappeti 
Sr. Rubén Fernando Costa i Ulloa 
Sra. Rut Garrido i García 
Sr. José Carlos Casanova i Losilla 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra  
 
Assistits pel secretari del Consell del Districte, Sr. Alfred Lacasa, que certifica i la Gerent del 
Districte de Ciutat Vella, la Sra. Mercè Massa i Rincón. 

 
Excusats els/les regidors/es adscrits: 
  Sra. Assumpta Escarp i Gibert  

Sra. Elsa Blasco i Riera 
Sr. Jordi Portabella i Calvete 

 
Constatada  l’existència de quòrum legal,  la Presidència deu obrir    la sessió a  les 19’00 hores, deu 
començar amb la intervenció de la mateixa. 
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A continuació es fa una transcripció integral i textual de totes les intervencions de tots els assistents 
que prenen la paraula.  
 
La Presidenta,  obre  la  sessió  donant  la  benvinguda  als  assistents  i  agraïnt  la  tasca  de  la  fins  ara 
Secretària del  Districte de Ciutat Vella, la Sra. Ester Solana i dona la benvinguda al nou Secretari. 
 
Sra. Mercè Homs Molist,  Regidora  del Districte  de  Ciutat  Vella,  S’inicia  la  sessió  donant  la 
benvinguda  i  agraint  els  serveis  prestats  al  Districte  per  part  de  la  Sra.  Ester  Solana  que  s’ha 
incorporat  en  un  altre  departament  de  l’Ajuntament  i  donar  la  benvinguda  al  nou  secretari  del 
Districte, a l’Alfred Lacasa, perquè faci la feina que li correspon tan bé com pugui. 
 
A continuació es comença l’informe de la Regidora d’aquest Consell Plenari.  
 
“És  bàsicament  una mica  de  balanç  d’aquest  primer  any,  perquè  fa  just  un  any  que  aquest  nou 
govern va aterrar en el districte de Ciutat Vella i a l’Ajuntament de Barcelona en general i per tant, 
els faré una mica d’esbós molt ràpid perquè es disposa de pocs minuts i de totes les coses que s’han 
engegat i que s’han dut a terme. 
 
D’entrada i per això dir‐vos que com a equip de govern de Ciutat Vella estem molt contents de ser 
l’equip de govern d’aquest districte, és un goig i un honor i una satisfacció poder treballar amb tot el 
teixit associatiu i veïnal que tenim en aquest districte; perquè com sabeu és molt participatiu, estem 
contents  també perquè hem  fet moltes  coses,  un primer  any de mandat  serveix  justament, per  a 
situar, per crear equips, per fer coses, per embastar coses però també per fer‐ne i aquí, veureu que 
avui ja hem portat a terme moltes accions amb els seus resultats. 
 
Hem iniciat cinc plans, cinc plans propis que fan referència;  

 
• el Pla Cor, que és el pla que ja varem presentar en el seu dia, que és el pla que fa 

referència a la Rambla.  
 

• el Pla Soroll.  
 

• el Pla Argent que fa referència a la dinamització comercial. 
 

• el Pla Dintre que fa referència a la rehabilitació d’habitatges.  
 

• el  Pla  Territorial,  el  pla  d’acció  territorial  de  la  plaça  Salvador  Seguí  i  els  seus 
entorns. 

 
1. El Pla Cor,  que  és  el  pla  que  fa  referència  a  la  Rambla,  evidentment  que  vam  convocar 

aquell  òrgan  famós  que  tan  reclamat  havia  estat  en  els  darrers  anys,  que  nosaltres 
nomenem Rambla Viva, per tant, l’hem convocat vàries vegades, tot això, ja va en marxa.  

 
Hem fet reunions amb tots els col·lectius de la Rambla, a més  a més hem pres una mesura 
en aquests sis mesos de Pla Cor, amb el tema de les estàtues, el seu trasllat, la incorporació 
del  pagament  d’una  taxa  i  a més  a més  també  la  incorporació  de  la  qualitat  en  els  seus 
treballs, a partir d’un jurat. 

 
I hem també millorat també en el tema de la seguretat que evidentment, és una cosa que no 
té fi, al menys a curt termini i que per tant també a la Rambla hi ha més presència i també i 
ha hagut una millora substancial en aquest tema. 

 
Per tant, això seria el que hem anat fent en el tema del Pla Cor que evidentment, continua i 
té una llarga vida. 

 
2. Amb el Pla Soroll, un altre dels plans importantíssims justament per aquesta convivència 

veïnal amb el que passa a les nits del nostre districte, en que sabeu que hi ha indrets en que 
el descans nocturn és més difícil que es produeixi. Hem instal·lat sonòmetres d’intempèrie 
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en  diferents  punts  estratègics  d’algun  carrer  i  plaça  del    nostre  districte  per  poder 
controlar tot això i hem pres tot de mesures per destacar‐ne un parell:   

 
Hem  fet  un decret  que  entrarà  en  vigor  en  els  propers  dies  de  prohibició  de  les 
rutes organitzades d’alcohol, aquelles rutes que acumulen gent de fins a cinquanta 
i seixanta persones, on a partir de pagar uns diners podien anar a alguns bars, pocs 
per  consumir‐hi  begudes  que  generalment  eren  alcohòliques  amb  el  que  això 
suposava. 
Per tant, un decret directament d’alcaldia amb aquesta prohibició. 

 
També ens hem reunit amb una quantitat d’empresaris justament per treballar la 
coresponsabilitat del Pla Soroll, no es combatrà només amb decrets de prohibició o 
amb altres fórmules que també les posem sobre la taula, sinó que també és amb la 
coresponsabilitat sobretot del sector empresarial. 

 
3. El  Pla  Argent.  Aquest  pla  de  dinamització  comercial  que  també  hem  iniciat  amb  unes 

accions molt concretes que ja s’han dut a terme. Hem signat un nou conveni amb l’Eix del 
Raval, jo crec que això, és una cosa molt important a destacar perquè neix un nou eix, amb 
una nova Junta, amb un nou president, amb unes noves entitats que han volgut formar part 
d’aquest Eix Raval  i que per  tant,  té el protagonisme o  tindrà el protagonisme que ha de 
tenir una entitat d’aquesta dimensió. 

 
S’ha fet el concurs d’aparadors, es va fer, s’ha implantat el comerç al carrer a tots els barris, 
la prova està en que dissabte que ve, surt el barri de la Barceloneta.  

 
S’ha  fet un projecte de “tasta el quadro”, un projecte relacionat amb Art  i el Mercat de  la 
Boqueria, molt bonic i s’ha fet també el comerç amb el mundial d’atletisme Junior. 

 
A  banda  d’això,  molts  altres  projectes  que  ja  estan  engegats  i  també  un  que  és  el  que 
s’iniciarà d’aquí a poc, el de persianes netes, amb la col·laboració de la Fundació Comtal del 
Casc Antic, que és per netejar i un programa d’inserció, etc,.. 

 
4. El Pla Dintres. És aquest pla que  també exigim que els propietaris que  tinguin  finques  i 

edificis en el nostre districte facin el que els hi correspon fer, que és mantenir‐les en el seu 
estat  just  de  conservació  i  per  tant,  hem  fet  tot  uns  criteris  de  protocol,  en  què  se’ls  hi 
facilita molt la feina, se’ls insta a que rehabilitin, se’ls hi fa un projecte de minis perquè ho 
puguin fer amb el seu pressupost, s’insta que es faci, amb l’oportunitat per part del govern 
que si no és així pugui haver una actuació subsidiària.  

 
5. El Pla d’Acció Salvador Seguí. És un pla més territorialitzat però, com s’ha d’aprofitar la 

inauguració de la nova Filmoteca i que a més a més estem parlant de l’illa Robadors. És una 
zona prioritària i que per tant, és un pla molt transversal, que consisteix  justament, en no 
només  fer‐hi  activitats  sinó  també    en major  seguretat  i  amb  tot un  seguit d’accions que 
s’han anat determinant també amb tots els veïns i que ja s’han començat a desenvolupar.  

 
Dos plans més que segurament, no fan un si que fa molta referència al districte però, que no està 
finalitzat,  que  és  el Pla d’usos,  sabeu que  estem en  la  revisió del  Pla d’usos  i  que  el  govern  està 
treballant en aquest document i el Pla Neteja que és un pla d’impacte de neteja, que ens ve de Casa 
Gran, però, que evidentment, hem anat resituant al nostre districte a mesura que s’ha anat aplicant 
la nova xarxa de neteja, els nous horaris, el nou tipus de neteja  i que en funció del que ens deien 
comerciants o veïns, hem anat concretant i que en això estem.  
 
Per tant, que hi havia una primera proposta i que s’ha anat resituant en funció de les necessitats i 
demandes. 
 
Pel  tema  d’obres.  També  projectes  molt  concrets.  Projectes  que  evidentment,  hem  heretat  de 
l’anterior govern  i per tant, son projectes grossos, n’hi ha dos concretament, que és el projecte  la 
Gardunya i el projecte del Born, que va fent el seu curs i que anem sobre tot en el temps. 
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Després  tenim altres projectes d’obres que s’han acabat  i que  també venien donats per  l’anterior 
mandat i sobre tot per la llei de barris; la Casa de la Barceloneta és una, la cobertura de les pistes de 
la Maquinista de la Barceloneta i l’ampliació del Pati Llimona.  
 
Després  obres  que  s’han  iniciat  durant  aquest  any  i  que  algunes  ja  s’han  acabat  però,  que  son 
pròpiament  d’aquest  inici.  Com  sabeu,  que  podríem  dir‐la  l’estrella  per  ara,  que  és  l’Escola 
Mediterrània de la Barceloneta, la seva construcció.  
 
La plaça del Padró també sota del marc del pla de barris que també s’ha iniciat, es va iniciar i es va 
acabar. 
 
La plaça Salvador Seguí, la plaça de l’entorn de la Filmoteca que també. 
 
I l’inici de la construcció de l’equipament d’Andrea Dòria.  
 
Pel que fa també a projectes d’obra però d’aquests Micro‐urbanismes, que també sempre diem la 
importància que tenen perquè son petites coses. També a l’entorn del Palau de la Musica, tot el que 
fa referència en aquells carrers a garantir places d’accessibilitat, recol·locació de les motos, la pilona 
que afectava en el carrer de la Salle Comtal, perquè els nens poguessin entrar i sortir,... 
 
És a dir diferents intervencions que també s’han dut a terme en aquell entorn.  
 
Un altre son les fonts de la Barceloneta, la font del carrer Baluard, per exemple també el seu petit 
arranjament que va ser. 
 
I intervencions en el Pou de la Figuera per exemple, que és un micro ‐urbanisme també molt centrat 
en  la  participació,  son  accions  de  manteniment  lògiques  però  també  hi  hem  portat  activitat 
lúdicocultural allà i també, s’ha iniciat un procés de participació pel que fa a l’equipament de la part 
del Pou de la Figuera, amb un tema de la possibilitat de la gestió cívica.  
 
Plaça Caramelles,  també s’han  fet algunes petites  intervencions a partir de  les demandes que ens 
feien el Casal Tarradelles.  
 
Tot això, amb un nou model bé, no se si n’hem de dir així, però en qualsevol cas, amb unes ganes de 
ser propers i de ser pròxims, no només amb els veïns perquè evidentment, hem convocat durant tot 
aquest any als òrgans de participació, els Consells de Barri,  les comissions de seguiment  i així ho 
hem fet.  
 
Hem creat taules de seguretat allà on no hi havia taules de seguretat creades en els barris i a més a 
més també, hem posat a l’oposició en molts d’aquests òrgans on abans no hi podien intervenir i ara 
també poden formar part en aquesta participació d’aquests òrgans. 
 
De la mateixa manera que també les Audiències Públiques d’aquest govern, son permanents, hi ha 
evidentment  que  tenim  un  òrgan  que  es  diu  així  però,  a  més  a  més  intentem  doncs,  arribar  i 
contestar sempre per totes les vies. No només jo personalment, com a Regidora sinó tot el govern ja 
sigui consellers municipals o ja siguin els tècnics de barri, que son la gent que estan en el territori. 
 
Temes més específics. 
 
El tema de seguretat. 
 
També  és  un  tema  molt  general,  en  tota  la  ciutat,  el  desplegament  que  s’ha  fet  en  temes  de 
seguretat.  Destacar  aquí  a  Ciutat  Vella,  que  hem  fet  sortir  els  referents  de  Guàrdia  Urbana,  els 
referents en  torns de matí  i  torns de  tarda, per  tots els barris,  inclosos  també els  referents de  la 
Rambla. 
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I després un altre de  les  coses  també a destacar,  l’actuació molt  important que es va  fer a Banys 
Vells 18, un edifici que generava moltes molèsties perquè era un edifici ocupat i que a través de la 
seguretat  i  la gestió administrativa per part del districte doncs, es va poder desallotjar  i va poder 
continuar amb el descans oportú dels veïns. 
 
Referent a temes d’educació.  
 
S’ha incrementat el vuit coma cinc per cent (8’5%) respecte a l’any anterior el criteri en matèria de 
subvencions en aquest tema justament, per destacar la importància d’aquest districte en el tema de 
l’educació, amb els centres escolars. 
 
També un altre de les coses a destacar, és que hem creat la Comissió de Garanties d’Admissió, que 
d’alguna manera mira de compensar la matrícula en els centres escolars a Ciutat Vella. Això fins ara 
només existia en els períodes de preinscripció i d’inscripció i ara passa a ser anual.  
 
El Punt d’Informació Juvenil del Palau Alòs, també ha tingut obertura. 
 
Respecte a  la gent gran  i que  també és una cosa que ens venia donada de  l’anterior govern  i per 
tant, hem nosaltres donat les claus a 96 habitatges amb servei per la gent gran a l’entorn de Folch i 
Torres, al carrer Reina Amàlia. 
 
També de la Generalitat però, també ens beneficiem nosaltres, el Casal de la Barceloneta que es va 
fer tot d’obres i també nosaltres hem tingut l’oportunitat de inaugurar‐lo.  
 
Amb el tema de Cultura. 
 

• Molt  important  les  novetats,  amb  el  tema  de  tradició  i  cultura  catalana  presencial  en  el 
nostre districte; es produeix la primera edició de la Festa Cultural al Raval. Es fan fogueres 
de St. Joan, per celebrar la revetlla de St. Joan. 

 
• Les  festes majors  estan  sota  el  nous  criteris  de  subvenció,  per  tal  que  totes  les  entitats 

puguin desenvolupar‐se amb la participació que puguin. 
 

• I  els dissabtes  a  la Catedral,  juntament  amb  l’ICUB,  organitza  unes  sessions pensades de 
cara a la gent que ve de fora perquè coneguin les nostres tradicions. 

 
Altres: 
 
Foment de Ciutat Vella, sabeu que és una empresa que tenim, que altres districtes també tenen la 
seva,  on  abans  per  la  situació  que  es  vivia,  s’encarregava  bàsicament  de  gestionar  tot  el  tema 
d’obres i ara està en un procés de racionalització, que forma part d’un engranatge de tota la ciutat.  
 
Marina  Port  Vell,  també  us  sona.    També  el  Port  ha  impulsat  aquest  projecte  i  nosaltres  com  a 
districte vetllem perquè l’impacte sigui positiu sempre pel barri.  
 
Hi ha una nova ordenança prevista de vetlladors, de terrasses que afecta a la ciutat però, que també 
ens afectarà a nosaltres. 
 
Per  acabar,  dir  que  hem  signat  alguns  convenis  que  sabeu  que  és  una  fórmula,  convenis  amb 
entitats, més allargada i més de relació entre l’administració i l’entitat i com poden ser: 
 

• l’Eix Comercial Raval, que ja ho he dit.  
 

• Els Plans Comunitaris tant el de la Barceloneta, com el Casc Antic. 
 

• El Casal dels Infants del Raval. 
 

• La Fundació del Raval al taller de músics. 
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• Associació Xamfrà. 

 
• La Fundació River Música.  

 
Doncs, fins aquí. 
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Molt bé, moltes gràcies. Iniciem la ronda dels grups polítics.  
 
En primer lloc té la paraula el grup d’Unitat per Barcelona, el seu portaveu el Sr. Xavier Roman. 
 
Portaveu, Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
Hola, bona tarda a tothom. Agrair l’assistència del tots els veïns i veïnes que ens acompanyen.  
 
En primer lloc també acomiadar a l’Ester i donar la benvinguda al Sr. Alfred Lacasa, desitjar‐li que 
tingui una travessia suau. I també una  mica presentar excuses perquè al passat Plenari per temes 
professionals no vaig poder  assistir  i  vaig  fer  falta,  va  ser un  tema de  feina  i  voldria que quedés 
constància. 
 
Sobre l’informe – balanç de la Regidora; de tot el que ha esmentat fins ara, li ressaltaré tres coses: 
 

• El tema de la participació 
 

• El tema de la seguretat i 
 

• El tema de la cultura 
 
(en aquest darrer) li puc admetre que com teníem un llistó molt baix, molt baix, així ho hem pogut 
observar que bé, que han hagut brots verds, que se’n diu. Però, portem un any  i el mandat en  té 
quatre, veurem una mica com anem desenvolupant el tema. 
 
Ara bé, el fort d’aquests tres punts, la tònica de mandat a nosaltres ens sembla discret i tirant a baix. 
Ens  donen  la  sensació  que  tenen  una  actitud  políticament  suau.  Vaja  que  tenim  clar  potser,  que 
l’actual equip de govern està al districte una mica de passada.  
 
Només així explicaríem que encara, per exemple, ni avui ens hagin desvetllat com pensen revisar el 
Pla d’usos, quan ja estem a sis mesos de pràcticament, del termini perquè ens expliquin, diuen que 
ja  ho  tenen  gaire  llest  i  encara  és  hora que  ens  expliquin  en quins punts modificaren aquest Pla 
d’usos. 
 
A més una mica es contradiuen; perquè vostè Regidora, a la conferència que ens va oferir al Pati de 
l’Escola Milà i Fontanals, va deixar entreveure entre línies, que seria una revisió de punts concrets 
del  pla  i  en  canvi  altres membres  de  l’equip  de  govern  de  Casa  Gran,  fan  declaracions  als  diaris 
dient, que vaja que el Pla d’usos es revisarà de dalt a baix.  
 
Aleshores, a nosaltres ens sorprèn tot això una mica.  
 
També pensem que s’han buidat de contingut polític els òrgans del districte. Si fem un repàs a les 
ordres del dia a les Comissions Consultives i la part decisòria dels plenaris, realment, valorem que 
la seva actuació va encaminada a no dotar de contingut polític als òrgans del districte.  
 
Suposem o aquest portaveu suposa que aquests, tot això es dóna perquè pot ser tenen, vostès tenen 
un plantejament que aquest és un mandat d’alternança; pot ser no tenen clar que al proper mandat 
continuaran al govern i des d’aquest punt de vista decideixen fer una política més aviat suau. 
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Ara bé, aquest portaveu es pregunta fins a quin punt podran aguantar aquesta suavitat. Sabem que 
els  estaments de  la  ciutat que els han empès  fins on son ara,  es deuen preguntar de què  serveix 
donar suport a un govern, si als plans previstos i les expectatives creades, no poden tirar endavant.  
 
Ara que s’abat sobre els sectors més febles de la societat,  les conseqüències d’una crisis financera 
producte  de  la  cobdícia  i  l’especulació,  ara  que  tothom veu  que  només hi  ha  diners  per  rescatar 
bancs i no les persones i que s’acosten vaques encara més magres, serà reparador observar a qui fa 
costat la comissió de govern del districte, als poderosos amb obscurs interessos immobiliaris o bé al 
veí  que  mira  de  sobreviure  en  un  entorn  que  poc  a  poc  es  doblega  a  la  lògica  d’una  indústria 
turística encara sense visió, a mig i llarg termini. 
 
Sobre FOCIVE SA, vostès estan un altre torpede a la línia de flotació de les capacitats polítiques del 
districte,  amb els  canvis que estan  introduint a Focivesa,  significa  la pèrdua del  control de  l’obra 
pública per part del districte, d’aquest consell de districte, dels grups que el composen que venen a 
representar la voluntat democràtica del veïnat i en conseqüència per part de la ciutadania. 
 
No ha esmentat o ha esmentat de passada el  tema del Port Vell. El Port Vell de Barcelona,  és un 
espai que s’hauria de recuperar per la ciutat ja amb la reforma portada a terme a començament dels 
anys  90,  havent‐se  ampliat  en  els  darrers  anys,  el  port  de  Barcelona,  cap  al  sud,  vers  la 
desembocadura del Llobregat, és clar que l’autoritat portuària de Barcelona, disposa de prou molls i 
de recintes per tal d’impulsar qualsevol projecte relacionat amb les activitats nàutiques sense cap 
necessitat d’afectar al Port Vell. 
 
Per tant, siguin valents i aprofitin l’avinentesa per exigir a l’autoritat portuària la cessió immediata 
del Port Vella a la ciutat,  per tal que la ciutadania en pugui gaudir com espai de lleure i per què no, 
com  espai  d’activitats  culturals  i  esportives  relacionades  amb  la  mar;  la  navegació  i  la  tradició 
marinera de la nostra ciutat. 
 
A vegades tinc la sensació que la Regidora i la seva Comissió de Govern viuen a la Ciutat Vella de les 
meravelles. 
 
Per  acabar,  voldria  fer  públic  l’anunci  ja  avançat  a  la  passada  Junta  de  Portaveus  de  la  meva 
renúncia com a conseller de districte. Aquest serà el meu darrer Plenari com a conseller i portaveu 
d’Unitat  per  Barcelona,  pren  el  relleu  el  meu  company  el  Sergi  Bordas,  que  ja  va  ser  conseller 
d’Esquerra en el mandat  i  al que desitjo molta  sort,  ell  ja  sap que comptarà amb el meu suport  i 
col·laboració per les tasques que li pertocaran com a conseller.  
 
Han estat set anys intensos al servei dels veïns i veïnes dels barris de la Barcelona Vella, no és avui 
el moment de fer balanç d’aquest període, ja ho faré més endavant en un altre lloc, amb més temps i 
tranquil·litat però, en aquest darrer dia no puc deixar de dir algunes coses, per tal que constin en 
acta: 
 

• En primer  lloc,  agrair  la  confiança de  la militància del Casal Martí Marcó, d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.  

 
• Defensar  a  peu  i  a  cavall  les  propostes  de  l’Esquerra  Independentista  de  Barcelona 

Vella,  ha  estat  l’eix  bàsic  de  la  meva  actuació.  Poder‐lo  fer  ha  estat  un  repte  i  un 
privilegi. 

 
• Agraeixo també la confiança del grup municipal d’Unitat per Barcelona, de l’ajuntament 

i el seu president i Regidor Adscrit al nostre districte en Jordi Portabella.  
 

• I  també  vull  agrair  als  tècnics  i  a  tot  el  personal  d’aquesta  casa,  la  seva  atenció  i 
amabilitat.  

 
• Agrair  també  l’atenció  i  paciència  dels  veïns  i  veïnes,  durant  aquests  set  anys,    n’he 

conegut moltes i molts de veïns i veïnes i he intentat aprendre de tothom i entendre a 
tothom.  
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Vull tenir ara i aquí un record per dues d’aquests persones. 
 

• El  primer  per  la  Regidora  Itziar  González  que  va  ensenyar  com  de 
subversiva pot ser la política institucional.  

 
• L’altre per  l’Emilia Llorca,  la minyona de  la Barceloneta, pel seu exemple 

de  lluita  en  defensa  del  barri,  de  la  classe  treballadora  i  de  la  nació 
catalana. 

 
Resto com sempre a disposició de les veïnes i veïns, des de la meva responsabilitat de secretari de 
política municipal del Casal Martí Marcó d’Esquerra Republicana de Catalunya.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, el Sr. 
Rubèn Costa, el seu portaveu. 
 
Portaveu, Sr. Rubén Fernando Costa i Ulloa: 
Bona tarda a tots i totes, gràcies per ser‐hi. Nosaltres també acomiadem a l’Ester Solana i donem la 
benvinguda a l’Alfred Lacasa. 
 
I abans de l’informe també fem un reconeixement a la tasca i la militància del Xavier Roman, que a 
vegades hem coincidit en  temes  i a vegades no; però, mai ha  faltat  la dedicació pel barri  i  també 
creiem que en el nou espai que tindrà de partit polític, ens trobarem per parlar, per coincidir o no 
en temes de Ciutat Vella. 
 
Moltes gràcies, Xavi!.  
 
Sobre  l’informe  de  la  Regidora,  nosaltres  fem  algunes  valoracions  també  puntuals,  és  un  any  de 
mandat, és un temps de balanç.  
 
En el tema plans nosaltres veiem molts plans, poques actuacions i algunes molt desafortunades.  
 
En el cas Pla Cor, han generat totes les condicions per expulsar les estàtues de la Rambla, perquè en 
lloc de posar‐les com un actiu d’aquest espai emblemàtic, les han tractat com un problema. 
 
En el cas de la modificació del Pla d’usos, ha fet esment, però la veritat és que ha ferit greument la 
credibilitat d’una eina que limita les places hoteleres, en aquest sentit ens preguntem i li demanem 
una resposta: qui o quins estan fent el nou pla d’usos? Quin àrea de l’ajuntament està fent això? 
 
Sobre el  tema obres,  tal  i com vostè ha dit,  la gran majoria venen del mandat anterior, clar que a 
algunes  les  ha  canviat  el  destí;  la  que  era  una  Escola  Bressol  a  Andrea  Dòria  ara  s’anomena 
genèricament equipament però, com avui parlarem amb molta profunditat sobre el tema, no m’hi 
estendré.  
 
Sobre el tema micro‐urbanisme, ha fet referència a algun lloc entre ells, el Pou de la Figuera, també 
conegut  com  a  Forat  de  la  Vergonya  però,  aquí  lamentablement  no  podem  parlar  de  cosses 
vinculades a processos participatius sinó al desplegament traduït en temes de macro batudes. Aquí 
tenim la sensació  i la visió, que hi ha una visió autoritària de l’espai públic, no escolta les reiterades 
demandes veïnals i també d’algun partit de l’oposició de posar fre a aquest tema de macro batudes.  
 
Un conjunt d’entitats li van demanar, que no ha de seguir per aquesta línia, les entitats d’aquestes 
del  Casc  Antic,  han  afirmat  que  els  problemes  de  seguretat  s’han  desbordat  de manera  integral; 
lluitant  per  la  prevenció,  l’entesa  veïnal  i  el  treball  comunitari;  per  tal  que  han  demanat  evitar 
aquest tipus d’operatius perquè contribueixen a enverinar la convivència i a estigmatitzar el barri.  
 
En aquest sentit nosaltres  també ens afegim a aquest pensament  i a aquesta  idea de com s’ha de 
traduir la seguretat, la convivència en el Casc Antic. 
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Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes  gràcies.  Té  ara  la  paraula  el  grup  del  partit  popular,  la  seva  portaveu,  la  Sra.  Elisabet 
Jiménez. 
 
Portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara: 
Sí, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos. Bienvenido otra vez, Alfred Lacasa y buena 
suerte de corazón a Ester Solana y a Xavier Roman, que vaya todo muy bien, esperamos a Jordi con 
los brazos abiertos.   
 
Sra. Regidora, por mucho que quiera usted vendernos un año en rosa, lo cierto es que el 25% de su 
mandato, no han acabado de su programa electoral. Lo tengo aquí, lo he revisado y lo puede revisar 
usted.  
 
En vez de eso han tirado ustedes para atrás tres temas importantes para el distrito, como mínimo; 
la plaza Garduña, la guardería Andrea Doria i la guardería de la calle Aurora.  
 
Y luego, pues han limpiado un solar a petición del partido popular. 
 
Han comprometido, se han comprometido a   petición del partido popular en este pleno a  llevar a 
cabo un plan integral de Sta. Caterina y ya llevan cuatro meses de retraso en octubre será el siete.  
 
Se han comprometido a petición del partido popular en este pleno, a hacer la plataforma única de la 
calle St. Pere Més Baix, hace dos meses y todavía no han hablado ustedes con los comerciantes, no 
sabemos a qué esperan. 
 
Se  comprometieron  ustedes  a  petición  del  partido  popular  a  que  en  junio  presentarían  la 
modificación del plan de usos, junio ya ha pasado y aún la estamos esperando. 
Y el CEIP Mediterránea, que es lo único que va según lo previsto, también es lo único que tanto en el 
Parlament, como en su programa electoral dejaron bien claro que no lo querían hacer.  
Así que en resumen su año de gobierno, su 25% de mandato, se resume en cumplir una propuesta 
del partido popular que además no querían llevar a cabo. Cualquiera puede comprobarlo leyendo el 
programa electoral de Convergencia y Unión. 
 
Si  en  vez  de  dedicarse  a  retocar  videos  para  que  no  aparezcan  frases  como:  “gracias  al  partido 
popular”, se dedicasen al distrito, quizás nos  iría mejor a todos. Nos esperan años muy apretados 
Sra. Regidora. 
 
Por comentar cuatro cosas de su informe. 
 
 
El Pla Cor. 
 
Sra. Regidora,  como club de debate, ha estado  realmente muy bien, para que  los miembros de  la 
empresa  Urbaning,  el  gobierno,  los  consellers,  los  técnicos  del  ayuntamiento  y  de  Focivesa 
pasásemos un agradable rato hablando de las Ramblas pues, ha estado muy bien; pero como plan 
efectivo,  merece una sonada crítica, han malgastado ustedes seis valiosísimos meses, meses que ya 
les  advertimos  para  solo  trasladar  las  estatuas  humanas  de  sitio  y  eso  lo  han  hecho  ustedes  sin 
ningún tipo de debate y según dijeron “ni falta que hacía”.  
 
Esto demuestra que si hubiese habido una voluntad real por parte de este gobierno de solucionar 
los  problemas  reales  de  la Rambla,  ya  se  habría  hecho  algo  sin  esperar,  como  las  estatuas,  a  las 
conclusiones del Club de Debate; por ejemplo: intervenir en la dinamización comercial, mejorar la 
oferta cultural, mejorar la seguridad de la prevención y luchar contra el incivismo y la venta ilegal. 
 
Mire todo eso de su plan, Sra. Regidora, no ha hecho nada. Ah!! Y le recordamos que todavía no se 
han reunido ustedes con  los antiguos pajareros de  la Rambla. Otro  tema urgente que sigue usted 
evitando.  
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En el pla soroll, ya les comentamos también que se olvidaron ustedes de la Barceloneta y ahora los 
vecinos de la Barceloneta no pueden dormir porque tocan los tambores, los bongos hasta las cinco 
de la madrugada entre semana, si eso no es un problema de ruido, ya me dirá usted que es.  
 
Nos  hablan  ustedes  de  las  obras  del  distrito.  El  CEIP Mediterránea  si  fuese por  ustedes  seria  un 
solar y por muchos años. Si  la escuela que se está construyendo es por  la  lucha del AMPA, de  los 
vecinos  y  asociaciones  de  la  Barceloneta  y  por  las  iniciativas  que  el  partido  popular  hemos  ido 
presentando sin descanso, tanto en los plenos de este distrito como en el Parlament de Catalunya, 
donde por cierto fueron ustedes los únicos que no votaron a favor de la construcción  del colegio.  
Ese día estaba yo,  al  igual que  representantes del CEIP Mediterránea y estuve discutiendo cara a 
cara con sus diputadas porque querían votar en contra y al final gracias a Dios, probablemente por 
vergüenza  torera  se  abstuvieron  pero,  no  votaron  a  favor  lo  que  deja  clara  la  intención  de 
Convergencia de no construir el colegio. 
 
Se  han  visto  ustedes  forzados  a  ello  y  a  nosotros  nos  alegramos  enormemente  que  se  esté 
construyendo pero, Sra. Regidora las cosas en su sitio. 
 
Hablan ustedes de la plaza Garduña, nos pueden explicar ¿por qué pararon ustedes unas obras que 
estaban totalmente presupuestadas? Y si es porque quieren revisar el proyecto, me choca bastante 
ya que ustedes votaron a favor del mismo, los únicos que nos abstuvimos fuimos el partido popular 
y porque teníamos problemas con el diseño de la plaza. Ahora sorprende que paralicen un proyecto 
con el que estaban totalmente de acuerdo.  
 
Aún así, tal y como están las cosas, no tenemos más remedio que alegrarnos y felicitarnos de que al 
menos el parquing se vaya a acabar, ya que esto ayudará a mejorar la castigada situación económica 
de  las paradas del mercado,  cosa que al partido popular, nos  importa muchísimo, quizá no  tanto 
como a ustedes porque no sé si recordará que en marzo del 2.010, ya propusimos en este pleno una 
exención  fiscal  para  la  Boquería  mientras  durasen  las  obras,  como  había  ocurrido  en  otros 
mercados de la ciudad y ustedes nos votaron en contra. 
 
En  cuanto  a  la  Filmoteca,  nosotros  nos  hemos  alegrado  muchísimo  que  por  fin  se  acabase,  se 
inaugurase  y  estuviese  ahí,  pero  esperábamos  que  viniese  acompañada  de  la  inminente 
recuperación  del  entorno,  que  se  atacase  los  graves  problemas  de  seguridad,  incivismo, 
prostitución, delincuencia, venta de drogas. Esto demuestra que una sola obra, no es nada si no va 
acompañada de otras medidas. Un aprobado para la Filmoteca, un suspenso para el tratamiento del 
entorno. 
 
Y  luego, es curioso como pretenden, ha pretendido vender el  fracaso de Andrea Doria, dándole  la 
vuelta como si fuese un éxito. La conciliación de la vida familiar y laboral, siempre ha sido la clave 
para el acceso de la mujer  a la realización en el trabajo pero, es que ahora ni realización ni nada. De 
hecho es de vital urgencia las guarderías porque muchas familias, muchas que sin esto no pueden 
llegar ni a fin de mes. 
 
Si  ustedes  insisten  en  que  no  tienen  dinero  para  mantener  una  guardería  para  ochenta  niños, 
háganla para treinta que al menos las plazas que no han sido atendidas queden cubiertas. Era una 
guardería que  todo el barrio de  la Barceloneta  tenía por hecha y por eso nadie dijo nada cuando 
ustedes cortaron del proyecto del CEIP Mediterránea la guardería que estaba prevista allí y ahora 
no van a tener ni la del CEIP Mediterránea, ni la de Andrea Doria. 
 
Hablan  también  ustedes  de  un  incremento de  las  subvenciones  de  educación  y  es  que  no  nos  lo 
podemos  creer.  ¿Cómo  pueden  hablar  de  aumento  de  recursos  económicos  para  educación  de 
Ciutat Vella, cuando tiran para atrás guardería de Andrea Doria? Ni hablan de construir la de la calle 
Aurora. Dejan ustedes sin recursos al “pla d’entorn del Raval” y al distrito lo dejan huérfano de los 
PQPI.  Esos  cursos  para  que  los  cursos  y  chicas  que  han  acabado  la  ESO  sin  titulación  tengan  al  
menos un sitio donde poder aprender un oficio para valerse por si mismos. 
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En cuanto a la seguridad, nos alegramos que algunos dispositivos hayan ido mejorando, como por 
ejemplo el de San Juan y que en algunas zonas céntricas haya aumentado la presencia policial. Pero, 
hay otras zonas en las que los problemas de seguridad son históricos, están enquistados y no sólo 
no mejoran sino que emporan cada día.  
 
Como los silenciados problemas de seguridad de la Barceloneta, silenciados porque hacen ustedes 
todo lo posible para que la gente no denuncie; como la nueva jarra de agua fría para el barrio que es 
cerrar a  cal y  canto  la oficina de denuncias de  la Barceloneta donde hay un cartel, donde hay un 
teléfono  y en caso de necesidad poner una denuncia y si a la víctima la han robado el móvil que es 
lo más seguro es lo que pasa. ¿Què hace? ¿Cómo les llama? ¿Señales de humo? ¿Palmas? ¿Técnicas 
mentales Jedai?  
 
Como hemos dicho antes,  somos  conscientes que ha habido un aumento de presencia policial  en 
algunas zonas y es un principio, y es un principio muy bueno pero, lo que no entendemos por qué 
Sra. Regidora  se pone usted medallas por  esto,  cuando ya dijo públicamente que usted no  era  la 
responsable de la seguridad del distrito, así que por los logros conseguidos en seguridad desde este 
distrito felicitamos al Sr. Salas.  
 
Y para acabar comentarle un par de cosas: 
 
Una  que  le  rogamos  que  nos  explique  hoy  de  forma  clara,  ¿qué  solución  tiene  usted  para  el 
problema de movilidad de la calle Magdalenas?, porque la verdad es que están desesperados. 
 
Y dos, una cosa curiosa la semana pasada empapelaron con poster el equipamiento municipal del 
Pou de la Figuera, para ir en contra además de las últimas actuaciones de seguridad del barrio.  
 
La  avisaron  a  usted mientras  colgaban  los  carteles  y  no  ha  hecho  nada  ni  para  evitarlo,  ni  para 
limpiar el equipamiento y de esto hace diez días, en vista del poco éxito que tenían con su regidora, 
los comerciantes, nos avisaron a nosotros el partido popular y rápidamente pasamos por registro 
del ayuntamiento una  iniciativa,  la  tengo por aquí,  trasladando el malestar de  los comerciantes y 
vecinos por este atropello. 
 
Esta semana, nos hemos enterado además de quien ha sido, de que usted lo sabe, de que no sólo no 
ha tomado medidas sino que además ha pactado usted con los autores de dichos actos vandálicos 
dejar los posters unos días, le rogamos que nos diga hasta que punto todo esto es cierto.  
 
Porqué de ser así, no solo es usted cómplice de actos de incivismo, sino que además está poniendo 
palos en las ruedas a la labor de seguridad que está realizando o intenta realizar el intendente Salas 
en este distrito y eso sería muy grave.  
 
Gracias. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Ara té la paraula el grup socialista, el Sr. Nacho Cano.  
 
Sr. Nacho Cano i Vidal: 
Bé.  Bona  tarda.  En  primer  lloc  voldria  també  sumar‐me  als  agraïments  a  la  feina  realitzada  per 
l’Ester Solana i donar la benvinguda al nou Secretari, el Sr. Alfred Lacasa.  
 
Igualment  agrair  la  tasca  que  ha  desenvolupant  al  llarg  d’aquests  set  anys,  el  conseller  Xavier 
Roman i que de ben segur estem que continuarà treballant per Ciutat Vella, des d’altres espais. 
 
Avui Sra. Homs, el seu govern fa un any que va prendre possessió al capdavant d’aquest districte. 
Un any, un ple que vostè aprofita per  fer un balanç de  l’actuació realitzada durant aquest primer 
any,  és  a  dir,  el  25%  de  la  durada  del  mandat.  En  el moment  de  fer  el  posicionament  del  grup 
socialista, se’m fa una mica difícil perquè quan es fa balanç sobre algun tema és important fer una 
presentació  prèvia  amb  objectius,  amb  prioritats,  unes  línies  estratègiques,  perquè  si  això  no 
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succeeix  que  és  el  que  ha  passat  després  és  molt  difícil  saber,  la  paraula  compliment  de  les 
polítiques plantejades. Més que res, perquè no hi ha cap guió. 
 
Dit això d’aquest petit incís, aquesta primera puntualització, sí que hem agrupat, en sis eixos el que 
considerem el que ha estat aquests primers dotze mesos del seu mandat.  
 

• El primer ja li he avançat, és una falta d’objectius, de prioritats, de línies estratègiques, 
ha donat la sensació que el seu govern anava “a salto de mata”, tapant  forats d’allò que 
creia  convenient  però,  el  que  en  principi  podria  ser  comprensible  perquè  acabaven 
d’arribar, ara ja comença a ser un mica preocupant.  

 
No obstant això  si que hem de  reconèixer un aspecte al  llarg d’aquests dotze mesos, 
que  és  una  virtut  seva  que  és  que  en  base  a  una  bona  pedagogia  i  amb  una  bona 
retòrica,  dóna  la  sensació  d’un  treball  continuat  però,  aquesta  virtut  és  fum  i  es 
necessita concrecions, fets i realitats. 

 
• Un segon paquet parlaríem d’execucions que s’han portat a terme, aquí si que és veritat 

que s’han desenvolupat actuacions com la cobertura de les pistes de la Maquinista, el 
punt d’informació juvenil del Palau Alòs, també s’obre el centre cívic del Pati Llimona, 
la plaça del Padró, la plaça Salvador Seguí, la Filmoteca, els habitatges de Reina Amàlia 
(la concessió de claus) . 

 
I realment, des del grup socialista volem felicitar que s’hagi dut a terme totes aquestes 
actuacions,  totes  aquestes  actuacions  que  tenen  un  punt  en  comú  que  son  els  seus 
noms  i  cognoms  que  diuen  partit  socialista  de  Catalunya;  perquè  totes  aquestes 
actuacions es van fer planificar, es van aprovar  i molts d’aquestes es van començar a 
executar sota governs encapçalats per un socialista.  

 
De  fet  vostès  en  aquest  primer  any  de  govern,  en  aquest  25%    de  temps  del  seu 
mandat,  no  han  estat  capaços  de  presentar  cap  actuació,  cap  execució  d’obres,  que 
il·lusioni i engresqui a la ciutadania i això es pot constatar en dos realitats: 

 
 una  de  part  decisòria  dels  plenaris,  està  pràcticament  buida  tendeix  a 

zero.  
 

 l’altre  la  situació  de  les  actuacions  desenvolupades  actualment  a  Ciutat 
Vella, hi ha dos actuacions en marxa i una és la Gardunya que l’aturen i per 
tant,  és  una  constatació  del  moment  en  que  està  actualment  aquest 
districte.  

 
• El tercer bloc seria les retallades, aturades  i endarreriments, ho hem vist tal com s’ha 

comentat  l’escola  bressol  d’Andrea  Dòria,  en  la  plaça  de  la  Gardunya,  en  la  façana 
posterior de la Boqueria, de  l’escola Massana, dels habitatges públics de la Gardunya, 
en les retallades de servei de transport públic ‐ que no anomena en el   seu informe ‐, 
l’endarreriment en les obres de l’Hospital del Mar, els habitatges de Renfe ‐ Rodalies, 
en la rehabilitació dels habitatges dels Pescadors – plaça Llacuna de la Barceloneta, en 
l’endarreriment  de  reformes del parc de  la Barceloneta,  en  els  enderrocs  del Mestre 
Casals  Martorell,  en  els  enderrocs  de  la  caserna  de  bombers  de  Drassanes,  en 
l’endarreriment  de  les  reformes  per  “habitar”  el  nou  local  de  St.  Francesc  per 
l’associació de veïns del Gòtic. 

 
En  faré  referència  a  la  seva  conferència  Sra.  Homs.  Vostè  va  dir  que  el  seu  model 
urbanístic és concret: pedra – carrer –plaça – persones – ànima i esperit. Déjeme que le 
haga  una  puntualización:  su  modelo  urbanístico  es  piedra,  papel  y  tijera,  pero  a 
diferencia del juego, donde a veces gana la piedra, a veces el papel y a veces la tijera; en 
su modelo siempre se impone la tijera.  
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Pero, déjeme que le siga hablando de les retallades i continuaré amb el tema de la seva 
conferència vostè  i compartim sincerament, ha dit, ho ha dit  també al consell ciutadà 
que  l’educació  és  vol  construir  el  districte educatiu,  vol  fer de  l’educació  la prioritat, 
nosaltres  ho  compartim  sempre  hem  considerat  l’educació  com  una  peça  clau  en  la 
construcció d’una societat però, també és veritat que va perdre una bona ocasió en la 
seva  conferència  per  denunciar  les  retallades  del  govern  de  la  Generalitat  i  per  dos 
motius bàsicament: 

 
- Primer, per l’espai que era el Milà i Fontanals. 

 
- Dos, perquè estava el portaveu del govern de la Generalitat i hagués estat 

un bon escenari.  
 

• Un quart punt que volem destacar és  l’  incompliment dels  acords que adopta aquest 
consell de districte que és el màxim òrgan de representació política del districte, això, 
em remetré a les paraules que va fer en el seu dia el Sr. Alcalde, el Sr. Trias, ell va dir 
que respectaria els acords que sorgeixin dels consells de districte.  Doncs, bé, vostès no 
ho han fet, ho hem vist amb el pla d’usos, vostè va fer unes declaracions poc després 
per  dir  que  ho  pensaven  revisar;  ho  hem  vist  amb  l’escola  bressol  d’Andrea  Dòria, 
segueix  en  la mateix  línia,  jo  li  diré  que  amb  això  si  que  hem  de  tenir  bastant  cura 
perquè  no  complir  allò  que  es  diu,  quan  s’està  a  l’oposició  com  em  referència  a  les 
paraules del Sr. Trias, això provoca una pèrdua de credibilitat en primera instància i en 
segona desafecció cap a la política. 

 
• Cinquè falta de valentia política. Vostè ha fet una defensa en línia d’actuacions com el 

cobriment de les pistes de la Maquinista, també de la plaça del Padró, Ciutat Vella s’ha 
beneficiat de tres plans de barri i Ciutat Vella és una de les màximes ponents de l’èxit 
d’aquestes polítiques que va encapçalar, també té segell socialista des del govern de la 
Generalitat.  

 
Vostè, com a regidora de districte de Ciutat Vella, hauria de fer una defensa més activa i 
en un espai sí que ha parlat i ha defensat el pla de barris, comencem amb la línia bona 
però, vostè ha de  fer una defensa activa, d’aquest model que no és només urbanístic, 
sinó d’incentius de polítiques socials i de proximitat cap a la ciutadania i que crec que 
és un bon model per construir i fer ciutat i barri.  

 
• I  després  també,  l’últim  punt  és  els  seus  silencis  i  queixes  de  la  ciutadania.  El  seu 

govern té responsabilitat, ha de marcar la  línia  i  l’estratègia política però, no obstant,  
no coneixem moltes de les opinions que té el govern d’aquest districte respecte alguns 
temes. 

 
Escolti,  
 

 Què en pensa el  govern del districte del  tema del Port Vell,  que posa en  risc 
una part del contacte de la Barceloneta amb el mar?  

 
 què pensa el govern en relació a la rehabilitació dels edificis de la Barceloneta, 
que és van quedar sense dotació pressupostària? 

 
 què pensa el govern del tancament d’una línia de l’escola d’Alexandre Galí? 

 
 per  quan  la  constitució  del  Consell  de  la  Joventut,  que  porten  constituint‐lo 
més de vuit mesos i a dia d’avui encara no se sap res? 

 
 què  pensa  el  govern  de  la  reforma  del  pla  d’usos,  perquè  de  vegades  sí,  de 
vegades no, segons sigui l’ interlocutor? 
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 què  pensa  el  govern  de  la  falta,  de  la    percepció    i  sensació  de  seguretat 
nocturna aquí al districte?  

 
Això sí que és veritat i sí que vull agrair‐los tant al vicepresident del districte, al Sr. Joan Anton, com 
a vostè que atengués  la demanda del grup  socialista del darrer Plenari d’incorporar el  tema dels 
vetlladors  els  criteris  d’atorgament  perquè  d’aquesta  manera  es  dona  transparència  i  s’ajuda  a 
mitigar una certa sensació d’arbitrarietat que existia per tant, això si que els vull agrair.  
 
Però, en resum el posicionament del grup socialista, és que ha estat un any d’un govern feble i en 
minoria  que  no  respecte  els  acords  d’aquest  consell  plenari,  un  govern  que  té  falta  d’idees, 
iniciatives  i  projectes.  Esperem  que  el  nou  pla  d’actuació  del  districte,  que  hem  d’anar  parlant 
marqui una mica l’orientació i els faci una mica de guia com a govern. 
 
Però abans de  finalitzar deixi’m que els doni un consell a  l’hora que una voluntat d’entesa. Ciutat 
Vella, necessita un pla d’actuació fort, clar, d’ampli consens i que defensi els interessos dels veïns i 
veïnes de Ciutat Vella, que això vol dir també més inversió.  
 
El nostre grup  ja  li avanço que està predisposat a  l’entesa    i al diàleg això sí, ens serà molt difícil 
arribar a acords si vostès segueixen apostant per algunes polítiques que traspassen algunes línies 
vermelles,  en  detriment  dels  interessos  dels  veïns  i  veïnes  d’aquest  districte;  és  per  això  que  li 
demano actitud oberta i predisposada d’entesa però, també reflexió sobre el seu posicionament en 
relació a alguns temes per arribar al que crec que és un objectiu comú que és el progrés i el bé de 
Ciutat Vella. 
 
Motes gràcies. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula la regidora del districte.  
 
Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Molt bé. Gràcies. Faré una resposta genèrica perquè, em centraré en alguns temes perquè tampoc 
tinc gaire temps. 
 
En  primer  lloc  perquè  això  si  vull  tenir  temps  de  dir‐ho,  un  agraïment  molt  especial  al  Xavier 
Roman,  al  conseller  d’Esquerra  Republicana  o  Unitat  per  Barcelona,  perquè  ens  hem  conegut, 
perquè  jo  fa un any que soc regidora, però abans havia estat regidora de  l’oposició per  tant, hem 
tingut  anys de  compartir  estima.  Jo  crec que vostè  s’estima al  districte,  son  claríssimes  les  seves 
intervencions i  a més a més respecte també totes les opinions de la resta de grups sempre.  
 
Jo  crec  que  això,  son  dos  valors  que  s’han  de  destacar  d’aquest  conseller  i  que m’agradaria  que 
constessin en acta i que se’ls portés amb vostè allà on vagi.  
 
La benvinguda que avui no hi és, al Jordi Bordas i que tingui una bona trajectòria i una bona entesa 
seguint la línia del que vostè ens deixa.  
 
Dit això, evidentment que son els grups polítics de l’oposició i per tant, estan en la seva opinió de 
valorar aquest primer any de mandat i d’entrada dir que agraeixo el to de les intervencions, perquè 
crec que tothom ha expressat el que ha desitjat d’una manera molt respectuosa, tothom té la seva 
valoració i hi ha coses poques, que ens han atribuït de millora i d’altres que, inoperativitat i altres 
coses. Evidentment que nosaltres no tenim gens aquesta percepció i la prova està en el meu informe 
inicial on tot el reguitzell de coses que hem anat desenvolupant, estem en el primer any de mandat. 
És, com deia a  l’inici, és un primer any de mandat que embasta coses, que  inicia coses, en aquest 
informe  no  hem parlat  de  totes  les  coses  començades  i  que  sobre  tot,  a  la  Sra.  Elisabet  que  feia 
molta referència però,  ja estan passant moltes coses, però, no  les hem dita, hem anat dient coses 
que han anat passant coses a traç gruixut. 
 
La  política  suau  que  parlava  també  el  Sr.  Xavier  Roman,  doncs,  a mi m’agrada,  ho  veig  com una 
virtut  això,  justament,  perquè  on  es  produeix  un  canvi  com  el  que  s’ha  produït  a  la  ciutat  de 
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Barcelona i en el districte de Ciutat Vella, un canvi substancial en el sentit que trenta dos anys en un 
ajuntament ha estat governat  i  regentat per una mateixa dinàmica; de cop  i volta ha passat a ser 
governada per un altre manera de fer. 
 
Hi havia dues opcions quan es produeix un canvi en aquestes situacions, hi havia dues opcions: 
 

 Una fer un canvi radical carregar‐t’ho tot, fer “borrón i compte nova” i començar de zero o, 
 

 Mirar amb objectivitat i amb serenor tot allò que ha anat funcionant agafant les coses, que 
son així i iniciant coses noves amb nous plantejaments i sobre tot amb una nova manera de 
fer.  

 
I això és el que hem fet, escollir aquesta segona opció; perquè creiem que trenta dos anys, no s’han 
de tirar per la borda, ni molt menys; s’han d’aprofitar moltes coses que s’han fet, el que sí que fem 
és aprofitar això, iniciar coses noves, fer projectes nous i a més a més, incorporar una nova manera 
de fer que és la que ens caracteritza a nosaltres.  
 
Un altre de les coses que volia dir també referent a tot això. Jo crec que tenim un programa electoral 
que denota ben bé, el que volem. L’altre dia els hi vaig donar l’oportunitat i vostè a més a més per la 
seva  intervenció  i  a més  ja  el  vaig  veure  va  venir  a  la  conferència  que  vaig  fer,  amb  una  llarga 
intervenció explicant full de ruta i explicant propòsits per tant, si que saben cap a on volem anar.  
 
I  el  PAD,  el  que  fa  i  que  hem  presentat  abans,  el  que  fa  aquest  informe  és  una  mica  així  parla 
d’accions més concretes però evidentment, que al  llarg de tots els òrgans de participació, aquests 
que abans deia que us hem deixat participar també perquè creiem que és sa que l’oposició també hi 
sigui amb els veïns i les entitats també allà sempre es produeixen debats i també allà es pot veure 
cap on va el govern en segons quines coses. I segons quins temes relacionats. 
 
Dos temes molt concrets: el pla d’usos i la Gardunya.  
 
El tema del pla d’usos; escolti’m estem fent un treball  intern. Algú ha preguntat qui el  feia aquest 
treball?,  l’està  fent districte  i  l’està  fent  l’àrea d’hàbitat urbà,  la  tercera  tinència d’alcaldia perquè 
correspon, perquè és un pla urbanístic que fa referència a això i estem treballant d’una manera molt 
intensa. És un projecte com sabeu, el pla d’usos prou important, com per fer‐ho bé.  
 
Tindreu  l’oportunitat  de  dir  la  vostra  perquè  així  és  com  ho  farem,  igual  que  els  veïns  tindran 
l’oportunitat.  No  estem  fent  un  nou  pla  d’usos,  estem  fent  una  modificació  o  això,  és  el  que 
pretenem però, primer volem saber exactament, quins son els punts que volem oferir de sortida per 
després començar el debat. Per tant, estem en aquest punt. 
 
I el tema de la Gardunya, no hem aturat res, no estava res pressupostat de la Gardunya Sra. Jiménez, 
res  pressupostat. Hi  havia un projecte  fet,  fins  i  tot  ben distribuït  per  fases  però  li  asseguro que 
només hi havia els diners del que hem fet fins ara, que és el pàrquing. Per això, fem el que fem. 
 
I per això, no es que s’aturi, organitzarem la plaça invertirem en la urbanització de la plaça, el que 
no es farà son els dos edificis de moment perquè no hi ha, no hi la inversió pressupostada, per això, 
però no hi ha un aturament, ja està parlat perquè només faltaria que la Boqueria després de tant de 
temps el mercat, no tingués  prioritat de gaudir del pàrquing, no només pel paradistes sinó per la 
gent que ha d’anar a comprar i per tot l’entorn del Raval; per tant, en el tema de la Gardunya,  les 
coses estan d’aquesta manera.  
 
I    per  acabar,  dir  això  que  nosaltres  continuarem  amb  aquesta  idea  i  amb  aquesta  línia  de  ser 
oberts,  que  també  s’ha  suggerit,  jo  penso  que  ho  hem  estat,  evidentment  que  nosaltres  tenim  el 
nostre  criteri,  la  nostra manera  d’entendre  les  coses,  això  sempre  s’ha  de  poder  portar  a  debat 
sempre ha de poder estar recollit ja sigui pels veïns o pels mateixos grups municipals com avui son 
aquí.  
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Intentar  aproximar  totes  aquelles  idees  al màxim  consens,  l’alcalde  ho  ha  dit més  d’una  vegada, 
tenim la majoria que tenim, intentarem respectar sempre els acords dels plenaris siguin de districte 
o siguin de Casa Gran. 
 
Intentarem  respectar  però,  és  veritat  que  també  farem  allò  que  es  pugui  fer  i  aquí  vull  ser molt 
contundent ja que tenim públic de veïns i d’entitats que també amb aquesta contundència a l’hora 
de  fer  les coses, no volem generar  falses expectatives  i això  també és una cosa que  jo vull deixar 
molt clara, perquè al final, aquí es poden aprovar moltes coses i es poden aprovar moltes coses en 
forma  de  termini  o  en  forma  de  grans  inversions,  farem  això  o  farem  allò;  però  ho  podrem  fer 
realment?  
 
Aquesta és la responsabilitat d’aquest govern, nosaltres hem de saber què és el que podem fer i el 
que no podem fer i ser honestos amb aquesta gent que avui ens està escoltant aquí i això és el que 
farem i de la mateixa manera que hem de ser honestos dient el que podem fer, hem de ser valents 
també per dir les coses que podem fer i les que no. 
 
Les coses que s’han de reconduir i les coses que s’han de deixar de fer. L’exemple és Andrea Dòria 
que després tindrem el debat llargament, però l’exemple claríssim és aquest equipament, que havia 
de ser una escola bressol.  
 
És un tema de ciutat, és un tema del nombre de places, és un tema territorial, evidentment, que el 
districte  de  Ciutat  Vella  i  a  aquesta  Regidora  ha  d’apostar  en  benefici  de  les  necessitats  que  té 
aquest districte i els seus veïns de tots els quatre barris, però hi ha una cosa major que és que si a 
l’Eixample hi ha nou‐centes famílies que es queden sense els nens sense escola bressol i el districte 
de Ciutat Vella, només n’hi ha trenta set, jo crec que la diferència és bastant substancial. 
 
Per tant, això diguin‐li com vulgui però això és planificar les coses també en funció d’aquest criteri 
de ciutat, que també és una visió que hem de tenir. 
 
Per  tant,  jo penso que és un exemple clar que després  ja podrem debatre, però a mi m’agradaria 
insistir en aquesta argumentació de responsabilitat i de realment, poder fer les coses que realment 
podem fer.  
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Iniciaríem un segon torn. El grup municipal d’Unitat   per Barcelona, el Sr. Xavier Roman? 
Té la paraula.  
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
Agrair les paraules. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Té temps just, perquè l’ha esgotat, eh? 
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
Agrair  les  paraules  dels  grups  i  bàsicament  només  esmentar  en  el  tema  del  pla  d’usos,  a  veure 
escolti  si parlem d’honestedat, posin sobre  la  taula en quins punts vostès modificaren aquest pla 
d’usos?  I  sobre  tot,  suspenguin  les  llicències,  quan  es  redacta  un  pla  d’usos,  s’ha  de  fer  una 
suspensió de llicències si no de què estem parlant? 
Moltes gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula Iniciativa Verds – Esquerra Unida i Alternativa, el Sr. Rubén Costa.  
 
Sr. Rubén Fernando Costa i Ulloa: 
Sí, Sra. Regidora nosaltres sí trobem a faltar un cert lideratge en temes.  
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Ara parlàvem d’educació  i  també tenim el  tema del  trasllat del CEIP Drassanes a  l’escola de nova 
creació  a  Rull,  9.  Nosaltres  ja  proposàvem  que  aquest  espai  que  és  l’edifici  del  CEIP  Drassanes, 
seguís funcionant com un centre educatiu i el consell d’educació de districte conjuntament amb el 
Consorci  d’Educació,  defineixi  el  tipus  de  servei  educatiu  públic  que  ha  de  donar,  infantil  0  –  3; 
infantil 3 – 6 i primària.  
 
Per  què?    Perquè nosaltres  creiem que una  escola  en  aquest  cas  pública,  dóna un dinamisme de 
barri en molts sentits, que cap equipament de segon nivell, com és el que tindrem ara, el de centre 
de recursos pedagògics de Drassanes, que tampoc posem en dubte les virtuts que té però, no té res 
a veure l’impacte que té dintre del barri i sobre tot al Raval Sud, el tema de tenir una escola o tenir 
un Centre de Recursos pedagògics. 
 
Sobre temes que van sorgir en aquest debat també, volem agrair a la consellera del PP, que plantegi 
ara el tema del valor de les estàtues, nosaltres sostenim això des del començament quan no es va 
posar dintre del debat en el pla Cor i per tant, agraïm aquestes paraules.  
 
També  li  hem de dir que quan nosaltres plantejàvem el  tema de  la  reacció del  barri  a  les macro 
batudes,  no  estem  parlant  d’una  reacció  contra  l’acció  policial,  estem  parlant  que  hi  ha  accions 
policials que en lloc de treballar la seguretat, lo que estan fent és generar sospites, posar un barri 
sota  sospita  i  si  hi  ha  un  grup  que  posa  i  demana  reaccionar  contra  el  racisme  i  també  per  la 
convivència, a veure, també hi ha grups que no estan organitzats i també volen posar aquest espai 
per fer una crida perquè la seguretat no és fa d’aquesta manera.  
 
I  per  tancar  nosaltres,  hi  ha  una  cosa  que  ni  en  la  primera  intervenció  seva,  ni  en  la  segona,  va 
parlar de temes de medi ambient, a Ciutat Vella el medi ambient no existeix i en aquest balanç no hi 
ha cap referència a qüestions medi ambientals, molt preocupant! 
 
Per exemple la Marina de Luxe de Port Vell, que tindrà un impacte al nostre medi ambient, amb un 
gran  augment  de  la  contaminació  atmosfèrica,  cap  informació,  cap  posicionament  del  govern, 
nosaltres en diferents nivells, governamental hem presentat proposicions, preguntes i recentment, 
el nostre euro ‐ diputat Raúl Romeva ha presentat una pregunta a la Comissió Europea sobre si hi 
ha constància que aquesta proposició a  la Comissió i quines accions pensen emprendre, tenint en 
consideració la directiva  d’avaluació d’impacte Ambiental? 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula ara, el grup del partit popular, la Sra. Elisabet Jiménez. 
 
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara: 
Muchas  gracias,  Sra.  Presidenta.  Usted  ha  contestado  antes  al  Sr.  Costa,  comentándole  que  si  la 
verdad es que no hubo debate para las estatuas, pues reconocerlo es lo lógico yo creo.  
 
Y luego comentarle que el incivismo, Sr. Costa las leyes, las ordenanzas, se han de cumplir, aunque a 
usted le guste mucho el tema por el que no se cumplen, se han de cumplir. Eso es básico para que 
todos podamos tener libertad y todos podamos gozar de nuestros derechos. 
 
A  la  Sra.  Regidora,  le  vamos  a  pedir  por  favor,  que  no  se  olviden  ustedes  de  lo  que  les  hemos 
comentado del ruido de la Barceloneta porque es muy molesto no poder dormir hasta las cinco de 
la mañana por los bongos. Ya le comentamos en la Barceloneta, en el Pla Soroll, creemos que es muy 
importante  porque  además  de  esto  que  le  estoy  contando  hay  puntos  en  el  barrio  que  son 
realmente muy molestos, por bares que abren, por  plazas donde se hace el botellón y la verdad es 
muy molesto. 
 
De  la plaza Garduña  comentarle, que de  todas  formas  igualmente paran ustedes el diseño. Habla 
que si que harán el diseño de la plaza, ¿lo harán tal y como estaba previsto hacerlo? ¿Tal y cómo lo 
aprobaron? 
 
Y por último comentarle, que quizá  tendría que hablar con  la Escuela Massana porque hace poco 
que tuvimos una reunión con ellos y no tenían ni idea de cuándo iba a ser, si era próximo o lejano? Y 
que una escuela no pueda planificar es una lástima.  

 
 
 
 

114 
 

Districte de Ciutat Vella

 
Gracias.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. El grup municipal socialista justet que està fora de temps. 
 
Sr. Nacho Cano i Vidal: 
Simplement dir‐li a la Regidora que pot ser ha participat en molts espais on ha presentat diguem‐
ne,  quines  son  les  seves  línies  estratègiques  i  el  seus  objectius  però  l’òrgan  de  representació 
política, el màxim òrgan de representació política del districte és aquest consell; per tant, on ho ha 
de fer és aquí, en aquesta mateixa sala i en aquest mateix marc. 
 
I per últim comentar‐li que el tema d’aturar les obres de Gardunya, hi ha una inversió prevista per 
aquest mandat per Ciutat Vella, aproximadament, de quasi dos mil milions d’euros i per tant, si no 
és fa, és perquè no és una prioritat pel seu govern.  
 
Gràcies.  
 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula  
 
Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Puc? 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Sí, si vols? Vols tancar? La Regidora.  
 
Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Sí, si.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Està fora de temps, per això. 
 
Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Ja ho sé.  Res però, molt ràpid com que han fet referència a coses molt concretes. 
 
Tema del pla d’usos, no estem fent un nou pla d’usos, estem fent una modificació ni moratòries... és 
que no té res a veure, és un altre cosa. Ja li explicarem però, no és així, vull dir, és una modificació, 
és una revisió interna perquè considerem que l’hem de fer. Però, no hi estem obligats, no hem fet un 
parón de dir ara farem un nou pla d’usos perquè aquest no funciona, no té res a veure una cosa amb 
l’altre, no és això.... 
 
Els temes de medi ambient, sobre tot, crec que és un tema important i que és un tema transversal 
que ha de ser en tots els projectes que es vagin fent. Es referia molt concretament, en el Port Vell; jo 
penso que quan presentem  la  fase  inicial amb el pla especial doncs,  tot això serà recollit, que  tot 
això, ha d’anar endavant. 
 
Als suggeriments de la Sra. Elisabet dels sorolls i de la Barceloneta ho recollim també i mirarem a 
veure tot els punts concrets. 
 
I  amb  el  tema  de  la  Gardunya,  ja  per  acabar,  es  que  no  es  va  redactar  pròpiament  el  projecte 
urbanístic de la plaça, si havia d’haver un banc o una farola, hi havia un avant – projecte, però no hi 
havia el projecte fet, el projecte executiu, que és el que et diu si hi ha un banc o hi ha un fanal aquí o 
allà, això, no hi és. Això, es el que haurem de fer amb aquesta urbanització de la plaça. 
 
Ja està. Gràcies.  
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Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Bé. Gràcies.  
 
A  mi  com  a  Presidenta  del  districte  m’agradaria  afegir‐me  a  les  paraules  de  reconeixement  i 
d’agraïment al  conseller Xavier Roman,  la política  local  requereix una dedicació molt absorbent  i 
vostè a més ha estat a  les dues vessants en el govern  i  en  l’oposició, doncs des d’aquí dir‐li  això, 
agrair‐li  la dedicació,  la construcció cap aquesta Ciutat Vella  i Barcelona que coneixem, des de les 
dues vessants es construeix aquesta ciutat i agrair‐li també la visió constructiva que ha tingut que jo 
he  pogut  conèixer  al  llarg  d’aquest  any,  de  les  activitats,  de  les  actuacions  i  de  la  política  local. 
Desitjar‐li molta sort i un a reveure. 
 
Passem al  següent  punt  de  l’ordre del  dia,  Informe Pla  d’Estiu.  Fa  la  presentació  la  Regidora del 
districte, ah!, la Sra. Anna Lliuró.  
 
Sra. Anna Lliuró i Serra: 
Hola, bona nit. Bé, Xavier jo també em volia sumar per desitjar‐te molta sort i agrair‐te sempre el 
tarannà constructiu que has tingut aquí en el consell plenari. Moltes gràcies, Xavi. 
 
Bé, el districte de Ciutat Vella en coordinació amb els serveis municipals ha treballat aquest pla per 
garantir la seguretat, la convivència i la neteja als carrers del districte.  
 
Amb uns objectius clars: 
 

 Augmentar la seguretat i fomentar la convivència. 
 

 Garantir el descans dels veïns. 
 

 Potenciar un ús veïnal lúdic i cultural dels carrers i places del districte. 
 

 Fomentar el civisme als carrers. 
 
Per aconseguir aquests objectius hem establert un seguit de noves mesures i hem reforçat les que ja 
es duien a terme. 
 
A la pantalla les podeu veure, ara les aniré desglossant.  
Per  a  l’operació  d’estiu  comptem  amb  operatius  dels  cossos  de  seguretat  específics  i  amb  més 
efectius. L’actuació global es complementarà amb efectius específics en els següents espais: 
 

- La  Rambla, 
 

- El Parc de la Ciutadella. 
 

- La Rambla del Raval i 
 

- A tot un seguit de micro territoris concrets del districte, en els quals s’han 
detectat situacions conflictives o s’han registrat queixes dels veïns. 

 
En  aquests  llocs  hi  haurà  patrullatge  acompanyat  de  dispositius  d’agents  de  paisà.  Els  agents 
actuaren preferentment, corregint  i denunciant accions com el consum d’alcohol a la via pública i 
les  problemàtiques  associades  que  se’n  puguin  derivar.  La  venda  ambulant  o  fer  necessitats 
fisiològiques al carrer. 
 
Un  dels  focus  son  els  entorns  dels  locals  de  pública  concurrència,  corregint  les  infraccions 
relacionades  amb  l’excés  d’aforament  i  els  horaris  de  tancament.    A  banda  d’intervenir  sobre  la 
resta de conceptes, que marca l’ordenança de convivència que puguin causar molèsties als veïns o 
una degradació de l’espai públic. Estem parlant dels temes dels tril‐lers, de grafits... 
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Els agents intensificaren la vigilància en espais públics, establint també dispositius de protecció al 
menor, en relació al consum de begudes alcohòliques.  
 
Pel que fa a l’operació Xarxa s’intensifica al màxim nivell, aquesta operació es tracta del patrullatge 
al metro.  
 
D’altre  banda,  aquesta  temporada  comptem  amb  seixanta  nous  agents  de  guàrdia  urbana,  que 
s’incorporaran a  la unitat  territorial de Ciutat Vella, per realitzar patrullatge al carrer, potenciant 
les tasques de proximitat en les zones de més afluència de ciutadans i més demanda de serveis. 
 
Volem destacar també que en aquesta promoció de la totalitat dels nous agents, un 22% son dones.  
 
Per primera vegada comença a funcionar el grup específic de platja, setanta agents vetllaran per la 
seguretat  i  la  tranquil·litat a  les platges de Sant Martí  i de Ciutat Vella. La base  logística d’aquest 
servei està situada al barri del Raval, a l’antic parc de bombers, situat a l’avinguda de les Drassanes. 
Els agents prioritzaren  la  lluita contra els  furts,  tant a  les platges com al passeig Marítim i alhora 
treballaren  per  minimitzar  fenòmens  com  la  venda  ambulant  il·legal  i  altres  activitats  que 
contravenen  l’ordenança  de  mesures  per  fomentar  i  garantir  la  convivència  ciutadana  a  l’espai 
públic de Barcelona. 
 
Els agents d’aquest grup de platja realitzaran  les  tasques operatives  i de proximitat mitjançant el 
patrullatge a peu, amb escooter, amb vehicles de quatre rodes i en bicicletes i a més com a novetats, 
s’han incorporat dos vehicles adaptats especialment per circular per la zona de sorra.  
 
Com a dada des de mes d’abril, fins a la primera setmana de juny, el nou grup de platges ha posat un 
total de 1.478 denúncies, per dur a terme venda  ambulant sense autorització a  l’espai públic o fer 
activitats i prestar serveis no autoritzats. Aquesta xifra suposa un increment del 152% respecte al 
mateix període de l’any passat.  
 
Pel que fa a la lluita contra la venda ambulant, s’ha reforçat l’operació Mestral iniciada al juliol del 
2.011. Alhora que es potencia l’actuació del grup operatiu específic de quaranta agents de guàrdia 
urbana, dedicats a abordar aquesta pràctica il·legal i que combina la seva actuació amb la tasca de 
les diferents unitats territorials. 
 
El govern municipal s’ha fixat com a prioritats entre la seva actuació els centres i els locals des d’on 
es  distribueixen  els  materials  que  després  es  destinen  a  la  venda  ambulant.  Una  mostra  és 
l’operació que fa dues setmanes es va realitzar a tretze locals de distribució del districte. En aquest 
cas, eren llaunes destinades a vendre al carrer.  
 
Pel que fa a serveis a peu de platja, hi ha un total de divuit guinguetes que obren des de les 10’00 
del matí fins les 12’00 de la nit, a Ciutat Vella i fins les 02’00 de la matinada les de Sant Martí. Les 
guinguetes de Ciutat Vella, no tenen música però, si que estan autoritzades a disposar d’un aparell 
de televisió amb el volum d’àudio limitat.  
 
En  total  hi  ha  oberts  85  lavabos  públics,  dutxes  i  també  tenim  ja  obert  el  servei  de  lloguer  de 
gandules i para‐sols.  
 
S’han  instal·lats  14  punts wi‐fi,  informació  on  line  sobre  la  situació  de  la  sorra,  aigua,  banderes, 
temperatura, insolació a la web de l’ajuntament. Hi ha aplicacions per mòbils i nous panells digitals 
informatius  en  temps  real  sobre  l’estat  del mar,  les  banderes,  les  temperatures  i  la  insolació,  la 
incidència de Rajos V, de cada una de les platges de la ciutat.  
 
També localitza els serveis disponibles a platges, com ara creu Roja, lavabos i transport.  
 
Pel  que  fa  al  servei  de  neteja  durant  l’estiu  s’incrementa  el  servei  amb  catorze  equips  més 
d’escombrada i repàs i la neteja al torn de nit passa de fer‐se en dies alterns a fer‐se diàriament als 
barris del Gòtic i Sta. Caterina; el Raval ja té aquest servei de reg nocturn, ja el té cada dia durant tot 
l’any. 
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A  les  nits  i  amb  coordinació  amb  la  guàrdia  urbana,  reforça  amb  aigua  la  neteja  de  determinats 
espais  d’ús  intensiu,  és  un  servei  que  es  fa  tot  l’any  però,  que  és  especialment  intensiu  en  la 
temporada  estiuenca,  a  diferents  punts,  P  Joan  de  Borbó,  plaça  Sant  Miquel,  plaça  Reial,  carrer 
Escudellers, la plaça George Orwell, a la part baixa de Rambla, plaça dels Àngels, Rambla del Raval, 
plaça St. Jaume, passeig del Born, plaça St. Felip Neri i a la plaça del Rei.  
 
Pel que fa a la campanya específica contra el soroll, ens hem marcat com objectius: 
 

o Mantenir  la  tendència  a  la  reducció  de  soroll  per  assolir  nivells  que  no 
pertorbin la convivència. 

 
o Redissenyar la intervenció administratives, més comunicació i diàleg amb 

el sector i corresponsabilitzar l’empresariat, ens hem reunit prop de tres‐
cents empresaris del sector. 

 
o Garantir l’adequació permanent de les activitats amb les llicències vigents 

i augmentar la fermesa en la reacció municipal, en cas d’incompliment. 
 

o Intervenir de forma multidisciplinari a la via pública amb un caràcter més 
dissuasori, que impedeixi concentracions i activitats il·legals amb accions 
específiques per  cada  causa, després m’hi  referiré al  decret per prohibir 
les rutes d’alcohol. 

 
La voluntat és aconseguir a mitjà termini una aposta per un oci nocturn cívic, coresponsable, que 
expulsi les actituds de consum més intensives. Per fer‐ho ens hem dotat de mitjans específic: 
 

- un  seria  la  xarxa  de  sonòmetres  i  limitadors  que  actualment  estan 
instal·lats al carrer Escudelles, a  la plaça George Orwell i al carrer Nou de 
la Rambla;  

 
- una  campanya de  comunicació  i  control  del  nivell  de  soroll  de  les  festes 

amb límitadors; 
 

- un pla de  treball  i equip de coordinació entre el districte de Ciutat Vella, 
guàrdia urbana, medi  ambient  i  serveis urbans  i  de  col·laboració de  tots 
els serveis municipals. 

 
Amb aquesta documentació i informació fem un anàlisis mensual de totes les dades que obtenim, ja 
sigui de sonòmetres, dels limitadors, dels controls i sobretot també de les queixes del soroll que ens 
envien els ciutadans. Com a primers resultats podem dir que les incidències per soroll en el primer 
trimestre del 2.012 redueixen gairebé un 14% respecte al mateix període de l’any passat. Això, no 
vol dir que  tinguem  la  feina  feta, ni molt menys perquè partíem d’uns nivells molt alts però, ens 
ajuda a valorar que anem en la bona direcció. 
 
Una eina que ens ha d’ajudar i molt que entrarà en vigor en els propers dies, és el decret d’alcaldia 
que prohibeix les rutes d’alcohol a Ciutat Vella.  
 
El  govern  aposta  per  fomentar  la  barreja  dels  usos  en  el  territori  de  Ciutat Vella,  tot  promovent 
campanyes i iniciatives que ajudin a compaginar la indústria de l’oci nocturn que té una implantació 
consolidada  i una  tradició en aquest districte amb  la vida veïnal; però,  les característiques de  les 
rutes d’alcohol son totalment incompatibles amb la preservació de la qualitat de vida dels veïns. Per 
això, a través d’aquest decret es prohibeixen les rutes organitzades entre bars a Ciutat Vella.  
Els promotors d’aquestes activitats que  sovint  estan directament associades al  consum d’alcohol, 
els líders dels grups i fins i tot els establiments col·laboradors, podran ser multats amb sancions de 
nou‐cents euros. Si reincideixen les multes ja seran de 1.800.‐ euros. Amb aquet nou decret queda 
totalment  restringida  la  promoció,  l’organització  i  l’execució  de  les  rutes  organitzades  d’usuaris 
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amb qualsevol modalitat entre establiments de concurrència pública al districte de Ciutat Vella, en 
la franja horària de les 11’00 de la nit, fins a les set del matí. 
 
En el marc del pla de civisme i la convivència comptem amb la figura dels agents cívics, des del mes 
de  juny,  fins  el  novembre.  Per  atendre  les  necessitats  de  presència  i  actuacions  dissuasòries  de 
conductes  incíviques i resoldre conflictes puntuals que puguin sorgir. L’àmbit d’actuació compren 
els quatre barris, de juny fins a novembre del 2.012.  
 
Tenim  quatre  equips  d’agents  cívics  de  dues  persones  que  treballaran  en  torns  de  dilluns  a 
diumenge, de 12’00 a les 10’00 del vespre i un equip d’agents cívics de tres persones que faran uns 
torns de dimecres a dissabte de 10’00 del vespre fins a les 03’00 del matí.  
 
Tots els agents cívics estan degudament identificats  i estan en contacte directe amb els cossos de 
seguretat, serveis de neteja, serveis d’inserció social, departament de prevenció  i  tècnics de barri 
del districte i veïns i comerciants del territori. 
 
Dels  espais  contemplats  al  pla  d’estiu,  alguns  son  nous  com  la  plaça  Salvador  Seguí  i  altres 
repeteixen com els que tenim ara a la pantalla.  
 
L’objectiu  també és  crear noves dinàmiques d’ús  veïnal  en  aquests  espais que  en ocasions  tenen 
dinàmiques que contradiuen la bona convivència. I per tant, el que farem serà fomentar‐hi activitats 
lúdiques  i  culturals  que  millorin  la  relació  entre  veïns  i  això  anirà  augmentant  el  sentiment  de 
pertinença al barri i a aquests espais. 
 
Aquestes  activitats  les  organitzen  entitats  i  veïns,  cal  destacar  els  cinemes  a  la  fresca,  les  festes 
majors,  les  activitats  infantils  i  equipaments  com  els  centres  cívics  o  les  biblioteques  com  el 
projecte: L’estiu t’acull; o l’activitat de llegir en el jardí als Jardins de Rubió Lluch. 
 
En total es preveuen uns setanta‐un actes en els quals s’han d’afegir tots aquells que porten, les nou 
festes majors dels barris i que en total superaren els cent‐quaranta actes de l’any 2.011. 
 
Per últim a l’última pantalla, bé, algunes de les activitats que ens agradaria destacar. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes gràcies. Ara té la paraula el grup municipal d’Unitat per Barcelona, el Sr. Xavier Roman. 
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
Bé. Una mica  com  sempre  quan  es  plantegen  els  informes  son  del  pla  estiu  passava  en mandats 
anteriors  i  torna  a  passar  ara,  se’ns  proposa  una mica  un  recull  de  bones  intencions.  Tan  de  bo 
aconsegueixin  els  objectius  marcats,  evidentment,  tot  el  que  han  plantejat  son  objectius  que  si 
s’acompleixen, tot el districte podrà estar satisfet, de fet es tracta d’un recull que agrupa mesures 
que ja s’han vingut exposant com és tot el tema del soroll i altres que son una mica més noves.  
 
Jo en tot cas, trobo a faltar que no puguin comparar amb números anteriors i que no es facin uns 
objectius diguem‐ne comparat amb resultats d’altres campanyes d’estiu que hi ha hagut.  
 
Per exemple a nosaltres ens  interessaria saber, sobre  l’increment d’efectius de  la guàrdia urbana, 
que vostès posen en el document que ens han lliurat, quin increment real d’efectius suposa, perquè 
clar,  no  sabem  quines  baixes  han  hagut  a  la  plantilla  de  la  guàrdia  urbana  del  districte  des  de 
principis d’any; per tant que s’incorporin seixanta guàrdia urbans, més el setanta de la nova dotació 
de platges està molt bé i és fantàstic però, si després han hagut baixes importants a la dotació doncs 
aquests  seixanta més  setanta, no és una pujada neta d’efectius. Veurem quin  és el balanç que  en 
podem fer un cop que passi la temporada d’estiu. I ha acabat dient que onze agents cívics per tot la 
que  ens  espera  aquest  estiu  dissortadament,  ens  a  sembla poc,  ens  agradaria  que una  figura  tan 
important,que a més a més va ser una proposta d’Esquerra Republicana en el passat mandat, que 
s’implantés  la  figura  de    l’agent  cívic  als  barris  del  nostre  districte,  encara  onze  son  pocs.  En 
caldrien més.  
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Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula ara Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, el Sr. Rubén 
Costa.  
 
Sr. Rubén Fernando Costa i Ulloa: 
Sí,  sobre  aquesta mesura  que  ja  fa  anys  s’està  portant  a  terme,  tenim  un  reconeixement  positiu, 
unes observacions sobre la redacció, una pregunta i una preocupació. 
 
A veure, ja que ha fet referència a les platges celebrem que fins ara la conducta que té aquest govern 
sobre l’ús històric de nudista a la platja de Sant Sebastià, no sigui perseguir amb multes com l’any 
passat.  
 
Sobre el tema de l’informe a grans trets el llenguatge de gènere ha faltat; perquè els que es queixen 
son els veïns, els que reben molèsties son els barcelonins i els que s’encarreguen de la vigilància son 
els agents; l’única referència que ha fet a dones és que el 22% seran dones. 
 
I tenim una pregunta: què vol dir fer la detenció als delinqüents habituals?  
 
El redactat no ha sigut molt feliç. 
 
I l’última preocupació que en realitat està vinculada a tot el canvi que s’està plantejant en terrasses, 
aquesta  relació que  fa  la Regidora,  aquest  equilibri  entre  l’oci nocturn  i  la  vida veïnal  i nosaltres 
creiem que hi ha un canvi de model  i aquest model és molt difícil de  fer una convivència del que 
plantegeu vosaltres.  
També  en  qüestió  de  les  xifres  tornem  a  parlar  d’un  tema  de  xifres  que  ja  vam  parlar  amb  la 
presentació del pla de soroll. Vosaltres plantegeu una comparativa entre 2.011 i també hem de dir 
que  si  hem  de  comparar  el  2.011,    quan  nosaltres  governàvem  des  del  juliol  fins  al  desembre 
temporada  alta,  vam  trencar  una  línia  de  baixada  de  queixes  veïnals;  per  tant,  millor  esperar  a 
aquest pla d’estiu i valorar‐lo amb molta realitat, a banda de donar xifres que ja li vam dir que en 
principi eren una mica complicat comparar. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Molt bé. Gràcies. Té la paraula ara,  la Sra. Elisabet Jiménez,.. ah! Sí, perdó. Té la paraula el conseller 
del partit popular, endavant.  
 
Sr. Juan Herrero  Sappeti: 
Agrair en primer lloc la presentació de l’informe.  
 
En segon lloc ens complau comprovar que el govern del districte està molt sensibilitzat pel benestar 
dels veïns del districte. Aquest serà previsiblement més dur que l’anterior pla anterior perquè les 
circumstàncies econòmiques i perquè segurament, hi haurà molt més visitants que l’anterior. 
 
Aquesta germinació propicia tota mena de conductes incíviques i delictives i hem de preparar‐nos 
per això. En tant també es va aplicar un pla similar a aquest que se’ns presenta avui, no obstant això 
no  varem  poder  felicitar  al  govern  pels  resultats  obtinguts.  Desitgem  que  enguany  els  resultats 
siguin millors i hauran d’atribuir‐los a les millores introduïdes al pla. 
 
Malgrat això, ja fem constar que cert aspectes, com l’horari de l’OAC dels mossos de la Barceloneta i 
el seu modus operandi, que per cert no surt a  l’informe, només es cita, no ens agrada. Continuem 
demanant una comissaria oberta 24 hores al dia i 365 dies a l’any.  
 
Esperem  finalment,  que  tots  els  veïns  de  Ciutat  Vella  puguin  gaudir  d’un  bon  estiu,  que  puguin 
dormir,  que  puguin  passejar  sense  patir  i  que  puguin  estar  a  la  platja  amb  el menor  número  de 
molèsties possibles. En fi allò que entenem com un bon estiu.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula ara el grup municipal socialista el Sr. Albert Rodríguez. 
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Sr. Albert Rodríguez Roig: 
Bona tarda. Nosaltres bé, jo personalment crec que aquest és d’aquelles coses que la Sra. Regidora 
abans ens comentava que no es poden tirar per la borda amb aquests 32 anys de mandat. 
 
Crec  que  el  pla  estiu,  és  una  bona  eina,  que  és  un  eina  transversal  que  unifica  tots  els  serveis 
municipals  en  funció d’una  tasca  ben  executada  i  coordinada.  El  que  si  que  crec que hem d’anar 
exigint i millorant amb alguns aspectes com deia el company Xavier Roman, la figura de l’agent cívic 
crec que no queda prou ben reflectida si la seguim posant a l’apartat de comunicació. Jo discrepo de 
com va funcionar, de com va néixer la figura de l’agent cívic perquè si en aquest districte vam fer 
avenços va ser precisament perquè els agents cívics van ser la figura que va néixer de l’evolució de 
promotor medi ambiental, per això, és l’únic districte que té aquesta figura.  
 
Crec que tota la dinàmica que ens presenten doncs es basa en els temes de seguretat i l’increment 
de  les  dotacions  dels  cossos  policials  i  del  servei  d’ordre  que  està molt  bé  i  al  que  felicito  i  que 
també l’iniciativa del decret de l’alcaldia podrà ajudar a pacificar el descans dels veïns però, voldria 
ser una mica conseqüent amb el que dic i expressar que no tot hem de fer‐ho de manera que quedi 
bé, per la galeria o pel públic, com diu la Regidora; sinó que ho hem de fer pels ciutadans, jo he estat 
al costat de la sala i sempre m’ha frapat quan veia el públic perquè jo, home que la gent que tenim 
aquí son ciutadans compromesos i crec que això del públic no està bé.  
 
I  dic  tot  això,    crec  que hem d’avançar  en  el  pla  d’estiu  però,  vigilem  com  fem  les  presentacions 
perquè  si  no,  no  es  veu  la  transversalitat  de  tot  aquest  Pla,  que  crec  que  és  lo  que  tindríem que 
prioritzar.  
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Bé.  Gràcies.  Té  ara  la  paraula  la  Sra.  Lliurò,  està  fora  de  temps  per  tant,  li  demanaria  màxima 
brevetat.  
 
Sra. Anna Lliuró i Serra: 
A veure a mi el que m’agradaria dir es que pensin que darrera d’aquest pla hi ha molts esforços de 
totes  les  àrees  de  l’ajuntament  i  dels  serveis  tècnics  del  districte,  l’esforç  de  molta  gent.  S’ha 
dissenyat amb l’objectiu d’obtenir resultats positius, això òbviament, tenim noves eines que ens han 
d’ajudar com el decret de l’alcalde sobre les rutes d’alcohol, el portaveu socialista s’hi referia també.   
 
Entenem que la valoració la podrem fer tots plegats, com també apuntava el portaveu d’Iniciativa 
quan s’acabi la temporada a l’octubre.  
 
Al  que si em voldria referir i que ha sortit un parell de vegades i és referent a l’horari de l’oficina de 
mossos d’esquadra de la Barceloneta, és una gran millora, és una gran millora perquè els dos agents 
que teníem, els dos agents que estaven, els dos agents que eren permanentment en aquesta oficina 
ara estan patrullant per la Barceloneta. Qualsevol persona que té qualsevol incidència o qualsevol 
problema pot trucar en els números que son en aquesta oficina, a la porta i immediatament, aquests 
agents i son; més val que estiguin fent patrullatge a la Barceloneta que no pas tancats en un despatx.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Alguna intervenció més? Per part dels grups polítics? No? doncs passaríem al següent punt 
de l’ordre del dia, passem a la PART DECISÒRIA. 
 
I  en aquest punt, hi ha un únic punt que és el d’informar del pla integral pel desenvolupament dels 
usos  del  Palau  Dalmases,  situat  al  carrer  de  Montcada  número  20,  promogut  per  Fontcoberta 
Juncadella, comunitat de bens. 
 
Té la paraula el Joan Anton Sánchez. Endavant.  
 
Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, Vicepresident del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies Presidenta.  
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Com deia aquest punt de la part decisòria té com objecte el pla integral pel desenvolupament dels 
usos  del  Palau  Dalmases,  situat  al  carrer  Montcada;  doncs  com  deia,  té  per  objecte  aquest  pla 
integral pel desenvolupament dels usos del Palau Dalmases situat al carrer Montcada.   
 
ES  tracta  de  rehabilitar  l’edifici  i  destinar‐lo  a  l’ús  principal  de  visita  pública  del  palau  i  també 
d’altres  activitats  relacionades  com  son  les  exposicions  temporals,  les  sales  i  galeries  d’art, 
conferències, cursos, congressos, concertes i qualsevol altre reunió de caràcter cultural.  
 
Hi  ha  la  previsió  de mantenir  l’ús  d’habitatge  existent  i  s’admeten  també  usos  comercials  i    de 
restauració  com  a  complement  dels  anteriors.  Com  a  complement  dels  anteriors  usos  culturals, 
ubicats a la planta baixa i amb una superfície màxima de 250 metres quadrats. 
 
Com  saben  el  Palau  Dalmases  és  un  palau  històric,  amb  un  valor  patrimonial  molt  ric  i  molt 
important  i que amb aquest pla especial  integral d’usos, comença un procés de rehabilitació molt 
important de tot l’edifici. 
 
En concret aquests usos els regulen els aforaments en tres‐centes persones assegudes i tres‐centes 
persones  en  peu  però,  el  més  important  es  que  també  es  fixa  el  pla  d’etapes  en  el  que  s’anirà 
rehabilitant integralment, l’edifici. Es preveu un pla d’etapes a diversos anys vista:  
 

 en  una  primera  etapa  es  preveu  la  rehabilitació  de  la  coberta  i  el  que 
serien  els  elements  de  comunicació  vertical,  que  serien  les  escales  i  els 
ascensors.  

 
 En  una  segona  etapa,  es  preveu  rehabilitar  la  planta  principal  i  el  pati 
posterior.  

 
 En una  tercera  etapa,  es  farà  la  rehabilitació de  la planta  baixa,  el  nivell 
zero.  

 
 En una quarta etapa rehabilitació de la primera planta.  

 
 I  en una  cinquena etapa es preveu  la  rehabilitació del primer pis  sota  la 
coberta, que és el que està destinat a habitatge.  

 
Aquest pla, el vàrem discutir a al corresponent comissió consultiva d’urbanisme, habitatge i obres i 
com deia  les etapes, concretes doncs, tenen una previsió de deu anys; o sigui és una rehabilitació 
integral que s’anirà fent en etapes i que corresponen a la rehabilitació de tots aquests elements, que 
he anat anomenant.  
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes gràcies. Té la paraula el grup municipal d’Unitat per Barcelona, el Sr. Xavier Roman.  
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra 
Gràcies.  Aquest  pla  especial  que  ens  proposen  està  destinat  a  canviar  els  usos,  que  el  palau 
Dalmases  té en aquests moments, que és d’equipament religiós,  cosa que no deixa de ser curiosa 
per  un  altre  banda,  en  equipament  cultural;  a    més  a  més  de  posar  aquests  terminis  en  la 
rehabilitació. Més enllà d’això poc més a dir.  
 
En tot cas si no fos perquè, sense informació concreta sobre la reforma del pla d’usos i coneixent 
que alguns promotors opinen que es podrien autoritzar hotels en edificis patrimonials, per tal de 
facilitar  la  seva  conservació,  la  qual  cosa  suposa  que  podríem  veure  com  s’autoritzen  hotels  en 
àrees de difícils accés dels nostres barris, amb l’impacte que això, té sobre l’entorn, increment de la 
circulació  per  carrers  de  vianants  tant  per  l’arribada  de  clients  com  per  l’accés  de  serveis 
(bugaderia, neteja, restaurant,..), el canvi de la tipologia de comerç de l’entorn que suposa, ja que el 
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comerç tradicional després de la instal·lació d’un hotel, muta i es transforma en comerç turístic, per 
no parlar de maniobres de mobbing per tal de desallotjar finques antigues, etc,..  
 
Com no tenim informació concreta sobre això, el  posicionament del nostre grup és d’abstenció  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes gràcies. Té la paraula ara, el grup municipal Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida 
i Alternativa, el Sr. Rubén Costa. 
 
Sr. Rubén Fernando Costa i Ulloa: 
Sí. Quan parlaven abans de les obres, ara també parlem d’obres però, que ja no tan sols no aporten 
projectes  nous  des  de  propostes  públiques  sinó  que  també  la  que  tenim  sembla  que  és  privada, 
aquest  punt,  que  és  l’únic  que  tenim  per  tractar  a  la  part  decisòria,  encara  que  el  valorem 
positivament la recuperació d’un espai cultural al barri del Born i que esperem que no esdevingui 
en un espai tancat pels nostres veïns i veïnes. 
 
També  hem  de  plantejar  que  l’informe  presentat  a  la  comissió,  no  va  ser  prou  clar  sobre  el 
pressupost de l’execució. Es van donar unes xifres i a l’informe en general hi ha un altre; per tant, 
també  coincidim  amb  el  parer  que  plantejat  ara  el  conseller  d’Unitat  per  Barcelona,  en  la  línia 
aquesta que hi ha una indefinició sobre el pla d’usos e informació no concretada 
 
Nosaltres des d’Iniciativa EUiA Ciutat Vella, el nostre vot avui, en aquest projecte serà d’abstenció.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes gràcies. Té la paraula ara, el grup municipal del partit popular, el Sr. Juan Herrero.  
 
Sr. Juan Herrero  Sappeti: 
Nosotros estamos a favor de este proyecto.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes gràcies. Té la paraula ara, el grup municipal socialista, el Sr. Nacho Cano.  
 
Sr. Nacho Cano i Vidal: 
Des  del  grup  socialista  veiem  de  forma  positiva  tant  el  que  és  la  rehabilitació,  com  l’ajust  a  la 
tipologia d’usos que permet un espai cultural polivalent, pel que fa a la visita pública del Palau. 
 
Això sí, deixi’m que els faci esment de dues puntualitzacions:  
 

 una és perquè garanteixin el que és l’accessibilitat i la planificació de l’entrada i la sortida 
dels materials, per la rehabilitació pel carrer Montcada.  

 
 I  l’altre  recordar‐los  que  encara  està  pendent  l’entrada  al  Museu  Picasso,    per  la  plaça 
Jaume  Sabartés. 

 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el Sr. Joan Anton Sánchez.  
 
Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan, Vicepresident del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Agrair el posicionament de  tots els grups. Només  fer esment en aquest cas concret als dos grups 
polítics  que  s’han  abstingut  que  en  tot  cas,  tota  la  informació  la  tenen  en  aquest  document,  que 
aquest document és un pla especial que regula els usos i que després d’aquest pla d’usos, s’haurà de 
fer un pla executiu de rehabilitació i de seguiment de les obres. 
 
En tot cas, sí que estem fent un ajustament a l’activitat que es desenvoluparà en aquest equipament, 
que en tot  i queda molt clar que és cultural, o sigui no té res a veure ni amb hotel, ni no sé què  i 
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l’habitatge és  l’habitatge que té en aquest cas assignat. És una activitat cultural vinculada, que en 
certa manera i ja desenvolupa aquest Palau. 
 
Dir  que  ens  parlen  del  pressupost,...  incidir  que  és  una  rehabilitació  d’iniciativa  privada,  son  els 
propietaris  d’aquest  edifici,  els  que  estan  promovent  aquesta  rehabilitació,  un  edifici  com  he  dit 
històric i amb una qualitat patrimonial molt elevada, que exigirà una restauració i una rehabilitació 
molt minuciosa, on intervindran artesans de diferents tipus per posar en valor tota la decoració de 
les sales i els elements comuns de l’edifici.  
 
De tota manera, queda constància en aquest document de tots aquests elements.  
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Bé, doncs amb l’abstenció d’Unitat per Barcelona, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds 
– Esquerra Unida i Alternativa i els vots favorables del partit popular, del PSC i de Convergència i 
Unió, queda aprovat i informat favorablement aquest punt.  
 
Passem a la PART D’IMPULS I CONTROL. 
 
En aquest punt iniciem l’apartat amb una proposició d’Unitat per Barcelona. 
 
Recordar que  en  aquest  apartat hem  tingut una  sol·licitud de paraula per part de  l’associació de 
veïns  i  veïnes  de  la  Barceloneta  i  per  tant,  després,  feta  la  primera  intervenció  dels  grups 
municipals passaré la paraula a l’entitat i després tornarem a passar la paraula als grups polítics.  
 
Té la paraula el Sr. Xavier Roman.  
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
Si, hola bona tarda. El tema de l’escola bressol Andrea Dòria no és un tema nou. Ha estat motiu de 
convocatòria  de  la  comissió  de  seguiment  de  la  Barceloneta  i  d’intervencions  diverses  en  el 
proppassat Plenari per part d’altres grups.  
 
La problemàtica de l’ensenyament de 0 a 3 anys, és un tema que hem tocat en els darrers mesos, en 
aquest mateix plenari i al present districte a proposta del grup d’Unitat per Barcelona Esquerra. Ha 
donat suport al manifest en defensa del model de l’escola bressol de qualitat que en la nostra ciutat 
hem mantingut.  
 
Els barris de  la Barcelona Vella  tenen necessitat de més places públiques, en aquest segment  tan 
important de la formació de la nostre mainada. És una realitat inqüestionable, no ens vinguin amb 
excuses, l’escola bressol Andrea Dòria, s'ha de posar en funcionament en els terminis previstos. Les 
famílies de la Barceloneta i de la resta del districte, ho necessiten.  
 
La Barceloneta que històricament ha estat el territori del districte amb més dèficits d’equipaments 
educatius, necessita aquesta escola bressol.  
 
Una construcció que va ser un dels motius, pels quals al projecte del nou CEIP Mediterrània no s’hi 
va incloure una escola bressol, equipament inicialment previst en el projecte del nou CEIP. 
 
Per lo tant, presentem la següent proposició que el present districte de Ciutat Vella insti al Consorci 
d’Educació de Barcelona,  a procedir  en  la  construcció  i  posterior obertura de  l’esmentada  escola 
bressol  a  les  finques  del  carrer  Andrea  Dòria,  23  i  25  –  31;  seguint  els  terminis  i  projectes  ja 
aprovats.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes gràcies. Té ara  la paraula el grup d’Iniciativa Verds – Esquerra Unida  i Alternativa,  la Sra. 
Ruth Garrido.  
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Sra. Rut Garrido i García: 
Bona  tarda.  Abans  que  res  Xavi,  jo  també  vull  aprofitar  per  dir‐te  que  ens  trobarem  fora  d’aquí 
perquè per fer feina. 
 
I ara sí que passo a defensar el nostre vot favorable a aquesta proposició, ja l’avanço, que està en la 
línia de  la proposició que nosaltres  també vam presentar a  l’últim Plenari  i  està en  la  línia de  la 
proposició del que també Esquerra Republicana va presentar al Plenari del mes de març, crec que 
va ser i està en la línia també de la proposició que va presentar el PSC, a l’últim plenari també.  
 
Per tant, el nostre vot és favorable.  
 
Creiem  que  un  barri  el  fan  moltes  coses  però,  bàsicament  el  fan  les  persones  que  hi  viuen,  les 
persones que viuen i que conviuen en un barri, és el que fa que els barris siguin possibles i que els 
barris  continuïn  existint  ho  fan  moltes  coses,  entre  d’altres  que  hi  hagi  equipaments  per  les 
persones que hi viuen, equipaments de molts tipus però, òbviament els educatius son equipaments 
de primer ordre, la primera importància; és un dels primers valors de qualsevol ciutadà i ciutadana.  
 
Per  tant,  nosaltres  donem  suport  a  aquesta  proposició  i  li  demanem  al  govern  del  districte  que 
reflexioni  sobre aquest  fet, perquè  les xifres, no ho diuen  tot,  les xifres no ho  justifiquen  tot. Ara 
mateix  la  Sra.  Homs,  en  el  seu  informe  ens  ha  explicat  que  hi  ha  nou‐centes  famílies  en  llista 
d’espera a l’Eixample i que a la Barceloneta, n’hi ha trenta set però, l’Eixample i la Barceloneta són 
dues realitats absolutament diferents que responen a ciutadans de perfils absolutament diferents i 
la Barceloneta és un barri que a més a més no té, cap equipament ni tan sols privat, d’escola bressol. 
 
Per tant, li demanem al govern que reflexioni sobre aquest fet, perquè Sra. Homs, vostè ens demana 
que  siguem  realistes,  jo  ho  soc  de  realista,  li  puc  assegurar,  crec  en  la  utopia,  això,  no  hi 
renunciarem mai però,  soc  realista  i  honestament,  jo  també honestament,  jo  també honestament 
crec que no es pot deixar de construir una escola bressol . 
 
I permeti’m la demagògia que ja reconec que ho és: que l’alcalde anunciï que està disposat a pagar 
el forat de la fórmula I. 
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula del partit popular, la Sra. Elisabet Jiménez.  
 
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara: 
Muchas gracias.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Ara sí.  
 
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara: 
Todo el apoyo del partido popular a la construcción no solo de la guardería de Andrea Dória, sino 
también a la de la calle Aurora que debería haberse acabado en el mes de marzo de este año. 
 
No entendemos como una ciudad que se supone que es una de las más saneadas de España, no nos 
podemos permitir el lujo de mantener una guardería. Si la Generalitat, rebaja la subvención que lo 
asuma el Ayuntamiento. 
 
Gracias.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el grup municipal socialista, el conseller  Sr. Dani Pio.  
 
Sr. Daniel Pío i Gutiérrez: 
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Hola, avançar que el nostre vot, serà un vot favorable. Com a recordat la companya Ruth Garrido, ja 
es va presentar a l’anterior Ple, una proposta similar tant per Iniciativa, com pel PSC. 
 
Ens  va  sobtar  potser  una  cosa,  el  govern municipal  d’aquest  districte  a  l’estiu  es  va  abstenir  en 
aquella ocasió. Uns vint dies més tard, van anunciar que passarien una escola bressol a equipament. 
Aquesta rapidesa bé,... em fa pensar si no ho sabien abans de la votació? 
 
La  regidora  ha  dit  que  hi  havia  trenta  set  nens  que  s’havien  quedat  sense  plaça.  L’informe  del 
consell escolar parla de seixanta nou nens de Ciutat Vella, jo soc de lletres però, aquests números no 
em donen.  
 
Com he dit el nostre vot és favorable.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Ara té la paraula el grup de Convergència i Unió, el Sr. Jordi Galofré.  
 
 
 
Sr. Jordi Galofré Monleón: 
Gràcies Sra. Presidenta. Bona tarda. Senyores  i senyors consellers, conselleres municipals; senyor 
conseller municipal d’Unitat per Barcelona,  evidentment  les xifres no  justifiquen  tot, però, no  cal 
que recordi les mesures presses per aquest govern per augmentar el número de places al districte 
de les escoles bressol.  
 
La  modificació  d’aquest  espai  s’ha  comunicat  als  diferents  agents  educatius  del  barri  de  la 
Barceloneta i respon a la constatació que en el barri, ara mateix per aquest curs construint aquesta 
escola  resultaria  que  hi  hauria més  oferta  de  places  que  demanda  n’hi  ha,  tal  i  com ha  recordat 
abans la Regidora.  
 
Segons les dades facilitades pel Servei Tècnic d’Educació del districte, les famílies que han demanat 
plaça han estat trenta set, mentre que les places que enguany en sortirien després de la construcció 
de l’equipament ubicant una escola bressol serien vuitanta set.  
 
És per això, que  tot  i  volent donar  resposta al 100% per criteris de responsabilitat de govern de 
ciutat,  hem  de  deixar  que  aquests  recursos  vagin  cap  a  un  barri  o  un  districte  com  abans  ha 
esmentat també la Sra. Regidora com l’Eixample, on es pugui atendre completament la demanda i 
que tingui una major necessitat.  
 
També,  en  haver  detectat  a  través  de  l’anàlisi  del  pla  de  barri  de  la  Barceloneta,  que  hi  ha 
necessitats  identificades  en  relació  també  a  la  infància  i  educació,  proposem  el  trasllat  del  casal 
infantil  per  aquest  nou  equipament,  donant  resposta  qualitativament,  al  servei  que  ja  ofereix,  al 
mateix temps que donem oportunitat pel centre cívic, espai on està actualment ubicat ara mateix a 
poder expandir les seves activitats i oferir un majora servei als usuaris i usuàries.  
Tot això partint de la base que la construcció de l’equipament serà fet amb criteris com una escola 
bressol; per tant, d’aquesta manera en quan es detecti tant a nivell de recursos com d’oportunitat a 
nivell de ciutat es pugui revertir i tornar a ser una escola bressol.  
 
Recordar‐li Sra. Ruth Garrido, que vostè ha dit que no hi havia cap escola municipal si que n’hi ha 
una, hi ha l’escola Mar, no sé si...... 
 
Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Ha dit privada. 
 
Sr. Jordi Galofré Monleón: 
Ah!, que no hi ha cap escola privada; bé hi ha l’escola Barcelona municipal. D’acord, és per això que 
votarem en contra d’aquesta proposició. 
 
Gràcies Sra. Presidenta.  

 
 
 
 

126 
 

Districte de Ciutat Vella

 
 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Obriríem ara el torn d’intervencions de l’associació de veïns i veïnes de la Barceloneta que 
han demanat. HI ha  algun  representant el  Sr.  President  l’Oriol  Casavella  o  algun  representant  de 
l’associació?  
 
No, no han vingut? 
 
Bé, doncs res. Llavors,  
 
Veus: 
Cualquiera puede hablar, ¿no? 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
De l’associació de veïns sí,  
 
Veus: 
Jo també soc veïna. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
De la Barceloneta. Clar, la instància és de la Barceloneta.  
 
Bé,  llavors  faríem el  segon  torn d’intervencions dels grups municipals,  el  Sr. Xavier Roman. Té  la 
paraula, d’Unitat per Barcelona.  
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
A veure, els números i les estadístiques son coses una mica complicades com ja sabem. Trenta set, 
seixanta set, vint‐i‐dos, sabem que hi ha moltes famílies de la Barceloneta que en aquests moments 
estan portant la seva canalla a les escoles bressol que estan fora del barri. És un debat que costaria 
tancar.  
 
En tot cas el que amoïna en aquest grup és que ens veiem venir d’aquí un o dos anys que un cop 
l’escola estigui construïda, hi hagi una proposta per part de l’equip de govern, com ja ha passat en 
altres  districtes  que  en  aquest  espai  públic  s’hi  instal·li  una  escola  bressol  concertada,  és  a  dir 
privada, o com també se li diu, de gestió indirecte. El concert també val diners. 
Aleshores, aquest grup el que una mica vol deixar clar, per una banda que la necessitat existeix, i ho 
sentim  però  no  acabem  de  veure  clarament  el  perquè  no  es  pot  engegar  aquesta  escola  si  la 
necessitat hi és. 
 
Moltes gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula Iniciativa Verds – Esquerra Unida i Alternativa. La Sra. Ruth Garrido. 
 
Sra. Rut Garrido i García: 
Jo només tinc una pregunta a fer‐li al govern:  
 
Si dintre de dos o  tres anys o quatre, bé dintre de quatre,  ja ho veuríem...  però,  dintre de dos hi 
hagués  dotació  pressupostària  possible  per  fer  l’escola  bressol  si  la  demanda  fos  de  menys  de 
vuitanta set famílies, també la posarien en funcionament o no?  
 
Llavors què estem valorant en aquí? La demanda de menys de vuitanta set famílies que vostè deia 
que és el que té previst acollir el projecte actual?, Llavors l’escola es construiria igualment o no?  
 
Per què que estem valorant la necessitat en equipament pel barri o quantes famílies el demanen? 
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A més hem d’atendre un altre cosa, és que la situació econòmica que hi ha al país ha fet que hi hagi 
una davallada d’escolarització d’infants entre els 0 i els 3 anys.  
 
Per tant, avaluem‐ho tot.  
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Ara té la paraula el partit popular, la Sra. Elisabet Jiménez.  
 
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara: 
Muchas gracias. Nosotros en la réplica le informo regidora que ya hemos avanzado,  que si va a ser 
un espacio multifuncional, no entendemos por qué no se dedica un espacio a hacer una guardería 
para treinta y siete personas para esa demanda no atendida, es que al menos eso, hay espacio para 
todo lo demás. 
 
Gracias.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el grup municipal socialista, el Sr. Dani Pio. 
 
Sr. Daniel Pío i Gutiérrez: 
Gràcies. Jo continuo amb les meves xifres, consell escolar: seixanta nou places; places que podrien 
haver a la Barceloneta: vuitanta set. És una prioritat pel barri, no ha sigut mai un caprici del barri, ni 
de la gent de la Barceloneta tindre una nova escola bressol.  
Parlem  del  centre  cívic  d’alliberar  espais,  tenen  les  oficines  del  pla  de  barris  que  ara,  només  es 
dediquen al que és  rehabilitar  les  finques que han quedat pendents. És un espai  ideal per  fer un 
casal d’avis,.... de gent jove, amb el seu pati, el seu racó, tancat.  
 
Mirem de racionalitzar  les respostes en el  tema,.. no tenim diners però, si  tenim diners per altres 
prioritats per exemple per la Fórmula I. 
 
No em posi aquesta cara, conseller perquè ja hem parlat més d’un cop d’això.  
 
Per acabar, no entenem com aquest govern, en vint dies va canviar de parer, d’abstenir‐se a dir que 
seria un nou equipament, un equipament que avui per avui, com ho diria, si no ho tenim ara, no ho 
tindrem mai.  
 
Això  ho saben tan bé vostè com nosaltres.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el grup de govern, de Convergència i Unió. Sr. Jordi Galofré.  
 
Sr. Jordi Galofré Monleón: 
Sí, gràcies Sra. Presidenta. Quan temps tinc per respondre?  Perquè així puc,.. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Em sembla que té dos minuts llargs.  
 
Sr. Jordi Galofré Monleón: 
Ah!, molt bé, així tinc una mica per tots. 
 
Començaré pel final, Sr. Pío, a veure la Fórmula I, no és que li posi cares, jo no puc parlar d’una cosa 
que ni està al meu abast ni tampoc conec la veritat, o sigui... val? és per això, que li poso cares com 
diu vostè.  
 
Entenc que no  és un  caprici,  és una qüestió de necessitat,  aquí no parlem de  capricis,  ni  tampoc 
aquest govern, pren l’educació com un caprici, no entenc tampoc per què ho treu al debat.  
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El Casal de gent jove, ara mateix no li puc respondre en això?? 
 
La Sra.  Jiménez per  trenta  set... miri,  els  recursos que acompanyen a una escola bressol,  sigui de 
trenta set, sigui de vuitanta son els mateixos,.. bé. Els recursos educatius son els mateixos, n’hi hagi 
trenta  set  o  n’hi  hagi  vuitanta.  Per  tant  per  prioritzar  recursos  es  prioritzen  cap  a  una  escola 
complerta que no cap a la meitat. 
 
La Sra. Garrido, em pregunta el futur, si amb més de vuitanta set???..... doncs la veritat els criteris 
com he dit abans, no és caprici o per aproximació sinó per global, o sigui si diem sí o no, si hi ha 
canvi de criteri, a part de que,...  
 
Sr. Pío, ara que també em recordo, el canvi no va ser perquè ara diem que sí, ara diem que no; sinó 
que vam dir: ens abstenim perquè no tenim els resultats de la matriculació, avui els tenim i en base 
dels  resultats  de  la  matriculació  i  veient  quina  és  la  realitat,  per  tant,  el  futur,  és  evidentment, 
haurem de mirar els criteris globals de ciutat, com estem fent ara mateix.  
 
Al Sr. Xavier Roman, d’Unitat per Barcelona, clar, ens veien venir, altres districtes, ens veuen venir 
que  passarà,...  jo  no  sé,  jo  no  tinc  la  bola  de  vidre,  ni  sóc  futuròleg,  ni  sé  que  passarà  però,... 
evidentment  el  criteri  d’aquest  govern,  és  el  que  nosaltres  hem  esmentat  i  aquest  és  el  que 
continuarà sent, d’acord?  
 
I em sembla que amb això, ja he acabat. 
 
Gràcies, Sra. Presidenta. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies.  Amb  els  vots  expressats,  els  vots  favorables  de  tots  els  grups  municipals  menys  el  de 
Convergència i Unió, queda aprovada la proposició d’Unitat per Barcelona:  
 

Proposició  del  grup  municipal  d’UpB    per  instar  al  Consorci  d’Educació  de  Barcelona  a  
procedir a la construcció i posterior obertura de l’escola bressol del carrer Andrea Dòria 23 
i 25‐31. 

 
 
Passem  al  següent  punt  de  l’ordre  del dia,  la proposició  del  grup municipal  d’Iniciativa Verds  – 
Esquerra Unida i Alternativa i la presenta el seu portaveu, el Sr. Rubèn Costa.  
 
Sr. Rubén Fernando Costa i Ulloa: 
Avui presentem una proposició vinculada a la memòria democràtica. Aquest és un districte per la 
seva centralitat ha sigut i és escenari d’esdeveniments que marquen i han marcat la nostra història 
contemporània i el sistema democràtic actual té l’origen més immediat en la memòria republicana i 
en l’antifranquisme. 
 
També els he de dir que a partir de  la  transició que va  tenir els seus aspectes positius,  també va 
significar una part de la desmemòria i l’oblit de les diferents lluites i reivindicacions en defensa de 
la llibertat dels drets civils, sindicals i polítics i tot això tenint en compte també un conjunt d’altres 
reivindicacions com en el cas de la dona en els temes d’igualtat i el del col·lectiu LGTB en els temes 
de llibertat sexual. 
 
Nosaltres  creiem  que  des  del  govern  local  hem  de  donar  suport  a  aquest  tipus  de  polítiques  de 
memòria  democràtica mitjançant  l’enfortiment  i  el  suport  de  grups  de memòria  democràtica  als 
nostres barris, difusió de treballs realitzats, retirades de plaques franquistes, impulsar un projecte 
com va ser el cas del documental de la plaça Felip Neri, també posar en valor la història d’algunes 
de les nostres escoles públiques del districte, com el cas de l’IES Milà i Fontanals, amb el treball que 
van portar a terme, no fa molt de temps, alumnes i alumnes del professorat de l’ institut anomenat: 
“Història  de  la  història  de  l’  institut”,  que  va  perdre  el  seu  nom el  dia  que  van  entrar  les  tropes 
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franquistes, nom història que ara han recuperat en un saludable exercici de memòria democràtica, 
històrica i educativa.  
 
Nosaltres  creiem  fermament,  que  els  pobles  que  obliden,  oculten  i  no  fan  una  profunda  reflexió 
sobre el seu passat corren el greu perill de repetir‐lo.  
 
Nosaltres proposem al consell plenari, la següent proposició: 
 
En  consell  municipal  de  Ciutat  Vella  acorda  que  en  el  termini  de  quatre  mesos,  el  govern  del 
districte,  
 

- elabori un programa de recuperació de la memòria democràtica al districte de Ciutat Vella, 
anomenat: “Ciutat Vella per la memòria democràtica”,  

 
- que  aquest  programa  sigui  presentat  com  a  mesura  de  govern,  per  possibilitar  el  seu 

tractament en aquest consell plenari.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes gràcies. Té ara la paraula el grup municipal d’Unitat per Barcelona, el Sr. Xavier Roman.  
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
Sobre aquesta proposició, el nostre vot evidentment serà favorable.  
 
El reconeixement de la memòria democràtica  i de  la memòria històrica dels nostres barris, barris 
que van ser, una mica el cor de  la Barcelona obrera, de  la Barcelona republicana, de  la Barcelona 
antifeixista i que durant molts anys, hem patit  i vam patir, repressió i oblit, doncs ha de tenir per 
descomptat el nostre suport i en aquest sentit així ens posicionem.  
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té ara la paraula el grup del partit popular, la Sra. Elisabet Jiménez. 
 
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara: 
Muchas gracias. La propuesta está bien pero, no creemos que sea algo prioritario para Ciutat Vella. 
 
Cuando  en  el  distrito  se  está  recordando  con medidas  tan  urgentes  como médicos  en  los  CAP’s, 
guarderías,  proyectos  de  éxito  como  el  pla  d’entorn  del  Raval,  los  cursos  PQPI,  en  seguridad,  en 
promoción económica para la creación de empleo,… Pedir que se dediquen recursos a algo que está 
ya más que estudiado nos parece muy irresponsable.  
 
Aún así y para cuando todos los problemas del distrito, que he comentado estén resueltos, dedicar 
recursos al programa que proponen, nos permitimos apuntar que estaría muy bien incluir además 
de las represiones de la dictadura, las cometidas también por las izquierdas de nuestro distrito, en 
aras de  lo que han dicho ustedes y que  compartimos plenamente, un pueblo que no  recuerda  su 
historia, está condenado a repetirla.  
 
Nos  referimos por ejemplo a  los atentados anarquistas del Liceo donde murieron más de  treinta 
personas, a la muerte de las hermanas Rafat, paradistas de las Ramblas una de ellas tenía 18 años, 
el fusilamiento del obispo de Barcelona, Manuel Irureta a manos republicanas, que fíjese lo que es la 
memoria histórica, el carrer del Bisbe, se llamaba carrer del Bisbe Irureta y le quitaron el nombre y 
quedó  sólo  en  el  carrer  del  Bisbe  o  el  fusilamiento  del  padre  Ignasi  Casanova,  fundador  de  la 
Biblioteca Balmesiana que todos conocemos y que está en el Gótico Norte.  
 
Las checas, los centros de tortura republicanos donde se torturaba físicamente y psicológicamente 
con extrema crueldad, sólo por ser empresarios o por sus creencias religiosas. 
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Es  importante  que  tengan  esto  en  cuenta,    ya  que  de  las  cuarenta  y  seis  checas  que  había  en 
Barcelona, nueve estaban en nuestro distrito.  
 
Como víctimas  fueron todas  las de uno y de otro bando, es de  justicia recordarlas a todas,  tienen 
ustedes toda la razón  pero, ahora tenemos incendios reales que apagar en el distrito y muy pocos 
recursos para apagarlos. 
 
Por este motivo nuestro voto es el de la abstención. 
 
Gracias.   
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes gràcies. Té ara la paraula el grup municipal socialista, el Sr. Albert Rodríguez. 
 
Sr. Albert Rodríguez Roig: 
El nostre posicionament serà favorable i volem destacar, moltes de les actuacions que ja s’han dut a 
terme per recuperar la memòria històrica en el districte de Ciutat Vella: 
 

- des dels primers canvis de noms als carrers,  
- la incorporació de noms com Anna Murià a equipaments públics,  
- la biblioteca de la Fraternitat,  
- la biblioteca Andreu Nin,  
- la senyalització d’espais bombardejats com la plaça St. Felip Neri, a proposta dels 

mateixos alumnes de l’escola St. Felip Neri,  
- el mercat de la Barceloneta, per uns veïns que després han donat peu a la creació 

d’entitats de recuperació de la història del barri i de la memòria,  
- la  proposta  de  la  Font  de  la  plaça  Joan Amades,  reivindicada  per  l’associació  de 

dones del Raval i en especial la Sra. Rosa Durban, que tants plenaris i audiències ha 
compartit amb aquesta sala.  

- la senyalització de la plaça del Somorostro,  
- el projecte Rambleros o  
- les il·lustratives exposicions de foto ‐ periodisme del Palau de la Virreina o 
- l’homenatge que com a partit socialista dels pocs membres que queden del poum, 

cada any es realitza el que va ser la plaça del milicià desconegut, tal com se senyala 
amb una pintura a la paret a l’església del Pi i una placa que ho recorda i  

- el nom de l’escola d’adults Soledat Real, promoguda per la Fundació Pere Ardiaca.  
 
Fem memòria però, anem molt en compte que la memòria no sigui selectiva.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té ara la paraula el grup de Convergència i Unió. El Sr. Jordi Galofré.  
 
Sr. Jordi Galofré Monleón: 
Gràcies  Sra.  Presidenta.  Senyores  i  senyors  consellers,  conselleres municipals;  la memòria  forma 
part de la identitat de les persones i dels col·lectius socials, de tots, siguin quin siguin. 
 
Valorem  presentar  un  pla  de  recuperació  de memòria  democràtica  pel  districte  en  un  futur,  no 
podem votar a favor pel termini que ens marquen de quatre mesos, mentre tant, animem i donarem 
suport a  tots els projectes que en aquesta  línia ens puguin presentar per exemple  les entitats del 
districte relacionades amb la memòria històrica i democràtica. 
 
Gràcies, Sra. Presidenta. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Entenc que el vot és contrari? 
 
Sr. Jordi Galofré Monleón: 
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No, perdó. És abstenció. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Val.  Bé,  abans  no  ho  he  dit,  però,  en  aquest  punt  de  l’ordre  del  dia,  hi  havia  sol·licitades  dues 
intervencions de les persones assistents en aquest plenari.  
 
En primer  lloc  tindria  la paraula  l’associació catalana d’expressos polítics:  el  seu President,  el  Sr. 
Enric Pubill, si és present a la sala. 
 
Sí, endavant. Li faciliten un micròfon. 
 
Sr. Enric Pubill, de l’associació catalana d’expressos polítics: 
Sra.  Presidenta,  amigues  i  amics  del  consell  del  districte  de  Ciutat  Vella,  ja  bona  nit.  En  nom  de 
l’associació catalana d’expressos polítics antifranquistes, que jo tinc l’honor de presidir, agraeixo el 
poder  intervenir  breument  avui  aquí,  donant  suport  a  aquesta  proposició  sobre  memòria 
democràtica a Ciutat Vella. 
 
La nostra associació que té la seva seu al districte i que com tots sabeu té entre els seus principals 
objectius  la  preservació  de  la  memòria  històrica  de  la  lluita  antifranquista,  considera,  que 
iniciatives com la que es presenta avui aquí son més necessàries que mai, davant la difícil situació 
en tots els sentits, que estem patint.  
 
No som només davant d’una terrible crisi econòmica sinó també davant d’un greu deteriorament 
del  sistema  democràtic,  un  perillós  desprestigi  de  l’activitat  política  i  un  risc  d’obrir  portes  a  la 
demagògia populista antidemocràtica.  
 
La  lluita  actual  contra  la  situació  de  descomposició  econòmica  i  social  que  estem patint  i  contra 
unes polítiques que estan desmuntant l’estat de benestar, no pot fer‐se sense avançar a la vegada el 
sistema democràtic.  
 
Cal denunciar que en  l’actual crisi no només s’està produint aquest empobriment de  la població  i 
aquesta pèrdua de drets socials, sinó que es posen en perill drets civils i polítics i en conseqüència 
perilla la pròpia democràcia.  
 
Cal doncs, fer pedagogia de la democràcia i donar a conèixer el que va costar en aquest país acabar 
amb una llarga dictadura i construir un estat democràtic amb totes les seves deficiències, que són 
moltes  i  una  molt  bona  eina  per  fer  aquesta  pedagogia  és  la  recuperació  de  la  seva  memòria 
democràtica,  especialment  la  seva difusió  entre  els  joves,  en  els  centres  educatius,  com per  altre 
banda, realitza la nostra associació des de fa molt de temps.  
 
I  amb  aquest  sentit  ens  oferim  per  col·laborar  amb  el  districte,  per  fer  difusió  de  la  memòria 
democràtica i la lluita antifranquista. Nosaltres sempre hem cregut en el valor de la recuperació de 
la memòria. 
 
I amb aquest convenciment, vam començar a  impulsar la creació del Memorial Democràtic, en un 
gran acte realitzat precisament en aquest districte, al gran Teatre del Liceu, el 22 d’abril del 2.002, 
allà vam llançar    la declaració del Liceu amb la qual reclamàvem unes polítiques de memòria que 
finalment, van traduir en la institució al 2.007 del Memorial Democràtic. 
 
Creiem que un districte tan carregat d’història com aquest, faria un gran servei als seus ciutadans 
adoptant una  iniciativa com aquesta. Precisament, en uns moments, en que és més necessari que 
mai valorar com cal la democràcia i recordar tot el que va costar aconseguir‐la. 
 
Moltes gràcies per escoltar‐me. 
 
Aplaudiments.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
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Moltes gràcies a vostè. Ara, té un altre torn de paraula un altre entitat, han demanat  la paraula el 
grup d’amics de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals, el seu president, el Sr. José Benito. Hi és a la 
Sala? Sí? Moltes gràcies.  
 
 
 
Sr. José Benito, de l’associació grup d’amics de gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals: 
Hola, bona  tarda. Des de  l’associació grup d’amics de gais,  lesbianes,  transsexuals  i bisexuals, ens 
agradaria que es tingués en compte en l’estudi i difusió de la  memòria històrica en especial la que 
ha fet el nostre col·lectiu i el de posar els mitjans necessaris com son els centres cívics, els casals, 
etc, per poder fer conferències, exposicions, etc,.. 
 
Ja que és una memòria de reconsideració i rescabalament i pau i sobre tot amb una clara finalitat 
pedagògica perquè els nostres joves s’eduquin en els valors democràtics. 
 
Jo  li volia dir a  la portaveu del PP, que nosaltres érem presos socials  i que a més a més,  la nostra 
memòria històrica si que no està molt estudiada. Som l’únic club en tot l’estat espanyol que està fent 
estudis i activitats en aquest sentit. 
 
I  també  dir‐li  al  portaveu  de  Convergència  i  Unió,  que  les  activitats  que  nosaltres  demanem  no 
costen ni un euro, o sigui que jo crec que podria ser possible.  
 
Moltes gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes gràcies. Ara obriríem un segon torn si els grups municipals volen intervenir? 
 
Unitat per Barcelona? O el grup proposant? 
 
Sr. Rubén Fernando Costa i Ulloa: 
Sí. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Sí, té la paraula el Sr. Rubén Costa. Perdona. 
 
Sr. Rubén Fernando Costa i Ulloa: 
Pel grup de govern  i m’imagino que també contesto a  la consellera del partit popular, en aquí no 
estem demanant que s’ha de fer una inversió per generar tot un estudi, hi ha com en la intervenció 
d’abans deien, hi   ha una xarxa de  feines  fetes,  la qüestió es posar‐se  i  treballar en aquest sentit; 
però,..  
 
I  a   més  a més hi  ha una paraula  que  es  diu  transaccionar,  si  aquesta  proposta  semblava bé  i  la 
qüestió és una qüestió de  terminis  tenim des del moment de  la presentació  fins ara comunicació 
constant també es podria haver plantejat alguna transacció però, si és una paraula nova per vostè. 
Ho sento molt. 
 
El tema de la història a veure, estem parlant d’un moment que va originar una repressió de l’estat 
amb un cop d’estat, per tant Terrorismo de Estado, con lo cual durante cuarenta años, no solamente 
no se habló de lo que había pasado, no se habló de nada pero, no se habló ni se recuperó la memoria 
de muchas de las personas que padecieron el exilio, la persecución durante más de cuarenta años. 
Hoy, mire en Argentina, en Argentina hoy, se inicia el juicio por apropiación de bebés a Videla y a 
otros dictadores, por lo cual esto no es una cuestión del estado español, es una cuestión en la cual, 
los Derechos Humanos, cuando el estado es el represor, cuando el estado es el que reprime y mata, 
sobre eso hay que valorar, sobre eso hay que reflexionar para que no se vuelva a repetir.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes gràcies. Té la paraula el grup d’Unitat per Barcelona, el Sr. Xavier Roman. 
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Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
Breument.  Si  em  sembla  que,..  realment,  el  govern  li  semblava  una  proposició  en  la  qual  l’únic 
problema que hi havia era un tema de terminis, doncs, home hagués pogut fer alguna acció tendent 
a veure si aquests terminis podien quadrar i traure una mica una conclusió diguem‐ne favorable a 
tots els grups del plenari. 
 
En tot cas, a veure quan es parla de memòria democràtica està clar que s’està parlant d’un període 
on van existir fets, va ser un període de guerra i van haver‐hi fets atribuïbles a totes les bandes que 
poden  constar  en  la  categoria  de  les  barbaritats  humanes,  la  guerra  és  la  primera  barbaritat 
humana.  
 
Evidentment, no crec que cap grup que dóna suport en aquesta proposició pensi que ens hem de 
limitar  a  estudiar  només  una  de  les  parts,  la memòria  històrica  forma  part  totes  les  parts  de  la 
memòria històrica.  
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes gràcies. Té la paraula el grup municipal,... no ningú més vol intervenir? 
 
Bé, doncs el grup de Convergència i Unió el Sr. Jordi Galofré.  
 
Sr. Jordi Galofré Monleón: 
Gràcies Sra. Presidenta, Sr. Pubill, Sr. Benito; estem a la seva disposició,   o sigui quan vulguin per 
favor,  vinguin  al  districte  en  parlem,  perquè  no  és  qüestió  només  de  pressupost  com  deia  el  Sr. 
Roman,  que  o  sigui  no  hem  donat  a  entendre  mai  que  era  per  manca  de  pressupost  que 
evidentment,  s’ha  de  valorar,  depenent  de  les  accions  que  vulguem  fer,  però,  evidentment  amb 
entitats entenem que son entitats que ja tenen en el programa accions i que simplement els hi cal 
acompanyament per posar‐lo en marxa, estem a la seva disposició.  
 
En el tema dels quatre mesos, no hi entro.  
 
I em sembla que  ja ho he dit  tot. Sí, hi ha hagut aquí un debat, un diàleg sobre els criteris  i això, 
penso  que  tampoc  és  el  lloc  i  el moment  en  quin  son  els  criteris  perquè  seria molt  extens, molt 
extens i no arribarien a una conclusió en cinc minuts.  
 
Si voleu, si volen els grups doncs, quan vulguin estem disposats a parlar‐ne. 
 
Gràcies, Sra. Presidenta.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes  gràcies.  Amb  els  vots  expressats  el  vot  favorable  d’Iniciativa  Verds  –  Esquerra  Unida  i 
Alternativa,  Unitat  per  Barcelona  i  el  partit  dels  socialistes  de  Catalunya  i  l’abstenció  del  partit 
popular  i de Convergència i Unió, queda aprovada la proposició presentada per Iniciativa Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa: 

Proposició del grup municipal d’ICV‐EUiA sol·licitant que en el  termini de quatre 
mesos  el  govern  presenti  una  mesura  de  govern  que  reculli    un  programa  de 
recuperació de la memòria democràtica de Ciutat Vella 

 
 
Passem al següent punt de l’ordre del dia, és la proposició del grup municipal del partit popular, té 
la paraula la seva portaveu, la Sra. Elisabet Jiménez.  
 
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara: 
Muchas gracias, Sra. Presidenta. 
 
La Rambla es el paseo por excelencia de Barcelona y lo es tanto para los barceloneses como para el 
mundo entero. No en vano tiene un papel protagonista en las campañas de promoción turística que 
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hace tanto la Generalitat como el gobierno de España. Y eso es así porque la Rambla tiene historia, 
tiene la historia de los orígenes de Barcelona y de su transformación hasta llegar a nuestros días y 
todas estas historias, no caben en un rincón de una biblioteca.  
 
En  la Rambla  hay  un  tesoro  inutilizado  que  es  propiedad  de  la  Generalitat  Lo  compró  en  el  año 
2.003 hace casi diez años, es  la antigua foneria de canons, en  la Rambla de Sta. Mónica, en  frente 
dels Arts y desde entonces este edificio está cerrado a cal y canto. 
 
Es un majestuoso edificio de 3.000 metros cuadrados del siglo XVII; cerrado y en una de las zonas 
menos transitada de la Rambla, si el museu de la Rambla, el museo que la Rambla merece se abriese 
en este edificio ayudaría a completar su oferta cultural, junto con el Arts de Sta. Mónica y el teatro 
principal, sin olvidarnos del museo de cera.  
 
Es más esto generaría una mayor fluidez de circulación en la Rambla, ya que los visitantes llegarían 
hasta el final y descubrirían que por Colón llegan al mar y allí tienen otras maravillas que ver.  
 
De hecho la Rambla siempre ha querido abrirse al mar y esta es su gran oportunidad. 
 
Es por estos motivos que el partido popular presentamos la siguiente propuesta transaccional con 
el partido socialista de Catalunya: que antes de que acabe el año 2.012 se presente a este consejo un 
estudio  sobre  las  posibilidades  y  viabilidades  de  uso,  como  equipamiento  del  edificio  de  l’antiga 
foneria de canons, situado en la Rambla número 2 y que incluya la posibilidad de instalar el museo 
de la Rambla, así como otros usos culturales o museísticos compatibles con éste.  
 
Muchas gracias.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula, el grup municipal d’Unitat per Barcelona, Sr. Xavier Roman.  
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
Havent conegut la transacció aquesta tarda, en principi la redacció pensem que millora, la redacció 
inicial; inicialment el nostre posicionament era d’abstenció però, tenint en compte que ara s’inclou 
que s’ha d’estudiar quins usos culturals pot tenir l’edifici, la canvien per afirmativament.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula ara el grup d’Iniciativa Verds – Esquerra Unida i Alternativa, el Sr. Jose Carlos 
Casanova. Endavant.  
 
Sr. José Carlos Casanova i Losilla: 
Bona  tarda. Moltes  gràcies.  El  nostre  grup malgrat  la  transacció  entenem que  qualsevol  actuació 
d’aquesta mida, ha d’estar encabida dins d’un altre marc més òptim, no estem en contra, em sembla 
bé; però, el problema ha estat encabit dins del que ha de suposar al  final el nou pla d’usos, quan 
surti, s’ha de fer, s’estan fent reunions sobre el Pla Cor; què volem fer amb la Rambla?  
 
De tot això la Sra. Jiménez, abans en parlava, fa una estona, sobre que han sigut unes reunions molt 
interessants que no han servit per massa cosa però, esperem que algun fruit, la Regidora algun dia 
ens  expliqui.  Llavors  d’aquests  fruits,  de  com  pensa  plantejar  la  Rambla  en  la  seva  totalitat 
entendrem si a Foneria, es pot plantejar un museu o no, perquè sinó pot ser un nyap. 
 
Per tant, ens abstenim. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Ara té la paraula el grup municipal socialista, la Sra. Carolina Pallés.  
 
Sra. Carolina Pallés i Calte: 
Gràcies  Presidenta.  Bona  tarda  a  tothom.  Sra.  Jiménez,  compartim  el  seu  interès  per  recuperar 
aquest edifici que fins el dia d’avui, no ha trobat un destí encara amb la seva situació privilegiada.  
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El  nostre  grup  fa  anys  que  dóna  voltes  a  proposar  ubicar  la  seu  del  districte,  en  aquest  indret, 
creiem que també seria una bona proposta per recuperar aquesta Rambla  i pot ser estudiar usos 
dels edificis de Bonsuccés i Ramalleres.  
 
Tots podem fer propostes i no diem que la seva sigui desencertada però, no sabem de cap estudi fet, 
o si han pensat com, i qui finançarà aquest equipament?  
 
L’alcalde  Trias  i  la  Regidora  Homs,  aparquen  i  retallen  projectes  com  l  ‘escola  bressol  d’Andrea 
Dòria o la construcció de l’escola Massana o habitatges públics i tampoc sabem si ara son temps per 
tirar campanades al vol.  
 
Aquest  edifici,  va  ser  la  seu  del  Banc  de  Barcelona,  que  va  desaparèixer  després  d’una  de  les 
sonores suspensions de pagaments més grans en els anys 20, del segle passat i mirin per on després 
va ser una farmàcia militar sense euro per recepta, quines curiositats. 
 
A  l’antiga  foneria a més de canons es van  forjar dues de  les populars campanes de  la Catedral,  la 
Tomasa, la més gran i la Honorata, que marca les hores. La Tomasa, va ser fosa tres vegades perquè 
les dues primeres no donava el to just. Anem pas a pas i no toquem campanes. 
 
El grup socialista, votarà la proposta a favor.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies, té la paraula el grup de Convergència i Unió, la Sra. Anna Lliuró.  
 
Sra. Anna Lliuró i Serra: 
Gràcies Presidenta. Bé, com ja sap en el marc del Pla Cor, el pla de la Rambla, aquests darrers mesos 
hem  estat  treballant  en  diferents  eixos,  propostes  de  millora  del  passeig,  en  concret  l’eix  de 
coneixement s’han treballat diferents aspectes relacionats amb la cultura de la Rambla, considerada 
com un espai d’expressió dels valors, tradició, patrimoni i història de la societat de Ciutat Vella, de 
Barcelona i del país.  
 
I és en aquest marc que es va considerar com un objectiu específic reforçar el paper de la Biblioteca 
Andreu Nin,  com  a  centre  de  documentació  ‐  exposició  de  la  Rambla,  on  s’hi    localitzi  un  recull 
exhaustiu d’informació d’aquest passeig. Vull destacar que ara per ara,  la biblioteca disposa d’un 
fons bibliogràfic molt important de la Rambla i per tant, es considera un centre d’interès dedicat a 
aquest passeig. 
 
Per tant es reforçarà aquest paper de la biblioteca en la línia de la proposició que vostès presenten. 
 
D’altra  banda  i  en  el marc dels mateixos  eixos de  treball,  també  es  va  tractar  la part  baixa de  la 
Rambla que no cal dir, perquè és obvi que és una de les zones amb menys activitat comercial i que 
es pretén dinamitzar.  
 
Per això, una de les primeres accions que s’han portat a terme, és el trasllat de les estàtues humanes 
de la Rambla, que ha d’ajudar a potenciar l’afluència de públic.  
 
Aquest govern està en converses amb l’administració de la Generalitat per poder donar una sortida 
a aquests edificis perquè no romanguin tancats,  tinguin un ús que al cap  i a  la  fi  també comporta 
que es rehabilitin. 
 
Ara mateix una entitat privada de nivell de ciutat, s’ha repensat instal·lar‐s’hi perquè el pressupost 
d’inversió que hauria de  fer en aquest edifici, no el pot assumir, estem parlant de prop de quatre 
milions d’euros, en un altre context econòmic, seríem els primers en voler fer‐hi aquesta inversió, 
en aquest i altres edificis públics que ara estan tancats. 
 
Però, vostè comprendrà que ara és inassumible. Inassumible, no vol dir que no insistim en trobar 
alguna  fórmula  a  través  d’una  entitat  privada  per  què  no?  que  estigui  disposada  a  fer  aquesta 
inversió. 
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Per tant, haurem de votar en contra. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies.  Obriríem  un  segon  torn  d’intervencions.  Si  el  grup  proposant  vol  intervenir?  El  regidor 
Alberto Villagrassa té la paraula.  
 
Regidor, Sr. Alberto Villagrassa: 
Si, gracias Presidenta. Agradecer los votos favorables a la propuesta y agradecer la voluntad del PSC 
de  poder  transaccionar  dicha  propuesta.  Pero,  evidentemente    nuestra  propuesta  era  instalar  el 
museo  de  historia  de  las  Ramblas,  que  es  lo  que  queremos  que  se merece  pero  evidentemente, 
como se trata de dar uso a un equipamiento tan estratégico por la Rambla, nos cerramos a cualquier 
otra posibilidad; de ahí que aceptemos la propuesta que se abra el debate y el estudio de que usos 
se le puede dar. 
 
Porque al fin y al cabo, las Ramblas, el perfil de las personas que van a las Ramblas vendrá dado por 
lo  que  la Rambla    pueda ofrecer  o  de  la  oferta  de  cultura de  ocio  que  se  le  pueda dar. Nosotros 
hablamos del museo para cerrar lo que es la oferta cultural de las Ramblas, que no acabe en el Liceo 
que se pueda recuperar el Teatro Principal, que fomentemos más l’Art Sta. Mònica, que aunque sea 
privado  tenemos un museo de  cera  y  acabar  con un gran equipamiento  cultural  en  la  foneria de 
canons. 
 
Y  este  es  nuestro  posicionamiento  y  la  oferta  que  damos  a  las  Ramblas  pero,  yo  creo  que  era 
inteligente la propuesta que se nos hacía desde el PSC, de abrir otro abanico de posibilidades pero, 
en el caso del museo, nos ahorra unos costes y la puesta en marcha puede ser más barata de lo que 
parece.  
 
Primero porque el ayuntamiento tiene recursos propios porque tiene  
 
 

- el fondo documental,  
- el fondo fotográfico y  
- el fondo de material  

 
para el museo. Primero porque tiene recursos propios para hacer el proyecto museístico a través 
del museo de la ciudad y después porque en teoría Pla Cor, tiene diez  millones de euros asignados y 
por  lo menos una parte, aunque sea un millón para  la primera puesta en marcha de esta obra se 
podría adjudicar a poner en marcha este museo. 
 
Pero,  dicho  esto,  yo  creo  que  es  bueno  que  podamos  debatir  que  uso  se  puede  dar,  que  no 
esperemos que esté veinte años más cerrado la Foneria de Canons i hemos de ser valientes y darle 
una salida, objetivo final, no sé si de aquí un año, dos años, o cinco años pero, hemos de saber qué 
hacer  con  la  foneria  de  canons  y  no  como  ahora  que  está  cerrada,  sin  un  objetivo  claro,  con  un 
destino final y evidente.  
 
Yo creo que es responsabilidad de los grupos aquí presentes y representados de poder completar, 
esa  oferta  cultural  que  merecen  las  Ramblas.  Nosotros  apostamos  por  un  museo  porque  las 
Ramblas se lo merecen; pero es evidente que no cerramos las puertas a otras posibilidad y creo que 
es  responsabilidad  de  este  gobierno  y  de  los  grupos  de  la  oposición  de  dar  un  destino  final, 
coherente con las Ramblas y que el perfil del visitante de las Ramblas por la oferta que tengan las 
Ramblas.  
 
Y eso Mercè hemos de ser conscientes, hablaba del turismo de borrachera, de si hemos de acotar 
según qué venta de bebidas alcohólicas en las Ramblas, evidentemente esto no lo queremos en las 
Ramblas pero, para que cambie el perfil hemos de ofrecer una alternativa coherente y potente que 
traiga a las Ramblas barceloneses y un turismo de calidad que baje hasta Colón y que no se pare en 
el Liceo y luego suba otra vez para Canaletas.  
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Gracias.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Hi ha algun grup més que vulgui intervenir? Unitat per Barcelona, en Xavier Roman. 
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
Aclarir inicialment, com ja he dit abans, nosaltres optàvem per l’abstenció perquè el que la foneria  
sigui un museu, no ho tenim clar.  
 
Penso,... o sigui, la història de la Rambla és difícilment museitzable, la Rambla si vostès volen posar 
lo que històricament ha estat la Rambla en un museu perquè no els hi faci nosa és un tema; però, la 
Rambla ha estat l’esperit del poble de Barcelona, un passeig on els nostres avis i els nostres pares i 
nosaltres a menys quan érem joves, o una mica   més joves que ara, sortíem a passejar, a voltar, a 
badar i a prendre la fresca.  
 
Més enllà d’això és difícilment museitzable, ara bé, està clar que tenim un edifici, un equipament al 
qual  li  hem  de  buscar  un  ús  i  des  d’aquest  punt  de  vista  que  nosaltres  hem  canviat  el  nostre, 
inicialment abstenció, per un suport per un estudi  de quines possibilitats dóna aquest equipament, 
aquest edifici. 
 
Evidentment,  no  ens  podem  prendre  el  luxe  com  a  ciutat  de  tenir‐lo  tancat  i  amb  això  estem 
d’acord. Museu? Nosaltres, no ho veiem. 
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. El grup d’Iniciativa? Cap partit més vol intervenir? La Sra. Anna Lliuró. 
 
Sra. Anna Lliuró i Serra: 
Compartim  els  desitjos  del  Regidor  Vilagrasa  per  la  Rambla  i  és  en  aquesta  línia  que  estem 
treballant però, aquí si que m’agradaria insistir que aquest edifici, no és tan fàcil obrir‐lo o posar‐lo 
en marxa, ni com a projecte museístic ni el projecte que sigui, aquest edifici s’ha de rehabilitar i el 
pressupost mínim de rehabilitació puja casi quatre milions d’euros, el moment econòmic,... suposo 
que entendrà que no acompanya.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies.  Amb  els  vots  expressats  en  aquest  punt,  els  vots  favorables  del  grup  del  partit  popular, 
d’Unitat  per  Barcelona  i  del  partit  dels  socialistes  de  Catalunya  i  l’abstenció  d’Iniciativa  Verds  – 
Esquerra Unida  i Alternativa  i el vot contrari de Convergència  i Unió queda aprovat  la proposició 
presentada pel partit popular: 
 

Proposició  del  grup municipal  del  PPC  sol·licitant  que  l’Antiga  Foneria  de  Canons  de  la 
Rambla núm. 2, sigui destinada a la creació del Museu de la Història de la Rambla i altres 
usos museístics. 

 
 
Passem doncs al següent punt de l’ordre del dia,  la proposició del grup municipal socialista. Té la 
paraula i la presenta la sra. Mª. José Arteaga.  
 
Sra. Mª José Arteaga i Muñoz: 
 
Atès  que  el  Parlament  de  Catalunya  va  aprovar  la  llei  de  mesures  fiscals,  financeres  i 
administratives que preveu l’entrada en vigor d’un impost a partir de l’1 de novembre, que gravarà 
l’estada  de  les  persones  físiques  en  establiments  turístics  de  Catalunya  i  que  l’impacte  que  el 
turisme té en el districte de Ciutat Vella, que com a centre històric gènere un efecte icònic i que s’ha 
convertit en el principal focus turístic de la ciutat de Barcelona,  
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Atès que  el  turisme  té un  impacte directe  sobre  la prohibició de determinats  serveis municipals, 
com la seguretat, la protecció civil, la neteja viària, la gestió dels residus, entre d’altres,  
Atès el fort creixement de la planta hotelera i la concentració dels establiments dedicats al turisme 
en el districte de Ciutat Vella  i que  la ciutat de Barcelona participa del percentatge del 30% de la 
tarifa general establerta i del 50% de l’import que resulta d’aplicar l’increment de la tarifa general 
als  establiments  de  la  ciutat  de  Barcelona,  en  relació  a  l’aplicada  a  la  resta  d’establiments  del 
territori de Catalunya,  
 
Atès  que  el  percentatge  del  fons  gestionat  per  les  administracions  locals,  ha  de  ser  destinat  al 
finançament d’adequació concretes, en l’àmbit de la promoció turística, 
 
Creiem en la creació d’un fons específic destinat a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes 
de  Ciutat  Vella,  amb  els  recursos  derivats  de  la  recaptació  de  l’impost  sobre  les  estades  en 
establiments turístics, que aquest recursos es dediquin a donar suport a la protecció, preservació, 
recuperació i millora d’edificis i de l’espai públic de Ciutat Vella, com la millor promoció turística de 
la ciutat de Barcelona.  
 
Que es nodreixi aquest fons, com a mínim del 30% de la part addicional de l’increment de la tarifa 
corresponent a  la recaptació de  la ciutat de Barcelona, en concepte d’impost sobre  les estades en 
establiments turístics. 
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el grup d’Unitat per Barcelona, el Sr. Xavier Roman.  
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
Nosaltres ens veiem obligats a votar  favorablement aquesta proposició que presenta avui el grup 
socialista en aquest plenari;  ja que aquesta mesura consta en el programa electoral que Esquerra 
Republicana de Catalunya i de Barcelona Vella, ja va presentar fa dos mandats i també en l’anterior. 
 
El que nosaltres només  volem afegir, és que no entenem per què no ho van posar en pràctica quan 
vostès  tenien  el  govern  de  la  ciutat  d’aquesta  mesura?  Perquè  realment,  ens  hagués  permès 
comptar amb una eina molt poderosa per conciliar turisme i veïnat.  
 
Només afegir que a més a més, a mi m’agradaria que si mai això, si mai el districte arriba a comptar 
amb uns ingressos que vinguin de la taxa turística, nosaltres pensem que fora molt bo que aquests 
diners  es poguessin invertir a comptar amb l’opinió de la ciutadania i obrir algun tipus de procés 
participatiu, perquè  fos el veïnat del districte qui decidís,  en quins objectius es gastessin aquests 
diners.  
 
Moltes gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula ara, el grup d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa.  
El Sr. José Carlos Casanovas.  
 
Sr. José Carlos Casanova i Losilla: 
Aquest grup que sempre ha donat suport a aquests tipus d’iniciatives, no pot votar un altre cosa que 
a  favor. Ens agrada que es  faci això, segurament  les xifres son escasses  i sobre  tot volem èmfasis 
que tal  i com es va parlar en el Plenari anterior el que no entenem és que aquests recursos vagin 
destinats en gran part, a  fomentar més el  turisme,  la  taxa com a definició,  la  taxa  turística com a 
definició és per compensar els greuges que el turisme pot ocasionar, que també ens provoca moltes 
coses que  també son molt bones, però,  també altres que no ho son  i  la  taxa serveix per això, per 
compensar els veïns i veïnes pel que passa. 
 
Resulta que no, que ho volen destinar a fomentar més el turisme, això no ho entenem.  
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Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té ara la paraula el grup del partit popular, la Sra. Elisabet Jiménez.  
 
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara: 
Sí, muchas  gracias.  Les  queríamos  comentar  que  recordábamos  la proposición más  corta  con  un 
solo punto. 
 
Veus: 
 
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara: 
Ah!,  es  que  eso  está  en  blanco.  Vale,  vale!  Todo  era  por  comentarlo,  porque me  falta  aquí  letra. 
Perdonen, eh?! 
 
Por una parte el partido popular estamos totalmente de acuerdo con que los vecinos de Ciutat Vella 
reciban una contrapartida a las molestias que puede causarles el vivir en zonas turísticas, claro que 
sí, por supuesto. 
 
Pero, por otra no  sabemos  cuál  será el  impuesto de  la  tasa  turística de nuestro  tejido  comercial: 
restaurador y hostelero y por tanto la destrucción  de empleo. 
 
Y por este motivo, nos abstenemos 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el grup de Convergència i Unió, la Sra. Anna Lliuró. 
 
Sra. Anna Lliuró i Serra: 
Gràcies  Presidenta.  Bé,  en  el  Plenari  del  mes  de  maig,  el  grup  d’Iniciativa  ja  va  presentar  una 
pregunta  en  aquest  sentit  i  ja  els  vam  respondre  el  mateix  que  els  respondrem  ara,  en  aquesta 
proposició. 
 
L’alcalde  Trias,  ja  ha  manifestat  la  seva  intenció  que  el  50%  de  la  quantitat  total  que  es 
correspongui  a  la  ciutat  de  Barcelona,  es  destini  al  Consorci  de  Turisme  de  Barcelona,  per 
desenvolupar accions turístiques: promoció turística en el sentit del turisme de qualitat que volem.  
 
L’altre  meitat,  la  gestionarà  directament  l’ajuntament,  prioritzant  accions  de  compensació  de  la 
pressió de  l’activitat  turística; per  tant,  i atenent que els nostres quatre barris  tenen més pressió 
turística  que d’altres,  si  que  serem  receptor  d’un  fons  que  destinarem evidentment  a millorar  la 
qualitat de vida dels veïns i veïnes de Ciutat Vella. 
 
Per tant accepten el prec de la mateixa manera que vam respondre en el Plenari anterior.  
 
No volria acabar,... la proposició perdó! 
 
Votem a favor. 
 
No voldria acabar però, sense referir‐me a la contradicció entre aquesta proposició que presenten 
vostès en aquest plenari  i  la posició del seu mateix grup en els òrgans de govern del Consorci de 
Turisme  de  Barcelona.    La  destinació  del  fons  pel  foment  de  turisme,  és  un  tema  abordat  amb 
freqüència en aquest àmbit i vostès mai s’hi han manifestat en la direcció que ara proposen. 
 
A  l’àmbit  del  Consorci  vostès  es manifesten  en  les  tesis més  orientades  a  dedicar  el  100% de  la 
recaptació,  estrictament  a  tasques  de  promoció  i  aquí  al  districte  proposen  el  contrari,  de  totes 
maneres estiguin tranquils que el govern, proposa el mateix al districte i al consorci i això, vol dir 
que tindrem aquest fons, les paraules de l’alcalde han estat ben clares.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Hi ha algun altre intervenció? Per part del grups municipals? 
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Sra. Mª José Arteaga i Muñoz: 
Dir‐li  només  al  Sr.  Roman, mai  és  tard  per  presentar  una  proposició  o  una  proposta  i  donar  les 
gràcies als grups que han donat suport. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Per tant, amb el vot favorable de tots els grups polítcs menys l’abstenció del partit popular, 
queda aprovada la proposició del grup municipal dels socialistes: 
 

Proposició  del  grup municipal  del  PSC  sol·licitant  que  proposi  a  l’Ajuntament  la  creació 
d’un fons específic destinat a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Ciutat 
Vella  amb  els  recursos  derivats  de  la  recaptació  del  impost  sobre  les  estades  en 
establiments turístics.  

 
 
 
Passem a l’apartat de precs. 
 
El primer a càrrec del partit municipal Unitat per Barcelona, el Sr. Xavier Roman, té la paraula. 
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
Aquest  és un prec, que havíem preparat pel Plenari  anterior del mes de maig,  en el qual no vaig 
poder assistir i deia que: 
 
Atès  que  a  proposta  d’Esquerra  Republicana  de  Catalunya,  al  Plenari  de  Ciutat  Vella  ja  s’ha 
manifestat en contra de la construcció d’un hotel en els locals del carrer St. Pere Més Alt números 
13 bis – 15 i 17 . 
 
Atès que s’està a l’espera del canvi de PGM.  
 
Atès  la  responsabilitat  del  govern  del  present  districte  de  Ciutat  Vella,  en  la  pobre  imatges  que 
aquestes finques donen tant al veïnat del barri, com als forasters que visiten el Palau de la Música, 
es demanava fer el prec que s’instés a la propietat de les finques a retirar la xarxes de protecció que 
ja fa molt de temps que hi son.  
 
De totes maneres, com ha passat, estem ja al mes de juliol i han passat coses pel camí, em serveix 
una mica d’excusa per  recordar que el proppassat 06 de  juny, el  fiscal de delictes urbanístics; va 
demanar quatre anys i set mesos de presó, per l’ ex‐ tinent d’alcalde i Regidor d’Urbanisme, Ramon 
García Bragado i l’ ex ‐gerent d’urbanisme de l’ajuntament Ramon Massagué; per les irregularitats 
urbanístiques comeses a la tramitació del projecte de l’hotel del Palau de la Música, Amb acusació 
de delictes de falsedat documental i prevaricació.  
 
Bé. Ara que som una mica al cap del carrer demanaríem això una mica a tall de recordatori, perquè 
avui a tot el districte un fet tan greu com que és que el tinent d’alcalde i regidor d’urbanisme i el 
gerent d’urbanisme de la ciutat la fiscalia els acusi doncs, aquí no s’ha comentat i més el tema del 
hotel del Palau és un tema que afecta evidentment al nostre districte. 
 
En  tot cas, demanar‐los si us plau, que emplacin d’una vegada al propietari dels edificis, a  fer  les 
obres de manteniment  que  calgui  per  tal  de  retirar  les  xarxes de protecció  que hi  son  saltant‐se 
totes les normatives de l’ajuntament, en conservació de façanes i de paisatge urbà i que si els hi sap 
greu dir‐li això al propietari actuïn d’ofici i que quan s’aclareixi la titularitat de les finques enviïn al 
propietari les factures.  
 
El prec diu: 
 
Que el present districte de Ciutat Vella insti als propietaris de les finques a que retirin les xarxes en 
el termini més breu possible, sense perjudici de la seguretat del veïnat i en cas que aquesta retirada 
no sigui possible per  raons de seguretat que el districte actuí  subsidiàriament  i porti a  terme els 
treballs que siguin de menester.  
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Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies, Sr. Xavier Roman. Ha excedit el temps i per tant, no tindrà dret a rèplica.  
 
Abans de passar‐li la paraula al govern, si que m’agradaria dir‐li que vostè ha citat a unes persones 
que estan sota un judici, en un procés judicial i per tant, jo suposo que vostè respecta la presumpció 
d’innocència com un dret bàsic democràtic, en el qual qualsevol persona, fins que no estigui jutjada, 
té dret a acollir‐se. 
 
Té la paraula la Sra. Anna Lliuró. Endavant.  
 
Sra. Anna Lliuró i Serra: 
Gràcies Presidenta. Els acceptarem el prec, però, amb matisos. 
 
Sobre les finques a les que vostè es refereix, hi ha un expedient iniciat al febrer del 2.011, en la que 
s’ordena a la propietat la conservació de la façana. El que farem per evitar aquesta imatge negativa 
que  compartim,  és  verificar  la  viabilitat de  substituir  la  xarxa de protecció  que hi  ha  actualment 
instal·lada per xarxes puntuals que embolcallin i protegeixin els elements malmesos.  
La retirada  i substitució de  la xarxa és responsabilitat de  la propietat, en el cas que no ho faci, el 
districte actuarà subsidiàriament. 
 
Reiterarem l’ordre de conservació però, no preveiem actuar subsidiàriament en la rehabilitació de 
la façana. 
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Passem al següent prec, el grup municipal d’Unitat per Barcelona. Sr. Xavier Roman, té la 
paraula.  
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
Un dels drets reconeguts de qualsevol dret constitucional amb cara  i ulls, és el dret a  l’habitatge, 
moltes persones del nostre districte famílies senceres també estan perdent aquest dret.  
 
Dissortadament, els barris del districte de Barcelona Vella, han registrat en els darrers mesos, com 
a  conseqüència  de  la  crisi  financera  un  augment  preocupant  de  l’atur,  no  cal  dir  que  l’atur  està 
suposant per moltes famílies la impossibilitat de fer front a la hipoteca que pesa sobre la seva llar. 
 
Cal  recordar  també  la pressió que  els  governs estatal  i  regional  realitzen en  forma de  retallades, 
damunt dels sectors més febles i desafavorits de les classes populars catalanes.  
 
Sense cap mena de dubte, a la Regidora d’aquest consell plenari, estarà d’acord amb nosaltres que 
una de les tasques més importants que tenim com a consellers del districte de la Barcelona Vella, és 
defensar els més desvalguts i treballar per la millora de les condicions de vida de tot el veïnat, és 
per  això  que  hem  d’entomar  d’una  vegada  el  tema  dels  desnonaments  hipotecaris  des  d’aquest 
consell plenari. 
 
Per fer‐lo hem de saber quina és la realitat i aquesta realitat per molt bona que sigui la feina feta 
des d’entitats com la plataforma dels afectats per l’hipoteca o la xarxa d’atenció a les persones sense 
llar, la coneix l’administració pública i el present districte de Ciutat Vella. 
 
La present regidoria de districte coneix perfectament, quants desnonaments han patit i pateixen els 
veïns  i  veïnes  de  la  Barcelona  Vella,  sent  com  és  la  guàrdia  urbana,  el  cos  que  acompanya  al 
secretari judicial quan executen els desnonaments. 
 
Per això presentem aquest prec, per  tal de possibilitar que  la  resta de consellers  i  veïnes  i  veïns, 
coneguem una realitat a la que fins ara, només tenen accés els membres del govern. 
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Volem conèixer quantes persones es queden sense habitatge que van de plenari a plenari?, quantes 
veïnes i veïns han patit aquesta desgràcia fins ara? I quin perfil tenen?  També ja l’avisem, voldrem 
que s’ha fet per aquestes persones en el cas dels menors d’edat.  
 
Per això presentem el següent prec: 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
El vol llegir? 
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
Sí.  
 
“Que  a  partir  del  proper  plenari  el  districte  informi  en  el  despatx  d’ofici  dels  desnonaments 
hipotecaris i de lloguer que s’executin en els nostres barris, donant informació detallada de quantes 
persones majors i menors d’edat en son afectades i en quina situació resten aquestes persones? 
 
I que en aquest esmentat proper plenari, l’informe reculli les dades dels desnonaments executats en 
els darrers dos anys, als barris de la Ciutat Vella, detallen els nombres de desnonaments hipotecaris 
i de lloguer, quantes persones han estat afectades i especialment quants menors han estat afectats i 
en quina situació es troben aquestes persones.” 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
És conscient que ha excedit el temps, Sr. Xavier Roman? Si? Molt bé.  
 
Té la paraula el Sr. Jordi Galofré. Endavant.  
 
Sr. Jordi Galofré Monleón: 
Gràcies Sra. Presidenta. Senyores  i senyors consellers municipals, Sr. conseller municipal d’Unitat 
per Barcelona; informar‐lo que l’article 104. 2  del Reglament d’organització funcionament en règim 
jurídic  de  les  entitats  locals  estableix  que  el  Reglament  Orgànic  Municipal  pot  establir  altres 
mecanismes  de  control  i  fiscalització  dels  òrgans  de  govern,  a  part  dels  que  estableix  aquest 
reglament. 
 
En  aquest  sentit  l’article  63  del  Reglament  Orgànic  Municipal,  regula  que  els  mecanismes 
d’informació del govern municipal als òrgans d’impuls,  fiscalització  i  control mitjançant diferents 
documents, entre els quals es troba el despatx d’ofici. 
 
Segons aquest article al ROM, el despatx d’ofici  inclou la relació de les resolucions de l’alcaldia,  la 
comissió  de  govern  o  dels  seus  òrgans  delegats,  quan  calgui  comunicar  al  consell  municipal  en 
plenari  o  en  comissió.  S’inclouran  als  despatx d’ofici,  les  resolucions  dictades  en  l’exercici  de  les 
atribucions  que  abans  de  la  llei  11/1999  del  21  d’abril  i  de  la  Carta  Municipal  de  Barcelona, 
corresponen al Consell Plenari Municipal. 
 
Les disposicions de  l’alcaldia  i de  la comissió de govern en tot cas  i  la de resolucions dictades en 
matèria  organitzativa  per  aquests  òrgans  de  govern,  es  comunicaran  al  Plenari  del  Consell 
Municipal.  
 
Les resolucions relatives a altres matèries es comunicaren a  la Comissió que correspongui,  llevat 
que una norma estableixi l’obligació de donar compte al Plenari i al consell municipal. 
 
Aquesta terminologia adaptada a les resolucions del districte, suposa que  s’ha de donar compte de 
les resolucions adoptades pels òrgans competents al districte sobre els assumptes que el districte té 
competència; és a dir, s’informa sobre  l’activitat municipal del districte desenvolupada al període 
de temps, entre les celebracions del consell de districte.  
 
De tot això, es desprèn que tots aquests assumptes que no són de competència del districte aquest, 
no pot donar compte en el despatx d’ofici.  
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És per això, que no acceptem el prec. 
 
Gràcies, Sra. Presidenta.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes gràcies. Passem al següent prec, que és el del grup municipal Iniciativa per Catalunya Verds 
– Esquerra Unida  i Alternativa,  aquí  també hi  ha una paraula demanada;  per  tant,  intervindrà  al 
grup proposant  i  tot seguit passaríem la paraula, al govern i després  l’entitat, així és com ho hem 
acordat a la Junta de Portaveus.  
 
Té la paraula la Sra. Rut Garrido.  
 
Sra. Rut Garrido i García: 
Gràcies  Presidenta.  El  govern  municipal  en  el  marc  de  l’empresa  pública  Barcelona  Activa,  està 
executant una disminució en les polítiques d’ocupació lluita contra l’atur i capacitació professional, 
així com una reducció de treballadors i treballadores, que es dediquen a aquestes polítiques. 
 
És per això, que aquest grup municipal presenta el següent prec: 
 
“Que el govern del districte reclami al govern municipal que mantingui l’actual model de Barcelona 
Activa donant prioritat  com s’ha  fet  fins ara a  les polítiques actives d’ocupació  i  la  formació,  a  la 
vegada que es mantingui l’actual plantilla sense cap retallada.” 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Respon el govern, la Sra. Anna Lliuró.  
 
Sra. Anna Lliuró i Serra: 
Gràcies Presidenta. No acceptem el prec. 
 
El model de Barcelona Activa, que hi havia fins ara, era i estava completament condicionat per les 
subvencions  de  manera  que  era  totalment  dependent  i  comptava  amb  una  estructura  laboral 
precària, sobrecàrrega de direcció, amb un total de 27 ara passarem a tres direccions executives i 
tretze operatives; per tant seran setze, pràctica inexistència de tècnics en estructura pròpia i molts 
contractes supeditats a la subvenció. 
 
L’empresa estava condicionada a un model basat en una estructura pensada per  la captació de  la 
subvenció  però  que  per  ella  sola,  no  era  autònoma.  En  una  situació  com  l’actual,  on  es  reduirà 
substancialment  les  subvencions  provinents  del  SOC,  en  primer  lloc  però  del  conjunt 
d’administracions en general, aquest model d’empresa ja no és viable. 
 
Per tant, la nova Barcelona Activa reorganitza el catàleg de serveis per a  la capacitació professional 
i  ocupació,  basats  en  l’optimització  i  l’eficiència  dels  recursos  disponibles  i  garanteix  el 
manteniment  de  les  principals  funcions  que  haurien  de  caracteritzar  un  servei  local  d’ocupació. 
Recerca de  feina, orientació  inicial  i  continua, el desenvolupament professional  i  la  intermediació 
entre demanda i oferta, basat en la demanda real de les empreses. 
 
I tot això amb un objectiu clar, l’impuls de l’empresa com a creadora d’ocupació, perquè no oblidem 
és l’empresa la que ha de crear ocupació, no l’administració. 
 
Vostè parla de retallades en la plantilla, a Barcelona Activa no n’hi ha d’acomiadaments, hi ha cent 
seixanta  sis  persones  contractades  a  través  de  transferències  de  subvenció  de  les  polítiques 
d’ocupació que es reorganitzaran de la següent manera:  
 
55 treballadors, personal fix vinculat a subvenció, ara passaren a formar part de la nova estructura 
de Barcelona Activa, sense dependre de si arriba o no arriba aquesta subvenció, passen a forma part 
de l’estructura de Barcelona Activa. 
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56 treballadors, que fins ara eren personal fix discontinu, fins ara en programes de SOC, seguiren en 
el mateix caràcter fix discontinu, segons les necessitats puntuals del serveis. 
 
55  treballadors  en  contracte  per  obra  i  servei  determinat,  aquests  contractes  vencen  de  forma 
esglaonada entre el mes de juny i el mes de desembre del 2.012, son contractes que acaben en el 
moment que finalitza el programa; tal i com està predefinit en el mateix contracte. 
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Passem a la intervenció del Sr. Enric Miravilles, que ha sol·licitat la paraula. Endavant.  
 
Sr. Enric Miravilles: 
Se sent? 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Sí. 
 
Sr. Enric Miravilles: 
Bé, jo intervinc en qualitat de treballador de Barcelona Activa i també de veí de Ciutat Vella. 
 
No vinc a explicar  la  retallada  laboral a  la qual  s’ha  fet  referència ara,  sinó que vinc a explicar  la 
retallada  en  un  servei  públic,  en  un  altre  servei  públic.  En  aquest  cas,  les  polítiques  actives 
d’ocupació. 
 
Aquesta retallada és una retallada que no és coherent amb la situació econòmica de la ciutat, és una 
retallada que no és inevitable des d’un punt de vista pressupostària, contràriament al que es diu i 
també és una retallada que té una afectació significativa en aquest districte, en el districte, el meu 
també, de Ciutat Vella. 
 
Què son les polítiques actives? 
 
Perquè  de  vegades  parlem  però,  ningú  sabem  ben  bé,  perquè  serveixen  les  polítiques  actives 
d’ocupació. Doncs, és molt senzill.  
 
Les polítiques actives son programes que milloren  les possibilitats de  les persones de  trobar una 
feina.  
 
Possibilitats que es tradueixen en què? 
 
Programes de foment de l’emprenedoria, per tant, programes que fomenten la creació d’empreses a 
la ciutat i programes també que milloren l’ocupabilitat dels demandants de feina; per tant, persones 
en situació d’atur. 
 
Quina és la retallada que planteja Barcelona Activa?  
 
Insisteixo,  retallada  de  servei  públic.  Deixem  al  marge,  qüestions  laborals.  És  una  retallada 
pressupostària del 40% en el pressupost de l’empresa municipal de promoció econòmica i ocupació 
de la ciutat: 40%, de quaranta dos milions passem a vint‐i‐quatre amb set.  
 
Què retalla? 
 
Es  retallen  els  programes  que  es  defineix  des  de  l’equip  de  govern  municipal  com  costosos, 
excessivament gravosos. 
 
Quins son aquells que són costosos? 
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Justament aquells que miren de millorar les possibilitats de trobar una feina de les persones que es 
troben  en  situació  d’atur.  És  a  dir,  programes  de  millora  de  l’ocupabilitat  dirigits  a  persones 
aturades. Aquests son els retalls que hi ha avui a Barcelona Activa, els retalls que afecten a tota la 
ciutat.  
 
Quins programes queden tocats de mort, amb aquestes retallades? 
 
Programes  com  per  exemple:  Joves  amb  futur,  programes  de  formació  i  ocupació,  Escola  Ciutat, 
programa  de  treball  als  barris  amb  presència  específica  en  aquest  districte,  la  formació  d’oferta 
quedarà  visiblement  retallada  i  també  quedarà  visiblement  retallada  el  programa  de  primera 
orientació laboral activa’t per l’ocupació. 
 
Se’ns diu i aquesta és  la  ideologia darrera d’aquesta retallada que la persona ja no és el driver,  la 
persona  ja  no  és  el  driver,  que  traduït  de  l’anglès  (bussines  friendly)  és  que  la  persona  no  és  el 
focus, el focus és l’empresa.  
 
Nosaltres  no  estem  contra  que  el  focus  també  sigui  l’empresa,  estem,  és  contra  desequilibrar  el  
model i deixar de banda a les persones que estan en situació d’atur, obvi; que les empreses que les 
empreses  generen  ocupació,  obvi,  que  s’ha  de  recolzar  les  empreses  per  generar  activitat 
econòmica; però obvi,  també que és necessari  també que  les persones en situació d’atur estiguin 
millor formades i millor orientades per a trobar feina.  
 
Per què aquesta retallada no és coherent amb la situació econòmica de la ciutat? 
 
Fixeu‐vos, 112.585 persones al maig estan aturades a Barcelona, Barcelona Activa, l’any passat en 
va  atendre,  vint‐i‐una mil  set‐centes    i  en  va  inserir  deu mil  quinze.  Son  això  resultats?,  és  això 
eficàcia? O no  és  eficàcia.  Inserir deu mil  quinze persones.  Pràcticament,  el  10% de  les persones 
aturades a Barcelona, l’any passat.  
 
No és coherent aquesta retallada tampoc, amb el que passa aquí al districte, el districte de Ciutat 
Vella, 17’9% de  taxa d’atur, és el  segon districte en  termes   d’atur, a  la ciutat, només superat pel 
districte de Nou Barris, és una dada que es manté que no és d’ara, es manté. Fixeu‐vos que avui el 
districte de Ciutat Vella, hi ha nou mil vuit‐centes disset persones aturades que son bastants més les 
que hi havia només fa tres anys, el 19’37% més. 
 
I  finalment, per què és una retallada que considerem des de Barcelona Activa, els  treballadors de 
Barcelona Activa, pensem que no és inevitable. 
 
No  és  inevitable,  perquè Barcelona Activa,  en primer  lloc  està  sanejada  com empresa.  També ho 
està l’ajuntament, els comptes de l’ajuntament estan equilibrats.  
 
També, tampoc és una retallada inevitable perquè el dèficit establert per la regulació estatal, aquest 
any per l’ajuntament és del 0’3%; per tant, això, deixaria 145 milions per gastar aquest any.  
 
També  no  és  inevitable  perquè  el  fons  social  europeu  posaria  deu milions  que  Barcelona  Activa 
podria dedicar a fons de polítiques actives, és només qüestió de voluntat política. 
 
També  podria  dedicar  l’excés,  l’increment  en  la  recaptació  de  l’IBI  que  també  augmentarà  a 
Barcelona per reformes de la regulació vigent podria dedicar aquest  increment de la recaptació a 
fomentar aquest tipus de programes.  
 
Bé, no és una retallada coherent, és una retallada que no és inevitable, és una retallada que té també 
una afectació al districte de Ciutat Vella;  per què? 
 
Perquè  liquida  per  exemple  un  programa  que  es  diu  Treball  als  barris,  que  està  present  a  la 
Barceloneta,  al  Raval  Sud  i  a  Sta.  Caterina  programa que  fa  coses  com per  exemple,  un  espai  de 
recerca  de  feina  al  barri  de  la  Barceloneta,  formació  en  hoteleria  i  restauració  al  barri  de  la 
Barceloneta, atén entre dues‐centes i tres‐centes persones en risc d’exclusió 
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Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Vagi acabant, vale? 
 
Sr. Enric Miravilles: 
Si, acabo. ... barris de Sta. Caterina i St. Pere o per exemple atén i forma vuitanta cinc dones a l’any, 
en aquests mateixos barris. 
 
Nosaltres  els  treballadors  de  Barcelona  Activa  pensem  que  la  retallada  no  és  coherent,  no  és 
inevitable i que té afectació en els barris, per això, ho estem explicant.  
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té ara la paraula, el torn d’intervencions Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i 
Alternativa. Sra. Rut Garrido. 
 
Sra. Rut Garrido i García: 
En primer lloc gràcies Enric Miravitlles  perquè ens has donat moltes dades que jo també portava, 
com per exemple la dada de l’atur que hi ha a Ciutat Vella que hi ha actualment, que és del 17’9%, 
que està dos punts per arrodonir per sobre de la mitjana de la ciutat.  
 
Però,  hi  ha  altres  coses  que  hem  de  tenir  en  compte.  Jo  em  pregunto,  el  govern  de  la  ciutat  ha 
reconegut  en  diverses  ocasions  que  l’objectiu  del  govern,  no  és  generar  ocupació,  sinó  que  és 
generar confiança. La confiança de qui? 
 
Aquesta és  la primera pregunta que nosaltres ens  fem. La dels barcelonins  i  les barcelonines o  la 
confiança  de  qui,  perquè  si  no  generem  polítiques  d’ocupació  especialment  en  un  districte  tan 
afectat com aquest. De qui generarem la confiança? 
 
Un altre qüestió. Per què no poden acceptar un prec que va en línia de mantenir un instrument que 
ens acaben d’explicar que és útil per a la generació d’ocupació i per tant trencar amb l’atur, que és 
un dels problemes insisteixo d’aquest districte?  
 
Vostès saben que la renda per càpita dels habitats de Ciutat Vella, està en el 77%? 
 
O que les famílies que hi viuen, son les més empobrides de la ciutat?  
 
O que un 38% de les llars que hi ha en el districte son unifamiliars? 
 
O que un 3% de les llars d’aquest districte viuen més de 9 persones? 
 
Ens imaginem entre tots les conseqüències que aquest tipus de vida comporta si a sobre l’atur és el 
que tenim en aquest districte? 
 
No  entenem,  insistim,  en  perquè,  disposant  de  partides  pressupostàries  com  la  que  ens  acaben 
d’explicar  respecte als vint milions d’euros que es  recaptarien per  la  reforma que hi ha hagut de 
l’IBI,  s’ha  de  retallar  Barcelona  Activa,  que  insistim,  ha  estat  un  fórmula  i  una  empresa  que  ha 
funcionat i solventment demostrat des de 1.986, que precisament es va crear en un moment de crisi 
perquè  hi  havia  un  canvi  de  model  econòmic  generalitzat  i  a  Barcelona  i  això  va  permetre 
dinamitzar l’ocupació i l’economia. 
 
Gràcies. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Li queda poc temps, Sra. Anna Lliuró. 
 
Sra. Anna Lliuró i Serra: 
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A veure, tot aquest debat ja s’ha generat també en altres espais, a Casa Gran, aquest darrer Plenari 
d’aquest divendres i s’ha explicat abastament. 
 
Per què es canvia aquest model? 
 
Jo només vull insistir en que aquesta empresa s’aguantava,... quan una empresa el seu màxim ingrés 
és la subvenció, no té cap tipus de futur i si a més a més ens centrem en el moment que estem ara, 
en que totes aquestes subvencions baixen, quin futur li espera a aquesta empresa? Per tant, ha de 
fer aquest gir i no s’han abandonat de cap manera les politiques d’ocupació, de cap manera.  
 
S’ha posat l’accent en l’empresa, això, és cert; però per què? 
 
Perquè ha de generar ocupació, l’ocupació no la genera l’administració, la genera l’empresa. 
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies.  Passem  al  següent  prec,  que  és  el  presentat  pel  partit  popular.  Té  la  paraula  Sr.  Juan 
Herrero, endavant.  
 
Sr. Juan Herrero  Sappeti: 
Buenas  noches  a  todos.  Dado  que  la  plaza  de  la  Llana,  la  calle  Corders,  la  calle  Carders,  la 
delincuencia se ha enquistado convirtiéndose en un gravísimo problema, tal y como quedó patente 
en  la  última Mesa  de  seguridad  de  Casc  Antic  y  dado  que  incluso  la  guardia  urbana,  tal  y  como 
revelaron en dicha mesa de seguridad, siendo conscientes de la dimensión del problema hizo hace 
meses  la petición de cámaras de seguridad para dicha zona,   es  lo porque este conceller, ruega al 
consell  que  se  acepte  la  propuesta  de  la  guardia  urbana  de  Barcelona,  de  instalar  cámaras  de 
vigilancia en la zona de la plaza de la Llana,  la calle Corders,  la calle Carders y que se coloquen lo 
antes posible. 
 
Muchas gracias. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Respon el govern, el Sr. Jordi Galofré 
 
Sr. Jordi Galofré Monleón: 
Gràcies Sra. Presidenta, senyores i senyors consellers municipals. Sr. Conseller municipal del Partit 
Popular,  com  ha  pogut  escoltar  a  la  seva  companya  del  grup  municipal,  a  la  darrera  taula  de 
seguretat del Casc Antic,  s’ha procedit al disseny de  l’  instal·lació de  tot un seguit de càmeres de 
vigilància,  que  recolzi  les  mesures  de  seguretat  que  s’estan  portant  a  terme  en  el  barri  i 
concretament a la zona dels carrer Carders i Allada – Vermell. 
 
Tal com es va informar als representants veïnals i dels grups polítics presents, aquesta mesura està 
en tràmit de ser aprovada per la comissió de vídeo ‐  vigilància.  
 
Inclou l’animatria descriptiva, fotografies als punts d’instal·lació, angles de visió aproximada de les 
càmeres una vegada s’instal·lin i informes policials dels cossos de mossos d’esquadra i de la guàrdia 
urbana, amb les dades policials que sustenten la demanda mitjançant l’objectivació dels recorreguts 
a la zona i les incidències més habituals. 
Els  punts  on  s’instal·laren  les  càmeres  de  vídeo  –  vigilància  son  a  la  plaça  de  la  Llana,  al  carrer 
Cardes amb Giralt el Pellissers, al carrer Cardes amb Allada – Vermell, el Pou de la Figuera, la plaça 
de St. Agustí i a la plaça de la Puntual.  
 
Una vegada informat doncs, acceptem el prec.  
  
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el Sr. Joan Herrero. 
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Sr. Juan Herrero  Sappeti: 
Muchas gracias.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Passaríem al  següent  prec.    Presentat  també pel  partit  popular. Aquí  també hi  ha una petició de 
paraula de l’associació de la Mercè, per tant, en primer lloc intervindria el partit popular, després el 
govern i després passaríem al paraula a l’associació.  
 
Sra. Elisabeth Jiménez, té la paraula. 
 
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara: 
Sí, antes que nada, queremos comentar que lo que vamos a presentar es una modificación al ruego 
que pasamos por  registro  y que  se ha aceptado. Es que no  está  en  el  dossier que  adjuntan de  la 
parte de impulso y control no está,.. Perfecto. Gracias.  
 
Dado  que  por  ejemplo  en  el  barrio  de  la  Mercè,  en  el  Gòtic,  se  han  formalizado  más  de  veinte 
peticiones de terrazas, de hecho son veintiséis  locales, avaladas por más de sesenta comercios de 
todo tipo y les han sido denegadas en bloque, sin estudiar caso a caso.  
 
Dado que el partido popular ya presentó en fecha 20 de enero de 2.011, hace más de año y medio, al 
ayuntamiento de Barcelona una propuesta para que se unificase la normativa de terrazas de toda 
Barcelona, considerando las peculiaridades de cada zona y ésta fue aprobada por unanimidad y que 
en el mes de septiembre del 2.011, el actual gobierno aceptó un ruego del partido popular en este 
mismo sentido 
 
Dado que una calle con terrazas es una calle viva, una calle con luz, más segura, con mayor limpieza, 
con mayor convivencia en la vía pública. 
 
Dadas la situación de crisis económica que hacen necesaria y urgente dar la oportunidad de poder 
generar más puestos de trabajo y mejorar los ingresos de nuestros comerciantes, 
 
Formulamos el siguiente ruego: 
 
Que se permita la instalación de mesas en calles estrechas de menos de cinco metros y peatonales 
para que el distrito de Ciutat Vella, para poder hacer frente a la emergencia económica que se está 
viviendo y que se inste al ayuntamiento de Barcelona, a acelerar la nueva normativa de terrazas de 
la ciudad; teniendo en cuenta la especificidad de Ciutat Vella. 
 
Gracias.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el govern, la Sra. Anna Lliuró. 
 
Sra. Anna Lliuró i Serra: 
Gràcies  Presidenta.  Consellera,  vostè  coneix  perfectament  l’esforç  i  la  voluntat  d’aquest  govern, 
d’afavorir la instal·lació de vetlladors en els espais que segons la normativa es possible d’ubicar‐los, 
per dues raons: 
 

• L’una respon a generar activitat econòmica, llocs de treball... 
 

• I  l’altre  en  el  mateix  nivell  d’importància  dotar  d’activitats  llocs  que  en  unes  altres 
circumstàncies  genera  un  focus  de  males  pràctiques  i  d’ocupació  de  l’espai  públic 
incíviques.  

 
Hem de respectar la normativa de tancament de les terrasses en els horaris establerts i respectar 
també  el  nombre  de  taules  concedides.  Aquest  punt  es  va  tractar  abastament,  a  la  comissió 
consultiva corresponent. 
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Aquests esforços no poden anar en contra d’un fet obvi i es que s’ha de fer compatible amb la vida 
veïnal.  I un dels  factors a  tenir molt en compte, és  la seguretat. S’ha de poder garantir que en un 
moment d’urgència ja sigui perquè ha de poder passar una ambulància o un cotxe de bombers o de 
policia, hi ha d’haver pas suficient. 
 
La  garantia  d’aquest  pas,  son  tres metres  i mig,  aquí  ja  pot  sumar  la  superfície  d’ocupació  de  la 
terrassa depenent  del número de  taules que  tingui;  el  pas  necessari  per  les  persones,  la mínima 
distància  de  separació  que  hi  ha  d’haver  entre  la  terrassa  i  la  finca  un metro  i mig,  ja  pot  anar 
sumant... 
 
Insisteixo en la voluntat del govern, per trobar solucions en aquets espais inferiors a cinc metres i 
de buscar‐hi alternatives; per això en zones com la part baixa del Gòtic, els entorns de la plaça de la 
Mercè,  estem  estudiant  cas  per  cas,  per  poder  donar  una  resposta  afirmativa,  a  la  sol·licitud  de 
terrassa en els casos que sigui possible.  
 
N’hi haurà que seran possibles i n’hi haurà que no. Hores d’ara, encara no tenim una vareta màgica 
que ens permeti eixamplar els carrers.  
 
No acceptarem el prec, en els termes que vostès ens el presenten.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Passem la paraula a la Presidenta de l’associació de la Mercè, la Sra. Teresa Manero.  
 
Sra. Teresa Manero de l’associació de la Mercè: 
Hola, bona nit. Nosaltres volem portar al ple la posició del petit comerciants i sobre tot que s’estudiï 
la  problemàtica  que  tenim.  Ja  sabeu  que  nosaltres  tenim  uns  carrers  petits,  que  estem  al  carrer 
Ample,  carrer Mercè,  però  tot  el  Gòtic,  té  carrers  petits  i  no  se  perquè  ben  bé,  te  que  estar  tan 
limitat de no poder tenir nosaltres terrasses.  
 
Hem quedat atrapats entre  la Rambla, el passeig de Colom, que  tothom  té  terrasses  i  la plaça St. 
Jaume.  Tot  aquell  sector  no  té  vida  econòmica  perquè  la  petita  botiga  tampoc  en  té,  perquè  els 
clients dels hotels que n’hi ha molts i que estan plens, els hotels, se’n van tots cap a la Rambla i cap a 
altres  sectors,  llavors  les petites botigues  tenen vida d’un any o dos, per això  tenim el  suport de 
seixanta signatures de diferents comerços que no son de l’hosteleria i vint‐i‐sis locals que son molts, 
demanen petites tauletes al carrer que ja vam dir que serien tauletes petitones i individuals. 
 
Que no és pel guany, sinó per canviar l’aspecte del barri, perquè la gent el trobi animat, perquè la 
gent  no  el  vegi  marginal.  A  mi  em  sembla  que  les  ciutats  europees,  com  Roma,  el  barri  de 
Trastevere, les grans ciutats tenen tots els carrers petits, plens de taules.  
 
Que nosaltres tenim una normativa de moment, que això no ho contempla, doncs, no sé, jo crec que 
el món que hem viscut  fins  ara  se’ns  està  acabant  i  hem de netejar,  canviar  i  començar de nou  i 
pensar que podem fer per solucionar els problemes econòmics sobre tot la reactivació econòmica 
que és un dels problemes capitals.  
 
La  persona  que  va  tenir  aquesta  iniciativa  que  era  un  restaurant  del  carrer  de  la Mercè,  que  el 
carrer de la Mercè, segons diuen tots els antics comerciants d’aquell barri, estava animadíssim ple 
d’activitat, de vida a la nit, està absolutament mort, més aviat està morint, doncs, aquesta persona 
que va insistir que fa quinze dies encara deia que trauria les taules al carrer perquè no molestàvem 
i que si li posaven una multa era igual, acaba de tancar la setmana passada. Val? Perquè ja no podia 
més perquè estava endeutat amb  la seguretat social,   perquè estava endeutat de masses  lloguers, 
etc. 
 
Hi ha una altre problemàtica que no sé si sabeu o teniu?... jo crec que desconeixeu.  
 
Tots  aquests  locals  que  s’estan  tancant,  s’estan  agafant  nacionalitats  que  no  son  d’aquí,  o  sigui 
nosaltres aquí tenim la representació de la  nostra Junta, tots som petits comerciants professionals 
catalans,  fa molts anys que estem posats aquí, hi ha  locals de quaranta anys, de deu anys, de vint 
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anys  i  mai  hem  passat  una  situació  com  la  que  estem  passant  actualment;  cada  local  que 
s’aconsegueix  traspassar  per  poder  pagar  les  deutes,  se’ls  estan  quedant  venezolanos,  brasilers, 
italians,...  no  en  concret  m’hi  traspassat  dos  locals;:  un  a  uns  italians  i  un  altre  a  uns  brasilers, 
perquè aquí la gent, no té diners. 
 
Aleshores, als grups municipals crec que us interessa el discurs identitari o ens interessa a tots, jo 
tinc  un  restaurant  d’especialitats  catalanes,  si  nosaltres  no  tenim  aquest  suport  i  no  podem 
aguantar amb imaginació ara, se’ns ha acudit això, perquè estem buscant solucions. 
 
No  demanem  subvencions  demanem  només  que  ens  deixeu  fer  iniciatives,  que  flexibilitzeu  la 
normativa, que us ajunteu les diferents ideologies  per ajudar a aquest petit comerç i aquest barri 
en concret tenim aquest problema, l’hostaleria som els que donem vida a la resta de negocis i tot el 
barri s’està morint i s’està traspassant.  
 
Aquest senyor que ha tancat el local era el Limbo, que era un local molt ben portat, molt maco, molt 
acreditat portava deu anys;  l’ha hagut de tancar  l’ha traspassat a uns venezolanos, vale? I  llavors, 
això no crec que afavoreixi ningú, demanem que no només hi hagin asados argentinos... 
 
Nosaltres som de molts anys,  fem país i volem fer  les coses bé, però, per favor necessitem aquest 
suport  i  que  penseu  en  aquesta  problemàtica,  deixem‐nos  de  l’assumpte  de  les  normatives,  les 
normatives han d’ajudar a la gent i no impedir‐li l’acció. 
 
Ens han dit que el problema també és dels bombers, d’un informe dels bombers, bé, no sé, ajuntem‐
nos  amb  els  bombers,  no  crec  que  les  ciutats  aquestes  com  Avinyó,  que  estan  plenes  de  petits 
carrers de,.. es cremin,.. em sembla que una taula és un petit element que es pot traspassar, no és un 
contenidor i no és un d’allò, ajuntem‐nos amb els bombers, busquem solucions i mirem de reactivar 
el barri. 
 
És una proposta que fem des del mes d’octubre que ens vareu dir: “ara posareu això?” i vam dir: ” ja 
posarem estufes”, estem a l’estiu, ja ho hem perdut tot, ja s’estan tancant els negocis perquè aquest 
hivern ha sigut duríssim  i no podrem aguantar el proper perquè  tampoc estem aprofitant  l’estiu. 
Des de que hi ha la normativa de tabac, hi ha més terrasses a qui les pot tenir i nosaltres encara ens 
estem quedant més atrapats, els dels carrers del Gòtic. 
 
No sé, estem demanant una mica d’imaginació i de valentia a  la classe política, no se, aquest és el 
nostre prec.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el partit popular,  Sra. Elisabet Jiménez. 
 
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara: 
Muchísimas gracias Sra. Manero, por traer la realidad de las calles a este pleno. 
 
Sra. Lliuró lo que le rogamos es que no se cierre por favor, lo que no puede ser, es que lleguen más 
de cien peticiones de  terrazas y ustedes  las denieguen  todas en grupo; en vez de estudiar  caso a 
caso. No nos creemos que ni una sola de las ciento dieciocho mesas que se han pedido, no se puedan 
conceder.  Le  rogamos que  recapaciten,  que  se  sienten  con  los  comerciantes  y  que  les  traten  con 
mimo todos los casos, uno a uno; estamos hablando no ya de la creación de empleo que también, si 
no de mantener al menos el que ya existe.  
 
Estamos  hablando  no  ya  de  aumentar  el  beneficio  de  la  hostelería  sino  de  que muchos  de  esos 
locales históricos en el barrio, no tengan que cerrar, por lo tanto estamos hablando de viabilidad de 
todo un barrio y por supuesto estamos hablando de la voluntad política, porque al fin y al cabo Sra. 
Regidora, esto es voluntad política y con voluntad política se puede hacer. 
 
No son mesas que queden clavados al suelo están diciendo que  no son mesas de un tamaño grande, 
incluso hay bares que con una mesa pequeñita al menos podrían vivir.  
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Gracias.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula la Sra. Anna Lliuró. 
 
Sra. Anna Lliuró i Serra: 
Sra. consellera vostè abans, no em deu haver escoltat.  Jo he dit que a nosaltres ens preocupa, ens 
preocupa i treballem per trobar solucions, estem estudiant cas per cas, estem estudiant cas per cas; 
però, vostè ens demana saltar‐nos la legalitat i la legalitat en bloc no ens la saltarem. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Passem al següent prec, el presenta el grup municipal socialista. Té la paraula, el Sr. Nacho 
Cano. 
 
Sr. Nacho Cano i Vidal: 
Atès  que  al  districte  de Ciutat Vella,  hi  ha diferents  edificis  i  equipaments de  titularitat pública  i 
privada tancats i en desús, i en desús molt edificis emblemàtics, formulem el següent prec: 
 
Que el govern del districte de Ciutat Vella elabori i presenti d’aquí tres mesos, un cens dels edificis 
emblemàtics buits al districte per tal de revitalitzar aquells edificis o equipaments  buits o en desús 
i insti als propietaris privats al manteniment i millora dels mateixos i facin una proposta d’ús dels 
diferents edificis que son de propietat pública.  
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula la Sra. Anna Lliuró. 
 
Sra. Anna Lliuró i Serra: 
Gràcies Presidenta. Hem elaborat un cens de tots els edificis i locals buits, siguin emblemàtics o no, 
de titularitat pública, justament per una banda donar resposta a demandes d’entitats perquè aquest 
cens ens ha de permetre tenir una fotografia real no només de quins estan buits, sinó també dels 
que estan cedits, quin ús se’n fa i en quines condicions i de ’altre establir un diàleg pertinent amb  
les administracions propietàries per treballar la línia de buscar solucions en la seva rehabilitació i 
ús. 
 
No els acceptarem el prec, en els termes que ens el presenten marcant un límit d’aquesta tasca que 
sigui dit de passada vostès en cap moment es van preocupar de  fer  i al contrari aquest govern el 
marcava como prioritària.  
 
I aquí en tenen un primer exemple, un primer document que no és un fi, en ell mateix sinó una eina 
que ens ha de servir per reordenar en uns casos i en altres dotar d’ús locals buits. No es preocupin 
que quan sigui el moment els el presentarem. 
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el Sr. Nacho Cano.  
 
Sr. Nacho Cano i Vidal: 
Gràcies Sra. Presidenta. Em sembla que el govern i la Sra. Lliuró no han entès la pregunta, no li parlo 
de  locals  buits,  li  parlo  d’edificis  buits  i  el  prec  l’única  voluntat  que  tenia  era  dinamitzar  molts 
edificis que hi ha en aquest districte públics i privats que es troben buits i per tal de donar‐los ús i 
més tractant‐se d’edificis emblemàtics, com son l’antiga Foneria de Canons de la qual ja hem parlat, 
o el Borsí de la placeta de la Verònica o el teatre Principal i l’Arnau o l’antiga caserna de Bombers de 
Drassanes.  
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Vostès segueixen amb el no permanent en aquest sentit i per tant, li demano una reflexió al respecte 
i intentar dinamitzar tots aquets espais. 
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Sra. Anna Lliuró? 
 
Sra. Anna Lliuró i Serra: 
Locals i edificis, locals i edificis; aquí tenim aquest primer document ja li he explicat, és prioritat per 
aquest districte tirar tot aquest pla endavant.  
 
Només una referència, vostè ara es referia a  l’antiga caserna de bombers, abans  ja m’hi he referit 
aquí ara hi ha el centre de la unitat de platges, vull dir a aquest edifici ja té un ús, de moment té un 
ús, aquest estiu té un ús.  
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Passem al següent prec, el presentat per Iniciativa Verds – Esquerra Unida i Alternativa. Té 
la paraula Jose Carlos Casanovas.   
 
Sr. José Carlos Casanova i Losilla: 
Moltes gràcies. Serè breu perquè a aquestes hores, ja toca....  
 
Com vostè sap Sra. Homs, moltes entitats en aquesta audiència pública i consell de districte, s’han 
manifestat en contra de la modificació del pla d’usos del districte. Vostè mareja, faran canvis però, 
no saben bé quins, no saben ben bé per on i volem que es mulli. 
 
Per  això  mateix  li  preguntem:  quina  opinió  té  la  Regidora  del  districte  Mercè  Homs,  sobre  el 
manifest  contra  la  modificació  del  pla  d’establiments  de  concurrència  pública  de  Ciutat  Vella? 
Redactat per diferents entitats veïnals i socials. 
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la Regidora Mercè Homs.  
 
Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Gràcies. Primer dir‐li que aquest manifest a mi no m’ha arribat, l’hem hagut d’anar a buscar a la web 
de l’associació de veïns del Casc Antic per treure’l, evidentment que ho hem fet i cap problema. 
 
El que passa és que jo penso que és un manifest que va dirigit a una proposta que es fa en aquesta 
Regidoria doncs, jo crec que seria tot un detall que ens el fessin arribar les entitats que l’han signat. 
 
Dit  això,  jo  crec  que  abans  ha  quedat  prou  explicitat  en  quin  estat  es  trobava  la modificació,  la 
revisió  del  pla  d’usos;  per  tant,    dir‐li  que  com  hem  fet  fins  ara  amb  totes  les  entitats  i  com 
continuarem fent amb totes aquelles que així ho han verbalitzat i que ens han volgut expressar la 
seva  opinió  al  respecte,  doncs,  que  seran  escoltats  i  que  recollirem  aquelles  voluntats  i  aquelles 
opinions que nosaltres com a govern també hi puguem incloure dintre d’aquesta modificació . 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el Sr. Casanova.  
 
Sr. José Carlos Casanova i Losilla: 
Jo  en  primer  lloc  voldria  agrair  la  intervenció  de  la  Sra.  Homs,  més  que  res  perquè  estem 
acostumats a  intervenir només a  l’informe  inicial  i després  sembla que no estigui,  llavors agraïm 
que intervingui, en serio. 
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Segon lloc, pensem que en la part de les audiències públiques en aquest lloc, en aquesta sala, vostè 
sap  perfectament,  quina  opinió  tenen  les  associacions  de  veïns  sobre  el  tema;  dir  que  no  li  ha 
arribat el manifest, ha sortit ha presentat a premsa,.. jo crec que ... 
 
Moltes gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Sra. Homs? 
 
Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Els consellers municipals son els veritables protagonismes del consell plenari. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Passem al següent punt de l’ordre del dia, és la pregunta del grup municipal del partit socialista. Té 
la paraula el Sr. Dani Pío.  
 
Sr. Daniel Pío i Gutiérrez: 
Atès  el  trasllat  de  diferents  consultes  i  dependències  d’especialitats  i  serveis  mèdics  que  es 
prestaven al centre d’atenció primària al Gòtic, al centre d’atenció primària Drassanes, per això. 
 
I  d’acord  amb  el  que  disposa  el  Reglament  d’organització  i  funcionament  del  districte  de  Ciutat 
Vella, fem la següent pregunta: 
 
Quina  és  la  previsió  per  restablir  els  diferents  serveis mèdics  traslladats  al  Cap  del  Gòtic  al  Cap 
Drassanes?  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el Sr. Jordi Galofré. 
 
Sr. Jordi Galofré Monleón: 
Gràcies  Sra.  Presidenta.  Senyores,  senyores  consellers municipal,  senyor  conseller municipal  del 
partit socialista de Catalunya, Sr. Daniel Pío, el CAP Gòtic és de mesures reduïdes i no pot encabir 
totes les especialitats que tenia assignades.  
 
El govern anterior va llogar un annex que com no complia els requisits es va haver de tancar en tres 
ocasions,  l’última  vegada  ja  va  ser  en  el  mandat  de  CiU.  Com  que  no  hi  ha  espai,  aquestes 
especialitats  s’han  traslladat  al  CAP Drassanes,  aquestes  especialitats  son  pediatria,  ginecologia  i 
odontologia.  
 
L’ampliació  del  CAP  Gòtic,  mai  es  va  preveure  tot  i  la  limitació  d’espai  en  que  es  trobava.  L’1 
d’octubre del 2.008 es va signar un conveni entre la Generalitat, el Consorci Sanitari de Barcelona i 
l’Ajuntament per la millora de la qualitat de la xarxa sanitària de Barcelona 2.008 – 2.015 i aquest 
CAP, ja no hi va ser inclòs en aquest conveni. 
 
Gràcies. Sra. Presidenta.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el conseller Dani Pío.  
 
Sr. Daniel Pío i Gutiérrez: 
Tinc que entendre que no tornarà cap tipus de servei al CAP, és així? 
 
 
Sr. Jordi Galofré Monleón: 
Sí.  
 
Sr. Daniel Pío i Gutiérrez: 
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Només per aclarir‐lo eh?! 
 
Sr. Jordi Galofré Monleón: 
Sí, a l’antic no; per ara no. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és un seguiment d’una proposició del grup 
municipal d’Unitat per Barcelona. Té la paraula el Sr. Xavier Roman 
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
Bona nit.  
 
Atès que el proppassat plenari del dia 06 d’octubre del 2.011, es va aprovar entre d’altres la mesura 
de donar ple suport al pla especial de concurrència pública, hoteleria i altres activitats aprovats al 
passat mandat. 
 
Atès que la comissió d’hàbitat urbà i medi ambient de l’ajuntament de Barcelona, va acordar instar 
al  govern  municipal  a  presentar  aquesta  comissió  una  proposta  de  revisió  del  pla  especial 
d’establiments. 
 
Aquest grup fa la següent demanda de seguiment d’execució. 
 
Que  s’informi  de  quines  mesures  ha  pres  el  districte  per  tal  de  donar  compliment  a  la  mesura 
aprovada el dia 6 d’octubre. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el govern, la consellera Anna Lliuró.  
 
Sra. Anna Lliuró i Serra: 
Gràcies Presidenta. Bé conseller se n’ha informat a la Casa Gran, tal i com es fa de tots els acords del 
consell plenari del districte. 
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Sr. Xavier Roman? Endavant.  
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
La resposta em sembla escueta però  també  l’esforç de  la  comissió de govern per  tal d’aplicar els 
acords del plenari de districte també em semblen més aviat escuet.  
 
Sense més.  
 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Ja estem.  
 
Passem al següent punt de l’ordre del dia, ajuntem aquí els dos seguiments de proposició; per tant, 
ajuntem  el  número  14  i  16  que  son  les  proposicions  d’Iniciativa  Verds  –  Esquerra  Unida  i 
Alternativa i del PSC. 
 
Té doncs, la paraula la Sra. consellera Rut Garrido.  
 
Sra. Rut Garrido i García: 
Gràcies. El seguiment de la nostra proposició, va ser referència a la proposició que va ser aprovada 
el 3 de maig del 2.012 en quant a l’escola bressol municipal projectada pel carrer Andrea Dòria, que 
tenia tres punts que son els següents: 
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1. Construir i posar en funcionament l’escola bressol 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  i  la  finalitat  d’aplicar  aquest  criteri  és  garantir  el  drets dels  infants  a  fer 
aquesta  etapa  educativa  amb  totes  les  condicions  necessàries  i  mantenir  l’estabilitat 
laboral de tots els professionals que hi intervenen 

 
3. I  en  tercer  lloc,  garantir  que  no  es  demanarà  un  esforç  econòmic  a  les  famílies  que 

accedeixin a aquesta escola bressol municipal, ni a cap del districte de Ciutat Vella. 
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té ara la paraula el grup municipal socialista, el conseller Dani Pío.  
 
Sr. Daniel Pío i Gutiérrez: 
Només afegim que ja que hem fet un refós; que el govern del districte de Ciutat Vella informi de les 
gestions realitzades, entorn a la proposició del grup  municipal socialista.  
 
Que es compleixen els acords establerts amb la Fundació Privada i  
 
Subscriure el que ha dit la meva companya d’Iniciativa. 
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el govern, el Sr. Jordi Galofré. 
 
Gràcies  Sra.  Presidenta.  Senyores  i  senyors  consellers municipals,  senyora  consellera  municipal, 
senyor conseller municipal; repeteixo que no cal que recordi les mesures preses per aquest govern 
per augmentar el nombre de places de les escoles bressol en aquest districte.  
 
Ara  com  abans  hem  parlat  sobre  el model  de  funcionament  de  l’escola  que  és  garanteix  amb  el 
model anterior, no som pas nosaltres els que per obligació no podem contractar nou funcionariat, 
no hem fet nosaltres aquesta normativa i per tant, aquesta normativa ens impedeix de totes, totes 
poder  contractar  nou  funcionariat  per  qualsevol  equipament  que  es  pugui  construir  i  tirar 
endavant.  
 
La  modificació  d’aquest  espai  s’ha  comunicat  als  diferents  agents  educatius  del  barri  de  la 
Barceloneta tal com hem comentat abans  i respon a  la constatació que en el barri ara mateix per 
aquest curs, construint aquesta escola resultaria que hi hauria més oferta de places que demandes 
hi ha.  
 
Segons les dades facilitades pel Servei Tècnic d’Educació del districte les famílies que han demanat 
plaça han estat  trenta  set, mentre que  les places que en  resultarien després de  la  construcció de 
l’equipament, ubicant‐hi una escola bressol, serien vuitanta set.  
 
És per això, que tot i volent poder donar resposta al 100%, per criteris de responsabilitat de govern 
de ciutat hem de deixar que aquests recursos vagin a un barri o un districte on es puguin atendre 
completament  la  demanda.  També,  en haver  detectat  a  través  de  l’anàlisi  del  pla  de  barris  de  la 
Barceloneta  que  hi  ha  necessitats  identificades  en  relació  també  a  l’educació  i  a  la  infància 
proposem el trasllat del Casal Infantil cap aquest nou equipament, donant resposta qualitativament 
al  servei que  ja ofereix al mateix  temps que donem oportunitat  al  centre cívic per  tenir un espai 
actualment  ubicat,  a  poder  expandir  les  seves  activitats  i  oferir  un  major  servei  als  usuaris  i 
usuàries.  
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Tot això partint de la base que aquesta construcció d’equipaments serà feta en criteris de reversió i 
per tant, si en uns anys és possible  és necessari una ubicació d’una escola bressol, podrem tornar a 
l’equipament com escola bressol. 
 
Gràcies Sra. Presidenta, senyors consellers municipals.   
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Sra. Consellera Rut Garrido, endavant.  
 
Sra. Rut Garrido i García: 
Diverses coses. En primer lloc no farem el ball de xifres un altre cop, ja l’hem fet abans, no cal que el 
tornem a fer. Per la Barceloneta aquesta escola bressol és molt important, sigui per trenta, sigui per 
tres‐cents mil, sigui pels que sigui; aquesta escola bressol és important com equipament pel barri. 
 
Però, jo voldria fer‐los tres reflexions: 
 
En primer lloc aquest consell de districte, no una, ni dos, ni tres; ha aprovat quatre resolucions amb 
el sentit que es mantingui el model d’escoles bressol, que hi hagi escoles bressol municipals i que la 
tendència sigui a cobrir tota la demanda que hi ha. En primer lloc. 
 
En segon lloc, la seqüència és, que després de l’aprovació d’aquestes quatre propostes de resolució 
el que ens diu el govern, és que el consorci li ha dit que no serà possible fer l’escola bressol Andrea 
Dòria, llavors, la meva pregunta és: què hi fem aquí?  
 
Jo  us  ho  pregunto  amb  tota  la  sinceritat  del món;  perquè  tenen  un mandat.  No  ho  deien  que  el 
consell  del  districte,  és  el  lloc  on  hem de  parlar  les  coses  i  decidir  les  coses  dins  de  les  nostres 
capacitats? No estic elucubrant.  
 
A mi  el  que  em  falta  sincerament  i  li  falta  a  aquest  grup  polític  és  una  defensa  d’aquest  govern 
d’aquest  districte  davant  de  l’ajuntament,  sobre  la  necessitat  d’aquest  equipament  al  barri  de  la 
Barceloneta. 
 
Encara  no  ens  han  contestat,  quines  gestions  han  fet? Ni  què  han  fet?  Estem debatent  d’aquesta 
qüestió sinó recordo malament des del mes de març i encara no ens han explicat en cap lloc, què 
han fet perquè aquest equipament sigui una escola bressol?  
 
No ens ho han explicat, ens han explicat que no pot ser una escola bressol i que serà un lloc on es 
reubicarà el casal infantil del centre cívic. No ens han explicat res més. 
 
Per  tant,  el  seguiment  de  proposició  que  serveix  per  veure  com  s’està  executant  el  que  aquest 
districte ha decidit, és en resum: no s’està executant la proposició acordada.  
 
Gràcies.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el conseller Dani Pío.  
 
Sr. Daniel Pío i Gutiérrez: 
La  veritat  podria  recollir  bé,...  puc  recollir  totes  les  paraules  que ha dit  la  companya d’Iniciativa. 
Abans  ha  dit  agents  educatius,  no  pas  consell  escolar  si  no  estic mal  informat  el  consell  escolar 
opina d’un altre manera.  
 
El barri ho necessita, com ha dit la companya quatre vegades,... s’ha aprovat quatre vegades.  
 
És el districte de Ciutat Vella, estan a temps d’aprendre d’errors que van cometre altres, nosaltres 
vam cometre un, no facin el mateix.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
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Gràcies. Té la paraula el conseller Sr. Jordi Galofré. No? Vale. 
 
Passem al següent punt de l’ordre del dia, el seguiment de proposició del grup municipal del partit 
popular, té la paraula la portaveu, la Sra. Elisabet Jiménez.  
 
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara: 
Muchas gracias Sra. Presidenta. En el pleno de marzo de este año, el partido popular  trajo a este 
consell una propuesta y fue aprobada y por ese motivo pedimos el seguimiento. 
 
La  propuesta  decía  que  el  consejo  del  distrito  de  Ciutat  Vella  elabore  un  plan  de  dignificación  y 
dinamización  comercial  de  los  alrededores  del  Mercado  de  Sta.  Caterina,  que  contemple  las 
siguientes actuaciones: 
 
Una, la finalización del proyecto museístico de Sta. Caterina con la apertura de un acceso al museo 
por  la  calle  Giralt  el  Pellicer  i  señalizado  desde  avenida  Francesc  Cambó,  la  instalación  de  unos 
lucernarios en la plaza Joan Capri que estaban previsto, el aumento de iluminación de la calle Giralt 
el  Pellicer,  elaboración  de  un  plan  de  seguridad  y  civismo  que  vaya  encaminado  a  resolver  los 
problemas de  seguridad,  civismo y  convivencia  que hay  en  la  actualidad  y  la  elaboración de una 
campaña de dinamización del  comercio de  la    zona que  aproveche  el museo para  atraer  turismo 
cultural, visitas escolares y de vecinos de toda Barcelona. 
 
Que  este plan  sea presentado en  el  próximo pleno de  este  consell  previsto para  el mes de mayo 
pasado, que sea de aplicación inminente y que venga acompañado de un calendario acorde con las 
necesidades de la zona, que en todo caso no se alargue más del mes de junio de 2.013. 
 
En  cuanto  a  las  necesidades  de  la  zona  especificamos  expresamente  que  de  forma  inminente  en 
mayo, en este mes de mayo pasado se hubiese puesto en marcha ya el plan de seguridad y civismo y 
la campaña de promoción de comercio.  
 
Que antes del verano del 2.012 algo que también ya ha pasado, este abierta la puerta al museo por 
la calle Giralt el Pellisser y que se señalizase desde Francesc Cambó y que antes del cambio horario 
de otoño 2.012, aquí aún están a tiempo de llegar a tiempo, se haya solucionado el problema de la 
falta de luz de Giralt el Pellisser – Colominas i Freixures.  
 
Nos gustaría saber cómo está esta proposición que llevan cuatro meses sin resolver. 
 
Gracias.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Té la paraula el govern, el Sr. Jordi Galofré.  
 
Sr. Jordi Galofré Monleón: 
Gràcies Sra. Presidenta. Senyores, senyores consellers municipals, senyora consellera municipal del 
partit popular; tal com varem comunicar al seu grup al ple del dia 1 de març d’enguany i que varem 
votar a favor ja de la proposició referent a la il·luminació de l’entorn, tot i que l’anàlisi luminotècnic 
és positiu,  fa mesos que es va demanar  traslladar un  fanal que donat que estava darrera el  rètol 
lluminós del carrer Giralt el Pellisser provocava un ombra a la zona de vianants, aquest trasllat ja es 
va realitzar i per tant, fa mesos que ja no hi és aquesta zona d’ombres. 
 
Referent  a  la  dinamització  comercial,  com  també  la  vam  informar  s’estava  a  punt  de  presentar 
aleshores, al mes de març el pla de dinamització comercial del districte Pla, que efectivament va ser 
presentat al darrer mes de maig que està vigent. 
 
Per acabar, els  lluernaris del centre d’interpretació de Sta. Caterina, ens vam comprometre a que 
estarien descoberts al juny del 2.013; com bé ens ha recordat com així serà i si pot ser abans, així 
serà. 
 
Gràcies Sra. Presidenta.  
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Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Està el temps exhaurit. Dos frases. Endavant.  
 
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara: 
Muchas gracias Sra. Presidenta. Voy muy rápida con las dos frases.  
 
Sr. Galofré  lo de  la  iluminación tiene tiempo hasta otoño, pero el plan de dinamización comercial 
con la apertura de la puerta del museo y con la señalización desde Francesc Cambó, de esto no han 
hecho ustedes nada ni desde el pleno de marzo, ni del de mayo, ni en el de julio y probablemente 
tampoco esperamos que lo hagan en octubre. 
 
Pónganse las pilas por favor.  
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. Passaríem a l’últim punt de l’ordre del dia que son les declaracions institucionals. Hi ha 
presentades dues.  
 
La  primera  declaració  institucional  la  llegirà  el  grup  d’Iniciativa  Verds  –  Esquerra  Unida  i 
Alternativa.  
 
Sr. Rubén Fernando Costa i Ulloa: 
Sí,  tenemos,..  en  un  distrito  donde  todas  las  personas  tengan  la  nacionalidad  que  tengan  son 
personas, podemos hoy  leer una declaración  institucional  en  favor de  la plena  igualtat de drets  i 
socials independentment de l’orientació sexual o la identitat de gènere de cada persona.  
 
Aquest 28 de juny es va commemorar els 35 anys de la primera manifestació LGTB, que va tenir lloc 
a la Rambla, va ser un crit de llibertat format per gais, lesbianes, persones que volien una societat 
més  justa  i  una  capçalera  formada  majoritàriament  per  dones  transsexuals,  com  acrediten  els 
documents gràfics.  
 
A  Catalunya  després  de molts  anys  d’activisme  polític,  hem  aconseguit  avançar  en  l’equiparació 
legal del col·lectiu LGTB a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret dels 
infants a ser adoptats per famílies homo ‐ parentals i la creació per part del govern de Catalunya de 
polítiques adreçades específicament a aquest col·lectiu.  
 
Uns  drets  dels  que  gaudeixen  milers  de  persones  que  no  poden  ser  retallats  per  cap  govern  o 
tribunal. 
 
Però un cop assolida la igualtat legal, cal que l’administració pública disposi de les eines necessàries 
per  aprofundir  en  la  normalització  social,  articulant  polítiques  adreçades  a  aconseguir  aquest 
objectiu. 
 
El  respecte  a  la  diferència  és  un  pilar  de  la  societat  democràtica  i  no  es  pot  acceptar  cap  tipus 
d’agressió verbal, física o psíquica; en l’àmbit laboral, educatiu, familiar o urbà,  sense una resposta 
legal, proporcional a l’agressió.  
 
La ciutat de Barcelona és i ha estat capdavantera en la defensa dels drets de totes les persones i un 
referent en la normalització del col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. 
La creació del consell municipal de gais, lesbianes i homes i dones transexuals; l’elaboració d’un pla 
pel  col·lectiu  LGTB o  la  declaració  de Barcelona  com  a  un municipi  respectuós  amb  la  diversitat 
sexual al juny del 2.010 en son un clar exemple. 
 
Malgrat això, encara persisteixen a la nostra ciutat discriminacions per raons d’orientació sexual o 
identitat de gènere, encara avui les dones i homes transsexuals, es troben sotmeses a un procés de 
medicalització  per  aconseguir  el  reconeixement  de  la  seva  identitat  de  gènere,  tot  i  que  la  llei 
d’identitat de gènere, aprovada a l’any 2.007 avançava en el lluita contra les discriminacions. 
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L’any  2.012,  encara  es  produeixen  situacions  d’assetjament  escolar  per  orientació  sexual  o 
d’identitat de gènere a les escoles. 
 
Ciutadans  i  ciutadanes  de  Barcelona,  encara  no  poden  expressar  la  seva  orientació  sexual  amb 
llibertat per por al rebuig social o l’exclusió laboral, encara a Barcelona es produeixen agressions, 
insults, injuries per raó de l’orientació sexual o la identitat de gènere de les persones.  
 
La situació econòmica que pateix actualment, el nostre país, en cap cas ha de suposar una minva 
dels serveis adreçat al col·lectiu LGTB, en aquest sentit la universalització del dret a la salut de molt 
especial rellevància per les persones zeropositives i també per aquelles persones que precisen una 
reassignació de gènere ha de seguir sent garantit per les administracions públiques. 
 
En  l’àmbit de  l’educació  cal  garantir  els programes que  fan de  l’escola un espai més  inclusiu que 
lluiten contra el bulling. 
 
El col·lectiu de persones grans LGTB, doblement discriminat no ha de veure perillar el seu dret i els 
seus avenços per la conjuntura econòmica actual, les persones grans de LGTB que van viure la seva 
edat jove i adulta en una societat institucionalment homòfoba la qual en molts casos els va impedir 
portar  una  vida  plena  i  crear  xarxa  social,  es  troben  molts  casos  en  situació  de  més  gran 
dependència.  
 
Per  tot  això,  la  jornada del 28 de  juny  continua  sent de  celebració dels  avenços aconseguits  i  de 
reivindicació de la plena igualtat social i de dret, d’acord al que estableixen els articles 60.6 / 65 / 
73.5 i 101.1 del Reglament Orgànic Municipal  , vol manifestar el seu posicionament el districte de 
Ciutat Vella i aprovar la següent declaració institucional: 

 
1. Primer:  manifestem  el  reconeixement  del  dret  que  tenen  totes  les  persones  de 

viure  en  igualtat  de  dret,  en  llibertat  i  en  la  diversitat  afectiva  i  el  nostre 
compromís  a  continuar  treballant  en  la  normalització  social  del  col·lectiu  de 
persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals 

 
2. Segon:  refermem  la  declaració  de  Barcelona,  com  a municipi  respectuós  amb  la 

diversitat sexual. 
 

3. Tercer:  expressem  el  nostre  suport  a  la  commemoració  que  les  entitats, 
institucions  de  la  nostra  ciutat  han  celebrat,  amb motiu  del  28  de  juny  dia  per 
l’alliberament de l’orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals. 

 
4. Quart:  ens  comprometem  a  desenvolupar  el  pla  LGTB  de  l’ajuntament  de 

Barcelona  principal  element  per  aconseguir  que  Barcelona,  sigui  una  ciutat 
convivencial  per  a  totes  les  persones  independentment  de  la  seva  identitat  de 
gènere, o d’orientació sexual.  

 
5. Cinquè:  reafirmem  que  totes  les  ciutadanes  i  ciutadans  de  Barcelona, 

independentment dels seus orígens, estatus social o situació  laboral, han de tenir 
accés  universal  als  serveis  sanitaris  de manera  integral  i  de manera  especial  als 
tractaments contra el VIH. 

 
6. Sisè: considerem imprescindible efectuar una inversió en el sistema educatiu que 

asseguri que les escoles son espais d’inclusió de les diferències i d’educació en els 
valors de la igualtat.  

 
7. Setè:  ens  comprometem  a  fer  des  dels  serveis  municipals  polítiques  de  suport, 

integració de les persones grans LGTB, que en molts casos es troben en situació de 
dependència.  
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8. Vuitè: Sol·licitem al govern espanyol, la plena equiparació de drets pels homes i les 
dones transsexuals  i  l’eliminació de  la necessitat de  la diagnosi mèdic disfòria de 
gènere, per poder ser reconegudes legalment, en el seu gènere real. 

 
9. Novè:  treballarem  des  de  la  perspectiva  internacional  per  aconseguir  l’abolició 

immediata de la pena de mort aplicada per supòsit derivat de l’orientació sexual i 
la identitat de gènere en aquells països que encara s’apliqui.  

 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes  gràcies. Aquesta  declaració  institucional  està  recolzada  per  tots  els  partits  polítics 
menys el partit popular. 
 
Passem una  segona declaració  institucional,  que  llegirà  el  conseller  d’Unitat  per Barcelona,  el  Sr. 
Xavier Roman, també recolzada per tots els partits polítics menys el partit popular. 
 
Endavant.  
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 
Suposo que m’haig de saltar els atesos i m’haig d’anar directament a la declaració institucional. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Seria d’agrair.  
 
Sr. Xavier Roman i Pérez de la Lastra: 

1. Primer: refermem el compromís i el suport de l’ajuntament de Barcelona vers les 
empreses  familiars,  els  petits  i  mitjans  empresaris  de  la  nostra  ciutat  i  vers  el 
comerç de proximitat. 

 
2. Segon: expressem de forma rotunda  i clara el nostre rebuig a qualsevol proposta 

de liberalització dels horaris comercials que no sorgeixi de l’acord unànime entre 
totes les organitzacions i associacions del sector del comerç de Barcelona.  

 
3. Tercer:  instem al govern de la Generalitat de Catalunya a mantenir fermesa en la 

defensa  de  les  competències  transferides  en  matèria  d’establiments  i  horaris 
comercials. 

 
4. Quart:  instem al govern de  l’Estat a  legislar en base al respecte  les competències 

exclusives de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Moltes gràcies. No tenim assumptes per tractar aixequem la sessió tot desitjant un molt bon estiu. 
Gràcies. “ 
 
I  no  havent‐hi  més  assumptes  a  tractar,  la  Presidenta  dóna  per  finalitzada  la  sessió  del  Consell 
Ciutadà del Districte de Ciutat Vella a les 22 hores 30 minuts. 
 
La  qual  cosa  certifico  en  la meva  condició  de  secretari  del  Districte  (per  delegació  del  Secretari 
General). 
 
Barcelona a 27 de setembre de 2012 
 
LA PRESIDENTA             El SECRETARI 
 
 
 
 
 
Sara Jaurrieta i Guarner            Alfred Lacasa i Tribó 
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RESUM-ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 
CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIOL DE 2012 
 
A la Sala de Plens del Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de Barcelona, el dia 
DINOU DE JULIOL DE DOS MIL DOTZE, s’hi reuneix el Consell del Districte amb els 
veïns i les entitats, sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament de Barcelona, la 
Il·lma. Sra. Sara Jaurrieta. 
 
Hi concorre també la regidora del districte de Ciutat Vella, Il·lma. Sra. Mercè Homs. 
 
La Presidència obre la sessió de l’Audiència Pública a les 19.00h donant la 
benvinguda als assistents, i tot donant la bona tarda, introdueix la benvinguda 
recordant que hi ha convocada una manifestació reivindicativa contra les mesures 
preses pel govern de l’Estat, però, des del districte el que correspon és defensar el 
dret dels veïns de poder-se expressar en aquest òrgan. 
 
Comença el torn dels ciutadans i ho fa el Sr. Ignasi Planas.  
 
El Sr. Ignasi Planas es queixa de l’abús de les terrasses al barri.  
 
En especial, de la que hi ha a la placeta Manuel Ribé, placeta, on segons ell s’hi 
afegeixen les pissarres dels tres bars i la bota amb cadires.  
 
També es queixa de l’obertura del Museu de la  Marihuana.  
 
També posa de manifest queixes puntuals sobre l’actuació de la Guàrdia Urbana (en el 
sentit que la truca i no es presenta). 
 
En darrer lloc també es queixa del fet que no pot saber la posició dels denunciants en 
relació al fet que truquin als inspectors del Districte. 
 
Intervé la Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella i agraint la intervenció posa 
de manifest que es farà un primer paquet de cinc intervencions i després es passarà la 
paraula a la Regidora perquè doni resposta.  
En segon lloc dona la paraula a l’AMPA del CEIP Mediterrània, la Sra. Carmen Riera. 
 
La Sra. Carmen Riera, de l’AMPA CEIP Mediterrània, manifesta de forma literal 
“satisfacción y el agradecimiento a esta administración por la solución que se ha dado 
al problema que hace cinco años veníamos sufriendo en el CEIP Mediterránea.”  
 
Dóna les gràcies al Partit Popular de Catalunya (al Regidor Villagrasa, i la Consellera, 
la  Sra. Elisabet Jiménez) i també a la Regidora per l’acte d’inauguració. 
Reclama continuar treballant en les següents direccions:  
 

- Primer,  la plaça del Llagut. 
 

- Segon, sobre la seguretat del barri. 
 

- Tercer, sobre el soroll i l’horari de les terrasses. 
 

- Quart, sobre el Port Vell. 
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- Cinquè,  la llar d’infants del carrer Andrea Dòria.  

 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella passa la 
paraula a la Plataforma d’afectats de la Barceloneta, la Sra. Patrícia Gordalla.  
 
La Sra. Patrícia Gordalla de la Plataforma d’afectats de la Barceloneta introdueix 
l’assumpte dels apartaments turístics.  
Llegeix el diari El País, al juliol del 2.011, on l’Apartur, va dir textualment: “volem más 
apartamentos turísticos”. I plantejava que “solicitará al ayuntamiento que flexibilice el 
plan de usos de Ciutat Vella”. 
 
Es queixa de la posició de la Generalitat de Catalunya en el sentit de flexibilitzar la 
normativa i diu que això suposa expulsió de veïns, i minva de la qualitat de vida dels 
residents. 
 
La Sra. Lourdes López de l’associació de veïns de l’Òstia introdueix el tema de la 
llar d’infants d’Andrea Dòria i recorda l’acord del 2010 i posteriorment al 2011 amb la 
Fundació Sant Pau i la Creu Roja i ara resulta que, en la seva opinió es vol privatitzar 
per donar-ne un altre ús. 
 
També mostra la seva oposició a la reforma del Port Vell.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella  dóna la 
paraula la Plataforma en defensa del Port Vell, el sr. Hibai Arbide 
 
La primera cosa que manifesta és la queixa per la desinformació del tema del Port Vell 
i diu que fa  dues audiències públiques es va dir que no hi havia cap reforma del Port, 
fa una es va dir que s’informaria, i s’ha continuat sense informar.  
Reclama mecanismes de participació perquè una reforma que afecta de manera tan 
forta al barri mereix ser coneguda. 
 
Aprofita per anunciar al Moll d’Espanya una mobilització. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella dóna per 
finalitzat aquest primer torn d’intervencions i passa la paraula a la Regidora Mercè 
Homs.  
 
Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella contesta de forma 
individualitzada les intervencions. 
 
Al Sr. Ignasi Planes li fa saber que s’està fent una nova ordenança a nivell de tota la 
ciutat, justament, per posar ordre en aquest tema.  Defensa la regidora que tots els 
permisos de terrasses es donen perquè compleixen la normativa actual, i  potser hi ha 
situacions pendents, però no són desitjades, i s’hi actuarà. 
 
Respecte al Museu de la Marihuana, posa de manifest que és una activitat permesa i 
que s’ha pogut obrir com un museu més de la ciutat. 
 
Dóna la paraula a la Gerent perquè  completi la informació.  
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La Sra. Mercè Massa, Gerent del Districte de Ciutat Vella manifesta que els fets 
denunciats són coneguts i la terrassa referida a la Placeta Manel Ribé fa  
aproximadament un any que ja no hi és (havia ocupat l’espai públic, però va ser 
retirada). 
 
Pel que fa a l’accés a la informació en els expedients administratius; l’afectat té dret a 
la vista d’expedient on figura tota la documentació, i per tant, es poden conèixer.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella contesta a la 
Sra. Carmen representant de l’AMPA de l’escola Mediterrània punt per punt agraint les 
felicitacions. 
Sobre la plaça del Llagut, és un assumpte que ja es va tractar a la comissió de 
seguiment i li recorda que no estava incorporat al PAD inicialment, però finalment sí, 
perquè el pla de barris té finançament també de la Generalitat i, com a conseqüència 
de la conjuntura econòmica, ha calgut recalendaritzar les actuacions. 
 
Sobre temes de seguretat li fa saber que s’ha parlat amb mossos d’esquadra.  Es 
reforçarà el servei de tardes i es reforçarà també el servei de traduccions de 5 a 9 de 
la tarda a la mateixa oficina. 
 
Amb el tema del soroll, està en ple funcionament el pla a nivell de tot el districte, però 
això no vol dir que a nivell puntual no calgui intervenir. S’estudiarà. 
 
Pel tema Port Vell, (i així també contesta al Sr. Hibai i les senyores Patrícia i Lourdes), 
la Regidora explica bastament els diferents tràmits urbanístics, inclosa l’exposició 
pública.  Recorda que s’han fet reunions a nivell de barri, comissions de seguiment i 
consell de barri, on s’ha explicat el projecte i s’han recollit les inquietuds de les entitats 
per poder-ne donar trasllat als promotors del projecte i demanar-los que incorporin 
aquests canvis.  
Pel tema d’Andrea Dòria, el problema és que no es  disposen dels diners per posar-la 
en funcionament i per això es treballa en una opció que permeti que en un futur, si la 
conjuntura econòmica ho permet i la demanda existeix, l’ús de l’equipament sigui 
reversible, pugui ser una escola bressol amb una obra mínima. 
 
En aquest context la Regidora afirma de forma literal: “ La demanda és molt important, 
molt més important que nosaltres en d’altres districtes i per posar-los algun exemple, el 
més fragant és a l’Eixample que es queden 919 nens sense poder ser acollits en una 
escola bressol pública o per exemple els que venen al darrera que és St. Martí, un 
districte ben veí nostre que son 603 nens que també es queden sense plaça i que 
l’han sol·licitat o 379 d’Horta – Guinardó, o 310 de Sants Montjuic,  etc.” 
 
Per cloure, sobre els habitatges d’ús turístic recorda que preval el pla d’usos per sobre 
de la normativa autonòmica.  
 
 
Pren la paraula la Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella i  dóna la paraula a la Sra. M. Rosa García. 
 
Es queixa de la cantonada Rambla del Raval-carrer St. Pau en concret els dies 13 i 14 
per soroll de música. 
 
També es queixa de les taules i cadires  
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En darrer lloc es queixa d’un tema personal referent a un pis expropiat. 
 
Finalment fa un comentari sobre la Guàrdia Urbana en el sentit que passa poc i intervé 
poc.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella lliura la 
paraula al Sr. Calixto Sobrado.  
 
El Sr. Calixto Sobrado introdueix el tema de seguretat del Gòtic Sud i fa un resum de 
les situacions viscudes el darrer any:  
 

• Han intentat robar al cambrer d’un bar del passeig de Colom.  
 

• Han robat a l’escola d’adults del carrer Rull.  
 
• Han atracat a la farmàcia del carrer Avinyò, del número 32. 
 
• Intent de robatori de la tenda aquella que hi ha al final del carrer Cervantes. 
 
• Han robat en un restaurant al carrer Tou.  

 
• Van robar al número 16 del carrer Còdols. 

 
Creu que el problema és que sempre roben els mateixos i que caldria més 
contundència. 
 
 
Agraint el torn, intervé la Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de 
Ciutat Vella i  dóna la paraula el Sr. Franco de Toledo.  
 
El Sr. Franco de Toledo torna a comentar el tema de la seguretat doncs abans estava 
al carrer Ample i ara al carrer Còdols i els problemes persisteixen. 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella a continuació 
passa la paraula al Sr. Antonio  García. 
 
 
El Sr. Antonio  García pregunta per la terrassa del carrer Maquinista de Can 
Ramonet. 
 
També manifesta el seu descontentament en relació als habitatges d’ús turístic i 
l’escola Bressol (Andrea Dòria) així com el Port. 
 
 
Agraint la intervenció, la Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de 
Ciutat Vella  dóna la paraula al Sr. Jaume Joan.  
 
El Sr. Jaume Joan vol recordar uns fets antics. Diu de forma literal: “Avui fa molts 
anys, hi va haver-hi un esdeveniment trist, els franquistes, o sigui el feixisme es va 
alçar contra el govern.  
Jo només voldria demanar que a part de la crisi que ens està afectant, que se’n 
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recordin una mica dels pobres que van caure per aquelles dates i després a 
conseqüència, només això un petit record.  
Moltes gràcies.” 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella  dóna la 
paraula a la Regidora del districte, Sra. Mercè Homs.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella contesta de 
forma extensa, punt per punt cadascuna de les intervencions, agraint el to de les  
intervencions. 
   
A la Sra. Maria Rosa García, en relació al soroll de la Festa Major, li posa de manifest 
que el divendres l’horari previst per poder fer concert era  les 22:30 i el dissabte fins a 
les dues. Que aquest any es van instal·lar limitadors de so, en uns espais determinats 
justament, per les queixes veïnals d’altres edicions per controlar-ho. 
 
També li respon sobre l’assumpte del pis en el sentit que en van parlar personalment. 
 
Sobre el tema seguretat,  diu que  hi ha  presència policial, tot i que, puntualment, pot 
ser que hi hagi puntes de feina que facin que la  percepció  sigui la contrària. 
 
Al Sr. Calixto i també al Sr. Franco de Toledo, els posa de manifest que Districte i 
Guàrdia Urbana estan en contacte permanent i espera que la millora es vagi produint. 
 
En el tema de la seguretat, la Regidora  manifesta que  la  col·locació de les càmares 
es farà quan sigui possible. 
 
Finalment la Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella acaba 
dient al Sr. Calixto que ella es suma al agraïment  als tècnics de barri doncs, doncs fan 
una feina exemplar. 
 
Continua la Regidora. Al Sr. Antoni García, del carrer Pescadors, pel tema de la 
terrassa, li comenta que se li donarà més informació. 
Amb el tema apartaments turístics a Andrea Dòria i Port Vell, la Regidora defensa que 
és un tema tractat de forma extensa als diferents òrgans de participació i que el govern 
hi continua treballant. 
 
Per cloure el torn, al Sr. Jaume Joan, afegir-se a les seves paraules. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella obre el tercer 
torn d’intervencions. En primer lloc el Sr. Ernest Fuertes. 
 
El Sr. Ernest Fuertes obre amb el quiosc instal·lat a la Rambla, i més en concret 
l’horari i el producte de venda (entén que es produeix competència deslleial). 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella agraint la 
intervenció,  dóna la paraula a la Sra. Glòria Fontcoberta que també intervé en relació 
als habitatges d’ús turístic. També es queixa de les escombraries. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella  dóna la 
paraula  a la Sra. Isabel Joaquin. La Sra. Joaquin   parla de la plaça del Padró i diu 
que des que han fet obres, no hi ha cadires. 
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També manifesta el seu descontentament pel tema dels monopatins.  
En darrer lloc, en relació a una cafeteria del carrer Pintor Fortuny 22 pregunta sobre la 
normativa de bombers en les construccions i sobre una porta del 1890 que ja no hi és. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella lliura la 
paraula al Sr. Jesús García.  
Diu de forma lilteral: “ ¿me puede explicar cómo una institución pública que se debe al 
beneficio de los ciudadanos, la Casa Gran, la casa de todos los ciudadanos, puede 
constituir sociedades anónimas con ánimo de lucro?” 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella dóna la 
paraula  a la  Sra. Claudia Canals. 
 
Es queixa d’una ocupació il·legal, a la Barceloneta, al carrer Vinaròs número 15 que 
provoca moltes molèsties  al veïnat.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella lliura la 
paraula  a la Regidora Mercè Homs.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella per respondre 
sobre el quiosc de la Rambla,  dóna la paraula a la Gerent del Districte, la Sra. Mercè 
Massa, que posa de manifest que els quioscos de la Rambla són una concessió 
administrativa de mercats i inicialment el seu horari no està limitat concretament, com 
altres tipus d’establiments, ha de ser la concessió la que el marca. 
Quant al producte, sí que està permès per normativa destinar-hi una part a altres tipus 
de productes, especialment tipus record, el màxim és un 20%. El problema és el 
control. 
 
A continuació, la Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella 
contesta a la Sra. Glòria Fontcoberta en referència als pisos turístics. El pla d’usos 
està en procés d’estudi i  preval sobre la llei autonòmica. 
 
En relació al tema de les escombraries, li contesta que des del govern es farà tot el 
que es pugui, però és un tema que implica tothom, perquè al final és un tema 
d’educació cívica.  
 
La Sra. Isabel Joaquim. Parlava de la plaça del Padró, i li recorda que hi ha dos bancs, 
(amb la nova reforma n’hi ha dos), fruit d’un procés de participació. 
 
Pel tema dels ascensors  dóna la paraula a la Sra. Mercè Massa, Gerent del Districte 
de Ciutat Vella, que li respon abastament en relació als edificis preexistents i les 
obligacions quan es fan obres, en especial en allò relatiu a remuntes o bé obres de 
millora que obliguen a  instal·lar ascensors. 
 
Al Sr. Jesús García, la Regidora el remet a la justícia. 
 
Prossegueix la Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella, 
contestant a la Sra. Claudia Canals del passeig Joan Borbó, i li demana que sense 
perjudici dels esforços municipals, cal que el propietari del pis interposi denúncia de 
l’ocupació..  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella posa de 
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manifest que resten  tres intervencions per acabar l’audiència pública, en primer lloc la 
Sra. Maria Casas.  
 
La Sra. Maria Casas comenta el tema de les pilones (n’hi ha de trencades i considera 
que és un perill) i també comenta l’assumpte del solar del carrer St. Rafel on es juga a 
futbol. 
Demana també marcar les terrasses de la Rambla. 
Es queixa també de les finques que tenen pisos turístics. 
També de les  jardineres de Salvador Seguí (gent assentada entre les plantes). 
Finalment es queixa de la prostitució en el Passatge Bernardí Martorell i de les màfies, 
veritables responsables en la seva opinió. 
   
Agraeix la intervenció i la Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de 
Ciutat Vella  dóna la paraula a la Sra. Carmen Català.  
 
La Sra. Carmen Català vol parlar en relació a una aire condicionat, al carrer Freixures. 
Es queixa de l’actuació del servei d’inspecció del Districte, doncs no li fan cas i 
intervenen sobre una font sonora que en la seva opinió no n’és la responsable. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella lliura la 
paraula a la Sra. Prudence Teherán.  
 
Posa de manifest diversos temes relacionats amb la història, un accident al carrer Sta. 
Anna amb unes obres mal fetes... No es sent escoltada. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella, per tancar 
l’audiència, dóna la paraula a la Regidora Mercè Homs.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella, comença 
contestant la Sra. Maria Casas,  i li diu que el tema de les pilones serà estudiat, i les 
que no estiguin bé es canviaran. 
Amb el tema del solar de St. Rafel, avui justament aquesta tarda hi ha hagut una 
reunió amb veïns per plantejar solucions. 
En relació al tema terrasses, la Regidora posa de manifest que s’està treballant amb 
una nova ordenança que  es preveu que entri en vigor el gener del 2013. 
 
En relació als apartaments turístics, la solució és clara: no es volen molèsties pels 
veïns. I és en aquesta línia que s’està treballant. 
 
Pel que fa al tema de les flors, algunes sí que estan malmeses, per això s’han reposar,  
i defensa que no es pot renunciar a poder tenir flors al barri.   
 
Pel que a fa a la prostitució, expressa que és un tema central, i per això  s’ha modificat 
l’ordenança. La regidora diu de forma literal: “De totes maneres aquesta modificació de 
l’ordenança el que pretén també és sancionar molt i penalitzar molt el client, no tant a 
la senyora que exerceix; perquè, justament, amb les senyores que exerceixen hi estem 
treballant des del vessant social, amb la coordinació de l’agència ABITS, per a la seva 
inserció al mercat laboral” 
 
Contesta a la Sra. Carmen Català i per això  dóna la paraula a la Gerent del Districte, 
que recorda que prové d’una denúncia d’un expedient del 2007, per molèsties d’aires 
condicionats, que van ser precintats. Tot i així, la Gerent posa de manifest que la 
voluntat del Districte és que pugui descansar i es tornarà a actuar  totes les vegades  
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que calgui. En aquesta línia, hi ha una nova denúncia i el Districte intervé, i intervé 
sobre el focus, i si la Sra. Català considera que no és l’adient, es pot tornar a fer un 
mesurament. 
 
Reprèn la  paraula la Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat 
Vella. Respon a la Sra. Prudence  i li recorda que l’ha citat en diferents ocasions i que 
com a Regidora està oberta a parlar de tot allò que sigui necessari. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella, ofereix la 
possibilitat d’obtenir aclariments i que per això es pot apropar a la taula. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, ni més paraules demanades, la Presidenta 
del consell del districte de Ciutat Vella, dóna per finalitzada l’audiència pública no 
sense abans desitjar un bon estiu a tothom i agrair la presència de les persones 
assistents a l’audiència pública del mes de juliol; a les 20.30 hores. 
 
 
La Presidenta     El Secretari del Districte 
 
 
 
 
 
 
Sara Jaurrieta i Garner                       Alfred Lacasa i Tribó 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE 
CIUTAT VELLA DEL 4 D’OCTUBRE DE 2012 
 
 
 
A la ciutat de Barcelona, a 4 de d’octubre 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'Ima. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner, amb 
l'assistència de la regidora del Districte, l’Ima. Sra. Mercè Homs i Molist i del 
vicepresident Sr. Joan Anton Sánchez de Juan. 
 
Concorren a la sessió, el regidor adscrit, l’Im. 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, Ima. Sra. Assumpta Escarp i 
Gibert, del grup municipal del PSC, i Ima. Sra. Elsa Blasco i Riera, del grup municipal 
del PPC, l’Im. Sr. Jordi Portabella i Calvete, del grup municipal d'UpB. i l’Im. Sr. Alberto 
Villagrasa i Gil, del grup municipal del PPC. 
 
Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers :  Sra. Ma. José Arteaga 
i Muñoz, Sr. Pol Avinyó i Rosselló, Sr. Jose Carlos Casanova Losilla, Sr. Nacho Cano i 
Vidal, Sr. Rubén Costa i Ullua, Sr. Jordi Galofré i Monleón, Sra. Rut Garrido i Garcia, 
Sra. Elisabeth Jiménez i Cara, Sra. Anna Lliuró i Serra, Sr. Ramon Molist i Godó, Sra. 
Carolina Pallés i Calte, Sr. Daniel Pío i Gutiérrez, Sr. Albert Rodríguez i Roig, Sr. Josep 
Zalacaín i Suarez i Sr. Jordi Bordas i Villalba. 
 
Actua com a secretari el Sr. Alfred Lacasa i Tribó, que certifica. 
 
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència obre la sessió a les 19’00 
hores, amb el següent ORDRE DEL DIA: 

 
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el 5 de juliol de 2012 . 

A) PART INFORMATIVA  

1. Despatx d’Ofici 
2. Informe de la regidora 
3. Informe sobre el Pla d’estiu de Ciutat Vella 
4. Informe sobre les actuacions de millora de l’espai públic   

 

B)  PART DECISÒRIA 

1. INFORMAR la modificació del pla especial del Port Vell de Barcelona en els 
àmbits V i VI (molls de la Barceloneta i Rellotge per regular el seu front).  
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C)  PART D’IMPULS I  CONTROL 

1. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal UpB per 
incorporació a l’informe de la Regidora dels desnonaments hipotecaris i de 
lloguer. 

2. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ICV-EUiA en 
què s’insta al Govern a l’el·laboració d’un informe amb els projectes d’inversió, 
dotacions i calendari del PIM 2012-2015. 

3. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal del PPC en 
relació al tancament de la sala Baluard, l’obertura dels jardins i la seva 
museïtzació 

4. Proposició al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal del PSC per 
establir un marc estratègic per a treballar durant el mandat 2012-2015. 

5. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal UpB que en el cas 
que s’aprovi el Pla Especial del Port Vell de Barcelona, sigui creada una 
comissió de treball.  

6. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal UpB per tal que les 
persones dependents del districte puguin accedir al programa d’ajuts per 
realitzar les petites obres de rehabilitació en els seus habitatges que siguin 
necessàries per a adequar-les a les seves necessitats. 

7. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ICV-EUiA en relació 
al Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) i l’actuació en relació al Grup Polític de 
Drogues de l’Ajuntament. 

8. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal ICV-EUiA sobre el 
respecte a la pluralitat d’expressions. 

9. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal del PPC perquè 
s’estudiï la possibilitat de fer àrea verda als aparcaments dels antics jutjats en 
la confluència dels carrers Comerç i Picasso. 

10. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal del PPC per la 
creació d’un pla, a fi i efecte de posar fi a les pernoctacions al carrer, amb 
mesures socials, en un termini no superior a sis mesos. 

11. Prec al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal del PSC per a la 
presentació d’un informe on es doni a conèixer els canvis, afectacions i les 
previsions d’execució de les actuacions que formen part del  Pla Director per la 
reforma urbana de la plaça de la Gardunya i entorns. 

12. Pregunta al Consell Plenari de Ciutat Vella del Grup Municipal del PSC sobre 
els enderrocs de les finques compreses entre els números parells del 2 al 16 
del carrer Mestres Casals i Martorell i la del número 7 del carrer Arc de Sant 
Cristòfol que permetin la construcció de la nova residència per a la gent gran. 

13. Seguiment de Proposició del Grup Municipal del PPC en relació a l’acord del 
Consell Plenari del Districte de Ciutat Vella del passat 1 de març del 2012 en 
relació a diverses actuacions als entorns del Mercat de Santa Caterina. 

 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella dóna la 
benvinguda a tots els assistents a la sessió ordinària del consell del districte de Ciutat 
Vella, i inicia la sessió amb el primer punt de l’ordre del dia, l’aprovació de l’acta de la 
sessió ordinària del 5 de juliol de 2.012.  
 
Del següent punt de l’ordre del dia, PART INFORMATIVA, i dins del despatx d’ofici, la 
portaveu  Sra. Elisabeth Jiménez i Cara sol·licita el llistat de les subvencions 
denegades amb el motiu de la denegació. La presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella respon que és pública i que no hi ha inconvenient. 
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A continuació, la Sra. Mercè Homs i Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella 
presenta el seu Informe : 
 
Ens situem al mes de juliol, amb la presentació del Cicle al Raval que es va fer el dia 
11 de la mà de la Filmoteca de Catalunya. Aquest cicle i exposició mostren una vintena 
de llargmetratges que recorren la història del barri, des de fora muralles fins les 
darreres transformacions socials i urbanístiques. Felicitem a la Filmoteca per l’interès, 
com a Institució de recent incorporació en el barri, per generar aquestes complicitats 
positives amb l’entorn i per donar aquesta oportunitat  per redescobrir-nos a través del 
cinema, la fotografia i imatges històriques i reals del Raval.  
 
El mes de setembre, la marxa per la independència, que es va produir en diferents 
indrets del territori i arribava d’alguna manera a tots els ajuntaments o districtes de la 
ciutat, va arribar a Ciutat Vella el 10 de setembre. Convocada per l’Assemblea 
Nacional de Catalunya i on vam fer la recepció en aquesta mateixa sala donant lectura 
per part de l’Assemblea a un manifest, i amb l’entrega de l’estelada.  
 
La Festa Major del Raval, que es va celebrar el cap de setmana del 12 al 15 de juliol, 
va estar una vegada més organitzada per la coordinadora d’entitats del Raval. Hi 
participen 58 entitats, nou de les quals s’han incorporat en l’edició d’aquest any; per 
tant, denota aquest interès per formar part de la coordinadora i d’aquesta participació 
en la Festa Major del barri del Raval. A més a més, s’ha comptat amb la participació 
d’onze equipaments i vuit institucions del barri. Des d’aquest punt de vista, valorar molt 
positivament l’èxit de participació i col·laboració de tot el teixit social del barri.  
 
Algun tret remarcable, és que s’ha potenciat la diversificació i descentralització 
d’espais, es va reduir en dos dies l’activitat de la plaça dels Àngels i s’han consolidat 
nous espais, com la plaça Salvador Seguí o la plaça Vicenç Martorell. S’han realitzat 
itineraris guiats a vuit institucions culturals del barri, fent que s’obrin de cara al veïnat, i 
s’han organitzat diferents activitats per a totes les edats: cercaviles, concerts,  catifes 
de flors, jardins penjats als comerços, etc. 
 
Al mes d’agost també es van celebrar les tradicionals festes de St. Roc. El més 
rellevant va ser, com cada any, la hissada de la bandera heràldica de St. Roc, el 
seguici tradicional, la trenta-unena trobada i ball de gegants, el correfoc, el castell de 
focs, etc. Destacar que enguany es va celebrar el trentè aniversari de la colla de la 
plaça Nova, que són els organitzadors de la festa.  
 
La Festa Major de la Ribera, a mitjans del mes de setembre, també va ser molt 
destacada per la seva afluència de públic i per totes les activitats que s’hi van 
desenvolupar. Donar les  gràcies a la Plataforma d’Entitats de la Ribera, la principal 
entitat que organitza totes les activitats. En aquesta festa es va recuperar el concert 
organitzat per Riber-música que va comptar amb una assistència de més de mil 
persones.  
 
Destacar la participació d’equipaments i entitats que també han contribuït a diversificar 
i a enriquir la programació; per exemple, les portes obertes del Cem Ciutadella, del 
museu de la Xocolata, del centre St. Pere Apòstol amb la barra Espiga d’or, i el 
correfoc a càrrec dels diables del Casc Antic, per tant, també valorar aquesta 
participació del Cor del Raval o de la Marching Band i la contribució en d’altres 
territoris del districte.  
 
A la festa major de la Barceloneta, celebrada més recentment, com cada any la 
Comissió de festes ha organitzat  la majoria d’actes de les entitats, amb un públic total 
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aproximat de 10.000 persones. La Comissió de festes del carrer Pescadors ha 
organitzat les festes del seu carrer engalanant-lo i fent les activitats en el propi carrer.  
 
Els actes esportius, com el Torneig Open de Petanca, el waterpolo, la natació, actes 
culturals relacionats amb la Casa Barceloneta 1.761, etc. Ja s’ha dut a terme la 
primera exposició en aquest espai que d’alguna manera comença a ser gestionat per 
la mateixa gent de la Barceloneta  i que s'emmarca dintre d’aquest pla de barris. 
 
Cal remarcar la participació a la Festa Major de la Barceloneta que han aportat els 
equipaments la Fàbrica del Sol i l’espai de Mar, integrats a la Barceloneta amb els 
seus tallers orientats al consum responsable i a les energies alternatives, i activitats de 
mar per persones amb discapacitat. 
 
I també destacar una cosa que encara no s’ha produït però que tindrà el seu impacte; 
el Corre Barri. És una prova esportiva que vol implicar a tots els districtes i barris de la 
ciutat, que bàsicament esdevindrà una festa popular – esportiva, amb una distància a 
recórrer de deu kilòmetres, amb un recorregut força planer, que es desenvoluparà tot 
en el nostre districte i que s’organitza a través del Club Natació Atlètic Barceloneta, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i del Port. Tindrà lloc el proper 
dissabte 14 d’octubre.  
 
Pel que fa al comerç a la Barceloneta, s’havia de celebrar en el marc de la Festa Major  
la segona jornada de comerç al carrer. La primera va tenir un bon impacte i una molt 
bona acollida. S’havia de fer, però la pluja no ho va permetre, i se celebrarà aquest 
proper dissabte 6 d’octubre, al mateix lloc on es va celebrar, a la plaça Poeta Boscà.  
 
A finals de setembre, al mercat de Sta. Caterina, hi va haver la Fira Gastronòmica. Els 
comerciants del mercat van organitzar un tast gastronòmic del producte a l’avinguda 
Francesc Cambó; malgrat la pluja però, la iniciativa va tenir molt bona acollida per part 
de les persones que feien les seves compres al mercat o passejaven per l’entorn. Està 
previst realitzar una reunió per valorar la continuïtat de l’activitat vist l’èxit obtingut. 
 
Dins l’apartat de comerç s’ha realitzat la primera Taula de Comerç, aquella taula que 
amb la presentació del Pla Argent, es va dir que es crearia, i de la qual formen part 
representants dels diferents eixos dels barris del districte, i diferents institucions. Es 
crea per debatre i posar sobre la taula temes que afecten a aquest sector, més 
concretament de Ciutat Vella.  
 
Vam celebrar l’Audiència Pública també el mes de juliol, i el Consell Ciutadà que, 
bàsicament va ser per presentar el PAD del districte.  
 
En el Plenari extraordinari de setembre, el PAD de Ciutat Vella no va ser aprovat. Com 
a regidora vull mostrar la decepció i la pena que no haguem pogut aprovar un PAD, 
que en definitiva, ja ho vaig expressar en el debat, molts dels punts son coincidents 
amb tots els grups i que recull les peticions, generalment, de tots els veïns i de totes 
les entitats del districte; però, en definitiva, el govern té un full de ruta marcat i  per 
tant, s’intentarà desenvolupar amb tota la seva dimensió.  
 
Des del punt de vista de cultura, destacar que s’ha signat un conveni amb la 
Universitat de Barcelona, amb la Facultat d’Arqueologia. Un conveni entre el districte, 
la Universitat i l’ICUB perquè es puguin dur a terme pràctiques en un solar de titularitat 
municipal dins dels jardins Victòria dels Àngels, ubicats a la mateixa facultat. És un fet 
insòlit que els mateixos estudiants de la facultat puguin tenir un terreny per excavar i 
fer-hi treballs arqueològics. És pràctic pels estudiants i, al ser un espai obert, també en 
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gaudiran el públic i els veïns en general.  
 
Des del punt de vista d’educació, informar que s’ha iniciat el curs escolar 2.012 – 
2.013. Hi ha hagut un trasllat, el de l’escola Drassanes al carrer Rull, sense cap 
incidència. S’ha començat el curs amb normalitat, amb el canvi de ruta per part de les 
famílies, i observant si hi ha més ajustos que calgui anar fent.  
 
S’ha començat el curs amb 7.978 alumnes matriculats al districte, entre infantil, 
primària i ESO. Les ràtios definitives mantenen les necessitats específiques del 
districte respecte altres districtes de la ciutat i entren per tant, dins la planificació inicial 
durant el període de preinscripció. A les escoles bressol hi ha hagut una oferta de 283 
places i una demanda de 342; això suposa un 17% de places no cobertes. Dues 
autoritzacions de jornada compactada en centres públics, possibilitat que es va oferir 
als centres i que en el nostre districte s’hi han acollit els instituts Joan Salvat Papasseit 
i el Pau Claris. 
 
En el tema dels ajuts de menjador, s’ha de destacar que la convocatòria té la dotació 
econòmica d’inici més alta que s’ha fet mai a Barcelona; gràcies a l’aportació 
extraordinària de dos milions i mig per part de l’ajuntament. Amb aquesta contribució 
l’ajuntament aporta el 60% de l’import de la convocatòria.  
 
Temes de seguretat: la campanya de llauners, que encara té una vigència de nou 
mesos, motivada per l’associació d’amics i comerciants de la plaça Reial, l’associació 
d’amics de la Rambla i els del carrer Avinyó, i entitats diverses del barri Gòtic, han 
impulsat aquesta iniciativa per lluitar contra la venda ambulant de begudes. Amb 
aquesta campanya de comunicació, es demana “la cervesa no la compris als llauners” 
i evidentment, compta amb el suport de l’ajuntament, del districte i de l’empresa 
Estrella Damm, que d’alguna manera facilita tota la campanya i tot el finançament. 
 
Es va fer una actuació en el mes de juliol a la Rambla del Raval, número 8, finca que 
els serveis tècnics del districte van desallotjar perquè no reunia les condicions mínimes 
d’habitabilitat. L’edifici patia diverses patologies, l’escala de comunicació vertical no 
tenia l’estabilitat garantida, a les façanes hi havia esquerdes, els balcons estaven 
apuntalats i a l’interior hi havia tot de deformitats estructurals. El desallotjament es va 
produir sense cap incidència i actualment està, doncs, tapiada.  
 
De la  seguretat a les platges, comentar la creació del nou grup del cos de la guàrdia 
urbana, amb 70 efectius uniformats, que han permès fer actuacions més puntuals.  
 
L’operació trilers, que també l’hem fet durant l’estiu, i l’operació Eixos d’Oci Nocturn, 
que a través del decret d’alcaldia de prohibició de les rutes d’alcohol, ha reforçat el 
control i l’activitat administrativa.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
paraula als grups municipals.  
 
El portaveu d’Unitat per Barcelona, Sr. Jordi Bordas i Villalba, felicita als tècnics de 
barri i al districte per la seva actuació en l’organització de les diferents festes. També 
dóna la benvinguda a la publicació Massala amb qui no sempre comparteix la línia 
editorial però considera bo que hi hagi  premsa crítica al districte.  
 
De l’informe de Regidoria destaca la visita de l’Assemblea Nacional Catalana al 
districte, posant de relleu la importància per al seu partit, que fa més de vuitanta-un 
anys que demana l’alliberament nacional, i demana a la regidora que el proper any, 
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l’Assemblea Nacional pugui penjar l’estelada al balcó del districte. 
 
Del tema del comerç, diu que el petit comerciant està vivint un atac amb tot aquest 
canvi de normativa imposat des del regne d’Espanya, que cal continuar fent polítiques 
en favor del petit comerciant, estimulant-lo i protegint-lo. Per això, reitera la petició 
expressada en diferents Consells de Barri, en el sentit de què el tema del comerç no 
es tracti només amb les entitats de comerciants sinó també amb els veïns i  partits de 
l’oposició. Sol·licita que en les properes Taules de Comerç es convidi tant als grups de 
la comissió com als representants del veïnat.  
 
Sobre el Port Vell, comenta que en el punt de precs han presentat la petició de creació 
d’una comissió de treball i es lamenta de la manca de transparència o de la mala 
capacitat de negociació amb el veïnat.  
 
De la xarxa ortogonal diu que és una molt bona idea d’Esquerra Republicana de 
Catalunya,  que farà un bon servei i servirà per esponjar una mica el que seria 
l’avinguda Paral·lel i, en un futur, totes les avingudes per on passen autobusos de la 
nostra ciutat. 
 
L’últim punt que vol remarcar és el futur de Focivesa ja que l’any vinent s’acaba, per 
estatuts, el seu funcionament, i no hi hagut un debat en el consell plenari del districte 
sobre com ha acabat. Creu, doncs, convenient fer un debat en els Consells de Barri, i 
el plenari del districte per decidir com serà la nova empresa, la qual no ha ser 
centralitzada, sinó estar sota el lideratge del districte. 
  
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
paraula al grup d’Iniciativa Verds – Esquerra Unida i Alternativa, al seu portaveu, el Sr. 
Rubén Costa.   
 
El portaveu, Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua comenta que l’1 d’octubre, va ser el 
dia de la gent gran, i que el tema de la vellesa digne i segura està en risc. 
 
Recorda que el dia 28 de setembre va haver-hi una manifestació pel tema del dret a la 
reforma restrictiva de la llei de salut sexual i reproductiva, i lamenta que Convergència 
sigui còmplice de la reforma del Partit Popular.  
 
En referència al tema del Port Vell, a una qüestió vinculada a la Comissió Consultiva i 
el canvi d’horari a causa de l’agenda, demana que l’horari garanteixi la participació de 
totes les persones interessades en donar el seu parer o tenir informació sobre com 
serà aquest projecte.  
 
Sobre el tema PAD, creu que recollir propostes dels veïns i veïnes dels barris està molt 
bé, però que després d’un any de la presentació del PAD, ja no s’està votant tan sols 
un document, sinó que es valora la gestió de govern, i el model que s’està seguint no 
els agrada. Per això, van votar en contra.  
 
Del desallotjament de la Casa de la Rambla del Raval, volen preguntar per què es pot 
transitar encara pels voltants de la casa si hi ha esquerdes i per tant possible perill. 
 
I sobre la publicació Massala, consideren important tenir un mitjà, però lamenten que 
el reportatge a la regidora no hagi estat molt afortunat per unes intervencions 
vinculades a temes d’immigració i de les batudes al pou de la Figuera, Forat de la 
Vergonya.  
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De l’inici del curs escolar, opina que l’actual govern està fent una agressió molt directa 
a l’educació pública, que les alertes de la FAPAC, i el fet que les famílies es vegin 
obligades a portar bona part del material per tirar endavant activitats dintre de les 
escoles, estan posant en perill l’educació pública, fet que va en contra de la igualtat 
d’oportunitats. 
 
En el cas del districte de Ciutat Vella, dir que les ràtios parlen de més de 25 alumnes a 
algunes escoles. Sobre les beques de menjador; són coneixedors de què en algunes 
escoles no es queden a dinar alumnes que han demanat la beca perquè no poden 
pagar el menjador. Hi ha una baixada del 80%, ja que l’any passat es quedaven en 
algunes escoles 180 nens i ara se’n queden 35. Afegir a això la reducció del nombre 
de mestres que es manté, tot i l’augment del nombre d’alumnes. 
 
Sobre l’Assemblea Nacional Catalana repeteix el que van dir a la recepció de 
l’assemblea, que fora bo que  aquesta sigui la primera recepció que fa la Regidora del 
districte de moltes més manifestacions que són al carrer: els desnonats, els aturats, i 
altres temes de reivindicacions veïnals. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
paraula al Partit Popular, a la seva portaveu, la Sra. Elisabeth Jiménez.  
 
La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara: 
La Sra. Jiménez es lamenta, en general, de les poques iniciatives en aquest Ple per 
part del grup de govern.  
 
Del cicle del Raval de la Filmoteca, en té bona opinió i espera que serveixi per 
pacificar  i dignificar la zona.  
 
Referent a la implantació de la policia de barri i a la revisió del Pla d’Usos, recorda el 
compromís de govern amb el Partit Popular, amb quatre mesos de retard, i de la 
normativa de terrasses i inspeccions als comerços incumplidors de la llei i les 
ordenances, opina que, juntament amb el top manta, suposen un atac al comerç legal.  
 
Retreu a aquest govern l’estat de la neteja, l’enllumenat, el clavegueram del districte, 
l’augment de les queixes per manca d’higiene i els pisos patera, on malviuen tantes 
persones que provoquen molèsties al veïnat.  
 
També vol fer esment als apartaments turístics il·legales, al tancament de la narco – 
sala i al greu problema del carrer Magdalenes; al pla integral dels voltants de Sta. 
Caterina, incloent les lluernes de la plaça de Joan Capri; a la conversió en plataforma 
única de S. Pere Més Baix, tal i com es va prometre als comerciants abans de les 
elecciones, a la instalació de càmeres de seguretat en la zona de Carders, Corders, 
que els veïns reclamen al Partit Popular perquè van presentar el prec, i a la creació 
d’un fons d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis en mal estat a la Barceloneta. 
 
Felicita a totes les entitats participants que han fet, que un any més les festes del 
districte hagin estat un éxit, i celebra que el comerç de la Barceloneta prengui 
relevància en el districte, aconsellant que el següent pas sigui un pla d’inspeccions 
d’aquells comerços que incompleixen la llei. 
 
Expressa el seu malestar per la falta d’assistència de ciutadans al Consell Ciutadà i 
convida a la regidora del districte a millorar-ne la convocatòria. 
 
Valora positivament l’actuació de la Guàrdia Urbana de Ciutat Vella contra els llauners, 
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els quals empobreixen el comerç legal, el que paga impostos, crea llocs de treball i 
tanca quan correspon, i veuen com a necessària la coordinació amb d’altres cossos 
policials per aconseguir una actuació policial transversal. 
  
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
paraula al grup municipal socialista, el Sr. Nacho Cano.  
 
El Sr. Nacho Cano i Vidal comença la seva intervenció felicitant als barris de la 
Barceloneta, el Raval, el Gòtic i St. Pere, Sta. Caterina i la Ribera. Concretament a la 
Ribera, per la celebració de les seves festes, i especialment felicita als veïns, entitats i 
comerciants que, amb la seva tasca i dedicació, fan possible que gaudim del barri.  
 
Agraeix a la Sra. Homs per acollir la demanda respecte al comerç al carrer, i demana 
que es faci extensiva a d’altres barris del districte perquè, en temps de crisi i en el 
context actual, aquest tipus de mesura és important per dinamitzar el comerç.  
 
Del tema dels òrgans de participació, transmet la seva preocupació per la disminució 
important de participació en els mateixos, tant al Consell Ciutadà, on van participar 
zero veïns, com a les Comissions Consultives, i també en aquest consell plenari, on 
possiblement hi ha menys veïns que fa un any o dos.  
 
Referent als temes de comunicació i a la pàgina web, observa que encara s’hi pot 
veure la conferència de fa quatre mesos, quan ha de ser un canal de comunicació amb 
els veïns i veïnes del territori, de Ciutat Vella, i no un canal per fer campanyes 
publicitàries de forma subliminal. 
 
Pel que fa a la prostitució s’ha passat de l’amonestació a la sanció, i les prostitutes han 
passat d’estar a la Rambla, a estar a la Rambla i d’altres punts del districte, com el 
passeig Marítim de la Barceloneta. Això, demostra que la mesura no és suficient, no és 
vàlida, calen mesures socials i programes de reinserció.  
 
Respecte a l’inici del curs escolar, celebra la posada en marxa del nou equipament al 
barri Gòtic, denuncia que aquest curs escolar comença a Catalunya amb 30.000 
alumnes més i 3.000 professor menys, i demana que el govern de districte aclareixi si 
aquesta proporció també s’ha produït a Ciutat Vella.  
 
Aquest curs escolar comença amb l’aturada de l’escola bressol d’Andrea Dòria, al barri 
de la Barceloneta, i amb la pèrdua d’una línia a l’Alexandre Gali del mateix barri.  
 
Observa que les retallades arriben a la sanitat, a les infraestructures, a la mobilitat, i 
que posen de manifest el fracàs de la política actual, que hauria de tenir tres grans 
objectius com són combatre la crisi econòmica, crear llocs de treball i el pacte fiscal. 
 
Opina que l’informe de la Regidoria està pràcticament buit de contingut polític, que és 
més informatiu de festes del districte i el podria presentar qualsevol regidor o regidora 
de qualsevol altre partit polític.  
 
Es queixa de què no s’acompleixen els acords que el Consell de Districte aprova 
majoritàriament, i de què no s’atenen les peticions d’introducció de temes nous que fan 
els grups municipals. 
 
Declara que els socialistes tenen la mà oberta a treballar conjuntament, amb esforç i 
disposició, sense trepitjar segons quines línies vermelles que trenquin l’equilibri i la 
mixtura d’usos entre els veïns, residents i comerciants que estimen aquest districte. 
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La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella dóna la 
paraula a la Regidora Mercè Homs.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella dóna les gràcies 
i comença a respondre els temes als quals s’han referit els diferents grups, valoracions 
que, evidentment han estat rebudes i anotades. 
 
Explica que la Taula de Comerç és un òrgan nou de participació interna de govern, no 
és una taula de participació veïnal, ni d’entitats, i que a la Junta de Seguretat, tampoc 
intervenen els grups de l’oposició; sí que intervenen a les taules de seguretat veïnals 
dels barris, però no a la Junta de Seguretat, que a més, ja hi era en l’anterior govern. 
Al llarg de tot aquest any, s’han anat incloent als òrgans de participació extensiva, no 
només als veïns, sinó també als grups municipals. 
 
En quant al tema del Port Vell, diu que després s’hi referiran més extensament perquè 
hi ha diferents aspectes a tractar.  
 
Sobre les crítiques per l’hora de la Comissió Consultiva, i el nivell de participació, 
recorda que, des del primer dia s’està convocant a totes les entitats de Barceloneta per 
anar-ho explicant i que és pretén informar d’un tema costerut per a tothom i  prou 
polèmic, sense cap intenció d’amagar res, ni de limitar la informació, ben al contrari; si 
es canvien les hores és, justament, per trobar la persona més adequada per explicar i 
donar resposta a qualsevol inquietud de qualsevol veí o entitat.  
 
Del tema de Focivesa, respon que es tracta d’una empresa pública, d’un instrument de 
gestió, que a més, són membres del consell d’administració, on s’ha explicat el rumb 
que agafen; s’adapten a la nova situació econòmica i social. El debat és obert i ahir  va 
tenir lloc un consell d’administració per explicar tot això. 
 
Del tema de la participació, recorda que s’ha dit en diferents ocasions i informa de què 
hi ha molta relació amb els veïns i les entitats, i que això, segurament, disminueix la 
necessitat d’assistir a les reunions públiques. Es fa un seguiment bastant constant 
d’emails, telèfons, i evidentment d’agenda, destinada als veïns i a les entitats que ho 
demanen. Sempre reben resposta i sempre se’ls dóna hora per a qualsevol inquietud, 
necessitat, queixa o suggeriment; la prova està en què disposem de tota l’agenda i el 
calendari d’activitats desenvolupades amb les entitats. La comunicació és fluïda i no hi 
ha constància de què hagi estat desatès ningú. 
  
Li respon a la Sra. Elisabeth Jiménez que el senyor del carrer Magdalenes ha estat 
atès moltíssimes vegades per la regidora i altres representants. 
 
Dels compromisos als que es refereix la senyora Elisabeth, la regidora comenta que 
ha passat un any i poc de govern i s’han fet moltes coses, engegat molts projectes i ja 
se n’obtenen resultats, però que encara queda molt de temps per a d’altres objectius.  
 
En quant al tema de la pàgina web, es recull la manca d'informació, tot i que no consta 
que sigui així, però és un lloc de difusió, no només del districte sinó per a tothom.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella demana als 
grups si hi ha alguna intervenció més i atorga la paraula al Sr. Bordas. 
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba agraeix a Convergència i Unió, i a Iniciativa 
per Catalunya, el seu suport a la declaració institucional presentada per felicitar l’èxit 
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de la manifestació del passat 11 de setembre, on es demana el dret a decidir, l’impuls 
del consens dins la societat catalana i que els catalans puguin determinar 
democràticament el seu futur, i lamenta que el partit socialista no s’hagi afegit a 
aquesta declaració institucional, tot i que del Partit Popular ja s’esperava que fos així. 
 
Comenta que la porta que dóna a la plaça està tancada, i que hi ha una furgoneta de la 
policia, cosa que sorprèn donat que al plenari hi ha assistit una vintena de persones  i 
en època de retallades convé utilitzar millor els recursos.  
 
Sobre el tema de comerç, creu que és bo que també es traslladi al districte, no 
solament com a informació sinó també com a debat, perquè moltes desavinences 
entre comerciants i veïns, es poden arreglar parlant-ne tots junts.  
 
Acaba dient que el rumb que ha de prendre Focivesa, s’entén que s'ha d’escollir al 
plenari perquè és una empresa pública; al consell d’administració hi ha gent de grans 
empreses, i representants dels grups polítics, però on està una mica representada la 
legitimització dels ciutadans i ciutadanes de Ciutat Vella és en el plenari. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
paraula al portaveu, Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua qui agraeix les paraules del 
conseller Jordi Bordas, i diu que el seu grup està en la línia pel dret a decidir; on es 
trobaran sempre.  
 
Del tema de la Comissió Consultiva no dubte dels canvis, ni dels horaris, ni de què es 
comuniqués però reflexiona sobre el fet de què els temes que són prou importants i ja 
tenen uns horaris, s’han de mantenir més enllà de la necessitat d’alguna agenda i que 
cal establir un protocol on el més important sigui l'horari per a què la gent pugui 
assistir-hi. 
  
Per finalitzar, retreu que no es recullin les preguntes, ni es responguin els dubtes, 
sobre tot del tema d’educació. Demana tota la informació que hi ha dels efectes que té 
al districte la política de retallades, el no a l’augment de mestres, i tota la informació 
que cal al plenari i al consell d’educació.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella dóna la 
paraula a la portaveu del Partit Popular, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara qui declara 
que té la sensació de desaprofitament del consell plenari, on s’hauria de presentar 
més iniciatives.  
 
Del tema de Sta. Caterina, reitera la petició de l’obertura de lluernes a la Pl. Joan 
Capri, i diu que no consta en el PAD ni hi ha intenció de posar-ho.  
 
De St. Pere Més Baix, diu que el PAD parla de dues fases, i fa dubtar de la intenció de 
finalització del projecte. 
 
Sobre la rehabilitació dels edificis en mal estat de la Barceloneta, recorda que es va 
demanar a aquest govern informació de les subvencions entregades per a la 
rehabilitació del pla de barris; d’això ha passat aproximadament un any i no han rebut 
la información. 
 
Diu que el president dels comerciants i veïns del carrer Magdalenes, no aniria al 
darrere per parlar-ne si no passessin camions a partir de les sis del matí, convertint en 
autopista el que podría ser un carrer tranquil. 
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La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella dóna la 
paraula al Sr. Nacho Cano i Vidal del grup municipal socialista qui es dirigeix a la Sra. 
Homs per comunicar-li que no té dubtes sobre les seves reunions amb els veïns, però 
que quan diu que això es la possible causa de la poca participació, no ho considera 
suficient, i que en aquest sentit, espera que en el proper plenari, el seu informe de 
Regidoria, inclogui temes de caire social, d’afectació de la crisi, amb xifres del territori 
de Ciutat Vella, i que defensi els acords que es prenen en aquest consell de districte, 
com per exemple la defensa de l’escola bressol d’Andrea Dòria. 
 
Del tema del web, accepta la resposta de la regidora i espera que els continguts es 
vagin actualitzant per a servir pel que és, un canal de comunicació del territori. 
 
Sobre la declaració institucional, el seu grup creu que no és urgent tractar aquest tema 
en aquest consell de districte.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
paraula a la regidora Sra. Homs.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, es disculpa per haver-se descuidat de respondre al Sr. 
Rubén Costa d’Iniciativa en el tema d’educació, i afegeix que respecte de les ràtios 
d’inscripcions a P3, tots els centres públics, excepte un, tenen una ràtio igual o inferior 
a 25 alumnes; que hi ha tres centres concertats amb una ràtio de 27 i a 1r. d’ESO, és a 
dir, a l’inici de secundària ens trobem ràtios inferiors a 30 alumnes; els concertats 
poden arribar a 35, però només n’hi arriba un en el nostre districte. En total, el 75% 
dels instituts tenen ràtios de menys de 30 alumnes per aula. 
 
Pel que fa a les beques de menjador informa que, des d’aquest govern està garantida 
la beca a totes les famílies que ho sol·licitin i acompleixin els requisits.  
 
Responent a la Sra. Elisabeth sobre el tema de Sta. Caterina, la regidora declara que 
més tard es presentarà un informe d’obres on es veurà reflectit el per què és una obra 
que es projectarà abans d’acabar l’any, que a més està consensuada amb els veïns, 
amb qui s’han reunit vàries vegades. 
  
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella passa al 
següent punt de l’ordre del dia; l’informe sobre el pla d’estiu de Ciutat Vella, i torna 
la paraula a la Regidora Mercè Homs.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella explica que 
aquest informe va ser lliurat en la Junta de Portaveus de la setmana passada, per tant, 
han tingut temps suficient per mirar-se’l, però en resum, el més destacat per als veïns i 
veïnes assistents, del pla d’estiu presentat al mes de juliol és que fa referència a: 
 

• seguretat i foment de la convivència, 
• garantir el descans dels veïns, 
• fer complir la normativa dels establiments de pública concurrència i l’ordenança 

de civisme, 
• evitar festes multitudinàries no autoritzades, 
• estar en contacte amb veïns i comerciants per detectar les activitats molestes, i 
• potenciar un ús veïnal lúdic i cultural dels carrers i les places del districte. 

 
Continua dient que amb els plans d’estiu es pretén que l’impacte directe sobre el 
districte, tenint en compte l’augment d’afluència de gent, no obstaculitzi el seu 
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funcionament gràcies a la gestió més administrativa, més de seguretat, estar alerta 
amb els serveis dels diferents departaments de l’ajuntament. Aquest any, hi ha hagut 
un 5% d’augment del turisme a la nostra ciutat, fet que té un impacte directe al nostre 
districte que és dels més visitats. Afegeix que sobre l’ampliació d’horari nocturn amb 
repercussió al tema del soroll, la Generalitat va decretar que els parcs podien obrir un 
hora més, per tant, hi ha hagut més activitat nocturna i cal estar, tots plegats, més 
alerta. 
 
En termes generals, el nombre de queixes i denúncies ha disminuït al llarg d’aquest 
estiu. Els operatius específics han suposat més intervencions de control administratiu i 
policial, centrats en els punts més conflictius, i la percepció i opinions de veïns i 
comerciants, és d’una millora respecte de l’any 2.011. Tot i la valoració positiva, 
evidentment, hi ha moltes coses a millorar i es seguirà treballant en aquesta línia.  
 
La regidora informa de l’increment d’agents de Guàrdia Urbana que ha permès més 
presència i més activitat de suport a la campanya específica contra el soroll, 
presentada en anteriors plenaris i iniciada abans de Nadal, concretament el mes de 
novembre del 2.011. També informa de la col·locació de sonòmetres en diferents llocs 
del districte que han permès calcular la disminució de soroll, i el decret de prohibició de 
la venda d’alcohol més enllà de les 12 de la nit, que també ha contribuït a la reducció, 
fent que el nombre de decibels baixés entre un 2 i un 3 a l’espai públic. 
 
Es va reunir als empresaris dels diferents establiments per demanar-ne la seva la 
col·laboració, i al llarg d’aquests mesos s’han: 
 

• notificat 290 cartes, advertint de la campanya inspectora,   
• obert 62 expedients per queixes de soroll i 128 per infraccions relacionades 

amb establiments de pública concurrència,  
• portat a terme 147 mesuraments,  
• incoat 60 procediments de tancament, 
• portat a terme 178 precintes en matèria de soroll, 
• incoat 46 sancionadors ordinaris 
• instal·lat 109 limitadors a aparells de música mecanitzada, per compliments 

d’ordres, 
• interposat 6 mesures cautelars judicials contra ordres de clausures i el districte 

ha guanyat en tots els casos, 
• portat a terme 27 expedients pel procediment abreujat pel soroll. 

 
Als agents cívics, figura existent en el nostre districte, se’ls ha ampliat l’horari en 
activitat nocturna i han compartit espai amb els mims i els promotors, i evidentment, 
amb patrulles de la guàrdia urbana; tots ells, col·lectius que es comuniquen i 
s'encarreguen de detectar el que va passant al districte, coordinant els  serveis per 
resoldre les problemàtiques que vagin sorgint. 
 
Amb el tema de la venda ambulant de llaunes, també s’ha fet una intervenció important 
confiscant més de 300.000 llaunes per part de la Guàrdia Urbana. És una campanya 
iniciada per entitats molt específiques de l’entorn del barri Gòtic, que juntament amb 
l'empresa Estrella Damm, han tingut aquesta iniciativa de fer una campanya contra els 
llauners, durant nou mesos.  
 
El nou grup de platges són un grup de persones que passen pel litoral barceloní, un 
nou grup de guàrdia urbana que ha funcionat força bé per a disminuir els delictes en 
aquell entorn.  
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La campanya dels trilers ha sigut intensa. S’ha informat i fet reforç a la Rambla amb 
els cossos de seguretat. Ha permès la dissuasió d’aquest grup, no l’eradicació, però sí 
la disminució  considerable de l’activitat.  
 
Continua dient que La Rambla és un altre punt on s’ha posat especial èmfasi, dintre 
d’aquest Pla Cor, amb el tema de la seguretat, un dels més exigits per Rambla Viva, 
òrgan de participació amb màxima representació de la Rambla. S’ha incrementat la 
presència policial i traslladat les estàtues a la part baixa de Sta. Mónica, evitant tantes 
aglomeracions i reduint els furts en un 20%, respecte de l’any anterior. 
 
Destaca també, el desplegament d’activitats que han fet les entitats i els veïns, i totes 
les xarxes organitzades dels quatre barris per a què s’ocupés l’espai amb activitats 
lúdiques, festives, culturals, i la inclusió d’espais molt interessants, com són els de 
Salvador Seguí i el Pou de la Figuera. La regidora agraeix a tota la gent que ho ha fet 
possible amb el seu esforç. 
  
En quant al servei de neteja, informa de l'augment del nombre d'activitats i personal 
doncs, s’ha: 
 

• incrementat amb catorze equips més d’escombrada i de repàs,  
• més neteja amb aigua, cada dia a les nits i no de manera intercalada, com es fa 

la resta de l’any, 
• s’ha reforçat la neteja amb aigua, nocturna, a les places i. 
• neteja especial en solars buits, actuacions requerides per exemple a Rec 

Comtal 19, passeig Borbó, Valldonzella. S'ha tancat el solar públic del carrer S. 
Rafel que es convertirà properament en un nou espai esportiu gestionat per 
una entitat de Ciutat Vella.  

 
Per tant, el balanç d’estiu a Ciutat Vella, és positiu, com ho demostren les dades: han 
disminuït els decibels, els furts, els delictes, les queixes per trucades veïnals, que de 
gener a setembre s’han reduït en unes 1.000 trucades, respecte de l’any anterior.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella dóna la 
paraula als portaveus dels grups polítics:  
 
El portaveu d'Unitat per Barcelona, Sr. Jordi Bordas i Villalba felicita al govern del 
districte pel tema dels Corre Barris, per tractar-se d’una bona campanya molt ben 
rebuda pels veïns. 
 
Del tema dels llauners diu que s’ha de combatre com un comerç il·legal que és, tot i 
amagar una problemàtica social darrera que fa necessari que s’acompanyi de 
polítiques socials per ajudar a les persones que ho fan. 
 
Del tema de la neteja, opina que cal millorar coses i que seria aconsellable que el 
proper estiu es  parli abans per buscar una manera de fer-la més pràctica. 
 
I finalment, referent a l’espai esportiu de St. Rafel, comunica el desig de què s’expliqui 
el procés que se seguirà, els tempos. 
 
El Sr. José Carlos Casanova i Losilla, d'Inicitiva Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, envers de la campanya d’estiu considera que és semblant a la d’altres 
anys però que, en aquesta ocasió, s’ha fet èmfasi principalment, en els febles i no en 
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els forts. Creu que no es pot permetre més places d’hotels i en canvi es volen fomentar 
encara més i augmenten de facto les terrasses que hi ha als carrers.  
 
També creu que és un error associar les estàtues humanes amb la delinqüència i els 
furts, i demana que no s’estigmatitzi a les estàtues humanes, que es vagi a l’arrel dels 
problemes.  
 
Demana resposta sobre quina és la situació personal en la que es troben les 
prostitutes després de l'augment de la sanció per exercir la prostitució al carrer, i 
conèixer l’import de l’augment.  
 
La portaveu del Partit Popular, Sra. Elisabeth Jiménez Cara declara que la 
valoració presentada sobre el pla d’estiu és molt positiva, i reconeix l’avanç aconseguit 
en alguns temes, com el de les platges, les actuacions puntuals contra la venda de 
llaunes i contra les rutes d’alcohol, però pensa que sense implementar polítiques més 
contundents  contra la delinqüència i l’incivisme, només s’estan posant pegats que 
acaben caient.  
 
De la campanya contra el soroll opina que está mal enfocada perquè es centra en el 
soroll als locals, quan la majoria acompleix amb la normativa i els horaris; és més 
responsable l’oferta dels llauners al carrer que provoca que s’allargui la festa fins a la 
matinada.  
 
En quant a la patrulla especial de platges, creuen que s’ha fet bona feina però 
lamenten que no s’hagin pogut tramitar denúncies de robatori i de furts, perquè un 
augment de l’11’2% d’usuaris a les platges del districte justifica tenir una oficina de 
denúncies oberta 24 hores al dia, 365 díes a l’any a la Barceloneta.  
 
Acaba la intervenció amb unes preguntes de les quals demana respostes concretes:  
 

o Quins són els preus de les sancions per la ruta d’alcohol i per conductes 
incíviques al districte aquest estiu? 

 
o Quin percentatge s’esperen cobrar?  

 
o Quan s’espera cobrar-ho? 

 
El Sr. Daniel Pío i Gutiérrez, del grup municipal socialista comença felicitant al govern 
per la prohibició de les rutes d’alcohol i les seves sancions. També felicita als cossos 
de seguretat que han participat per la vetlla dels veïns i la gent que ens visita, i pels 
grups de neteja. 
 
Del pla d’estiu d’enguany, que veu semblant a l’anterior, amb les novetats de la ruta 
d’alcohol i controls de soroll, diu que és cert que ara es troba més policia, però que a 
Barceloneta hi ha baralles cada nit, amb una violència que feia temps que no es veia. 
 
Del tema de llauners, afirma que s’han produït unes incautacions importants de llaunes 
però que no és suficient ja que encara persisteix el problema, que no es podrà resoldre 
només des de la vessant policial.  
 
Envers al tema de la prostitució, valora la pressió que s’ha fet però que abans no 
s’havia vist prostitució a la Barceloneta i ara se’n troba al passeig Marítim.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
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paraula a la regidora, Mercè Homs.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella, comença dient 
que s'ha de continuar treballant de valent per combatre moltíssimes coses que ens 
passen cada dia i cada nit a Ciutat Vella, però no obstant les dades que són 
científiques i verídiques, contrastades amb les d'anys anteriors, ens fan pensar que la 
tendència és que tot això va millorant. Per això, ens atrevim a dir que és un balanç 
positiu. 
 
De les pistes de St. Rafel, l’Associació Esportiva Ciutat Vella en té la concessió de 
dinamització esportiva al districte, s’ha fet una ampliació de concurs perquè a partir de 
l’1 d’octubre es començaran a gestionar i s’obriran a les diferents entitats del barri.  
 
En el tema de les estàtues humanes, dirigint-se al grup d’Iniciativa, la regidora diu que 
no es vincula les estàtues humanes amb la delinqüència però que és el que generava 
que estiguessin on estaven, doncs tota aglomeració amb flux de gent facilita que els 
delinqüents puguin actuar. Amb el tema de la prostitució, el mes d’agost va entrar en 
vigència el nou decret per regular-la per tant és aviat per fer-ne balanç . 
 
La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara del Partit Popular reitera la petició de 
conèixer els imports de les sancions, aquest cop per escrit, al que la Sra. Mercè Homs 
Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella respon afirmativament. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella comunica el  
passi al següent punt de l’ordre del dia, Informe sobre les actuacions de millora de 
l’espai públic, i cedeix la paraula a la gerent del districte, la Sra. Mercè Massa qui 
presenta un informe, exposat prèviament a la Comissió Consultiva. Són obres de 
millora i actuacions fetes o previstes per fer durant el 2.012 al Districte, i es tracta d'un 
total de 26 actuacions, de les quals quatre han finalitzat, onze estan en curs i onze 
està previst iniciar-les, pràcticament la majoria, al llarg del mes en curs. Concreta que 
les finalitzades són: 
 

 la urbanització de la plaça Padró,  
 

 l’arranjament del carrer Rull,  
 

 la coberta de les pistes de la Maquinista,  
 

 l’enderroc dels edificis del carrer Sotstinent Navarro, 14 – 16. 
 
Les obres en curs són: 
 

 l’adequació de les pistes de St. Rafel – St. Martí, que de fet ja estan acabades, 
 

 la millora de l’espai davant de la nova escola Drassanes,  
 

 l’arranjament de l’entorn del Mercat del Port, 
 

 l’arranjament del carrer de Judici,  
 

 el Punt Verd de la Barceloneta,  
 

 l’aparcament de la plaça la Gardunya,  
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 la rehabilitació de la coberta de la Basílica de la Mercè,  
 

 l’arranjament del local per entitats a Nou de St. Francesc, 21,  
 

 l’escola Mediterrània,  
 

 l’equipament públic d’Andrea Dòria,  
 
 
Les obres previstes i per tant, que estan en procés o de tancament de projecte o a 
punt d’iniciar-se són les següents: 
 
 

 la millora de l’enllumenat de la plaça Salvador Seguí i de l’entorn, el carrer St. 
Ramon, Marquès de Barberà i el passatge Bernardí Martorell. Consisteix tant 
en l’increment de llum com la substitució, 

 
 la millora de la zona de joc infantil de la plaça Salvador Seguí,  

 
 a  la plaça Salvador Seguí  també s’inicia l’arranjament de dos locals que son 

propietat del Patronat de l’Habitatge a través dels quals es pretén fer un primer 
pas per incentivar l’ús i l’obertura de locals en conveni amb l’escola Massana 
per a la instal·lació d’ ex - alumnes o alumnes en l’àmbit de l’artesania, 

 
  l’arranjament de la plaça Joan Capri, projecte que preveu la millora de la 

museïtzació, l’arranjament de la plaça i la millora de la il·luminació,  
   

 es crea una nova àrea de joc infantil a l’avinguda de Francesc Cambó,  
 

 es manté la zona de jocs a la plaça Mercaders i es distribueix de tal manera 
que a la plaça Mercaders serà pels nens més grans, i l’altre part serà per jocs 
dels més petits,  

 
 l’arranjament i millora ambiental dels passos coberts, en aquest cas de tres 

passos coberts. Aquest és l’inici d’un projecte que té molt interès en el districte 
perquè suposa la millora en il·luminació i adequació de tres passos coberts dels 
prop de quaranta vuit que tenim en el districte,  

 
 l’arranjament de la plaça del Llagut, que de fet més que arranjament és el 

sanejament del subsòl, condicionat a l’acabament de la rehabilitació dels 
habitatges, 

 
 la millora del Parc de la Barceloneta,  

 
 dins de la dinàmica de la llei de barris, s’han fet moltes aportacions de millora,  

 
o de la il·luminació, de les noves àrees de jocs esportius i  infantils, 
o de les àrees de gossos i  
o millora de l’accessibilitat, 

 
 s’inicia l’estudi per  garantir la impermeabilització de la plaça Charles Darwin i 

es fa una actuació petita que millorarà el funcionament en el front marítim 
d’actuació del revestiment de la barana. 
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 També està en fase d’estudi l’arranjament de les places de St. Pere, St. Agustí 
Vell i la placeta d’en Regomir que bàsicament, són actuacions de reordenació i 
de millora de paviment. 

 
El portaveu d'Unitat per Barcelona, Sr. Jordi Bordas i Villalba demana al districte 
que quan es faci projectes d’arranjament d’entorns, es plantegi la possibilitat d’ubicar 
lavabos públics. 
 
El portaveu d'Iniciativa Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Sr. Rubén Fernando 
Costa i Ullua diu que, de la rehabilitació de cobertes de la Basílica de la Mercè, volen  
saber si es fa amb diners públics o si hi ha patrocinadors, i sobre l’equipament públic 
d’Andrea Dòria, conèixer si hi ha un compromís verbal de què en algun moment torni a 
ser una escola bressol. 
 
La portaveu del Partit Popular, Sra. Elisabeth Jiménez  Cara, referint-se a 
l'organizació dels carrers de la Barceloneta, desitgen saber quins altres carrers a més 
de Judici està pressupostat arreglar en el 2.015, si s'acabarà el projecte de la plaça de 
la Gardunya i perquè no estan incloses, a les obres de la  plaça del Llagut, la reforma 
de l'edifici d'habitatges, com es va dir al consell de barri. 
 
El portaveu del grup municipal socialista, Sr. Albert Rodríguez Roig demana com 
a mesura tècnica, més llei de barris per poder anar ampliant tots els projectes, sense 
aturar-ne cap. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
paraula  a la Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella que 
contesta sobre el tema dels lavabos públics explicant que a la nova ordenança de 
terrasses, s’exigeix a tots els establiments de pública concurrència amb terrassa que 
tinguin lavabos d’ús públic, perquè hi podrà accedir tothom que tingui necessitat 
d’anar-hi, per tant, entre aquests i evidentment tots els equipaments municipals que 
també tenen lavabos públics, estarà coberta la demanda.  
 
Continua dient que la plaça de la Gardunya, tema vinculat amb l'escola Massana, ja es 
va explicar en l’anterior plenari, que la pretensió no és modificar res, és adaptar-ho a 
les noves circumstàncies perquè no quedi empantanegat. 
 
Del tema d’Andrea Dòria, la regidora diu que no es posarà per escrit una cosa que no 
es té certesa de poder fer, i  finalitza responent al grup socialista que hi ha un 
empobriment d’inversió generalitzat, no només al districte de Ciutat Vella, i que s'ha de 
tenir prioritats. 
 
La Sra. Mercè Massa, gerent del Districte de Ciutat Vella informa respecte a la 
inversió, que la previsió és portar a terme les actuacions que s’han recollit en el pla 
d’actuació del districte; la concreció i la dotació, no s’aprova com a pressupost general, 
sinó que cada vegada que s'inicia un projecte, és la Comissió de Govern qui acaba 
habilitant l’aportació per dur-lo a terme, i a mida que es posin en marxa els projectes 
d’obra que recull el pla d’actuació del districte, s’anirà informant. 
 
Responent a la Sra. Elisabeth Jiménez, la Sra. Mercè Massa diu que els edificis dels 
pescadors, com es va presentar a la comissió de seguiment del pla de barris de la 
Barceloneta, tenen finançament, però no és finançament dins de la pròpia llei de 
barris, i que respecte al pressupost, es treballa sobre una previsió al capítol 
d’inversions que sempre requereix buscar aportació bancària. 
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La presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella inicia la PART DECISÒRIA, el 
punt que diu: Informar la modificació al Pla Especial al Port Vell de Barcelona en 
els àmbits cinquè i sisè; molls de Barceloneta i Rellotge per regular el seu front, i 
atorga la paraula als grups municipals. 
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan informa del punt de modificació del pla especial 
del Port Vell. Un pla on el promotor és l’autoritat portuària de Barcelona, el Port de 
Barcelona i té per objectiu regular els fronts del Moll de la Barceloneta, del Rellotge, 
amb la finalitat de poder destinar l’actual Marina als iots de gran eslora.  
 
L’objecte del pla és:  
 

• la modificació de l’estructura de pantalans, que és una mica l’estructura on van 
a amarrar els vaixells,  

 
• la transferència d’edificabilitat que estableix també unes condicions d’edificació 

que es concreten en dos edificis: un edifici A situat a l’accés del Palau de Mar 
de planta baixa amb usos de recepció i serveis a les tripulacions, i un segon 
edifici  que es situa al final del Moll de la Barceloneta, a l’altre extrem, de planta 
baixa més un, amb usos d’oficines per empreses i esportius pels usuaris de la 
Marina.  

 
En cap d’aquests dos edificis estan permesos els usos de concurrència pública. La 
torre existent al final del carrer Escar, és una torre que encara existeix i que recolliria 
les condicions de volum actual, amb ús d’oficina, que de fet és la seu de la Marina del 
Port Vell. 
 
També contempla adequar els accessos als molls, en concret pel carrer Escar, i situat 
al final del moll del Dipòsit accedirien serveis de mercaderies i restaria l’accés del 
Palau de Mar, només pels usuaris de la Marina.  
 
Aquesta nova Marina, amb aspectes vinculats amb l'educació i formació professional, 
activitats relacionades amb la nàutica, i el manteniment i reparació de vaixells, suposa 
una activitat econòmica important. 
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba diu que votaran que no, per coherència, 
perquè aquest projecte que es presenta encara està obert a al·legacions i no és 
definitiu. Demana la recuperació dels molls per a la ciutat de Barcelona, en la línia de 
traslladar la línia marítima – terrestre fins a l’aigua. 
 
La Sra. Rut Garrido i García avança el vot contrari del seu grup perquè el govern es 
va comprometre, en una comissió de seguiment de la Barceloneta, a explicar en detall 
les al·legacions que li havien presentat a l’empresa i quines havien estat acceptades, 
però encara no s’ha contestat; el que s’està proposant és un impacte negatiu per a la 
visualització cap al mar, perquè implica privatitzar un espai que és públic donades les 
mesures de seguretat que implicarà el projecte, que provoca que es converteixi en una 
zona aïllada i de luxe amb afectació negativa a la mobilitat.  
 
Per últim, la portaveu Sra. Garrido anuncia que el seu grup municipal presentarà una 
proposta al ple de l’ajuntament, divendres, per tal que es faci una consulta ciutadana 
sobre la reforma del Port Vell. 
 



 
 
Districte de Ciutat Vella 
 

190 
 

La portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez recorda als presents que el grup municipal del 
Partit Popular, ha presentat al·legacions a aquesta modificació, a l'Ajuntament de 
Barcelona.  
 
El Sr. Daniel Pío i Gutiérrez anuncia el vot en contra fins a que se'ls responguin les 
al·legacions aportades pel grup municipal socialista en aquesta fase del projecte, i fa 
esment al desig ciutadà de recuperar la façana marítima.  
 
El Sr. Joan Anton Sánchez i de Juan respon que és un procés obert i que el consell 
de districte té la potestat d’informar d’aquestes modificacions de plans especials abans 
de resoldre les al·legacions, que arribarà a la Casa Gran on s’acabarà de debatre i 
potser, aleshores, els grups modificaran les seves posicions entorn a aquest projecte, i 
afegeix que el mateix ajuntament, estableix unes modificacions reconegudes aquí: 
 

• no hi ha cap restaurant de luxe,  
 

• no hi ha cap tipus d’element contemplat, perquè l’ajuntament no ha volgut els 
usos de concurrència pública,  

 
• la barrera visual, no existeix,  

 
• la tanca de la Marina del Port Vell, serà la tanca existent que hi ha en aquests 

moments, amb perspectiva des del passeig Joan de Borbó. 
 
En aquest context la creació d’un clúster de desenvolupament econòmic sobre les 
activitats nàutiques i marítimes és el que ens dóna una oportunitat de futur i que des 
del govern es volen potenciar amb aquest projecte. 
 
Diu que no es perd res de làmina d’aigua sinó que s’incrementa amb la nova 
distribució i els pantalans, i l'ocupació dels vaixells allibera la superfície de làmina 
d’aigua amb una menor ocupació respecte a l’ocupació anterior, al tractar-se de 
vaixells més grans. 
 
Pel que fa a la barrera visual, no hi ha previst l’atracament dels iots de més gran eslora 
a l’àmbit del Moll de la Barceloneta i del Port Vell, és a dir  la part estrictament tocant a 
ciutat, sinó que s’aniran situant a la part del Moll d’Espanya i a la part del Moll de 
Pescadors. En quant a  l'impacte econòmic, es fa difícil de valorar però, no està 
sotmès a aquest pla urbanístic sinó a totes les mesures d’acompanyament d’aquest 
projecte, el clúster de nàutica, en el que participa la Facultat de Nàutica de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, el consorci El Far i les principals empreses del 
sector de rehabilitació dels iots, ja instal·lades i treballant a la Barceloneta; en 
definitiva, és un port que ja existeix i es vol potenciar. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella anuncia que 
amb el vot favorable del govern, l’abstenció del Partit Popular i el vot contrari del grup 
municipal socialista, del grup municipal d’Iniciativa Verds – Esquerra Unida i Alternativa 
i del grup municipal d’Unitat per Barcelona, queda informat desfavorablement, el pla 
especial del Port Vell. 
 
La sessió continua amb la PART D’IMPULS I CONTROL. 
 
La primera proposició, la presenta el conseller del grup municipal d’Unitat per 
Barcelona, el Sr. Jordi Bordas i és la següent:  
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 “Que a partir del proper plenari al districte, s'informi en l’Informe de la Regidoria, 
 

- dels desnonaments hipotecaris i de lloguer que s’executin en els nostres barris,  

- donant informació detallada de quantes persones majors i menors d’edat en 

són afectades, 

- en quina situació resten aquestes persones, 

- dades dels desnonaments executats en els darrers dos anys, als barris de 

Ciutat Vella. 

 
El Sr. Jordi Galofré i Monleón es refereix a l’article 104.2 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitat locals, que estableix que el 
reglament orgànic municipal pot crear altres mecanismes de control i fiscalització dels 
òrgans de govern; en aquest sentit l’article 63 del reglament orgànic municipal regula 
els mecanismes d’informació del govern municipal, als òrgans d’impuls, fiscalització i 
control  mitjançant diferents documents, entre els quals es troba el despatx d’ofici.  
 
Informa que, la Comissió de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports ha presentat, 
a nivell de ciutat, una mesura de govern per ajudar a famílies amb menors i persones 
en situació de vulnerabilitat, en una diligència de llançament d’un procediment de 
desnonament o execució hipotecària. Envers l’estadística dels desnonaments, només 
en disposa el Consejo General del Poder Judicial, que les estadístiques són per 
províncies i no fan diferències entre particulars i persones jurídiques, per tant, fins que 
no es pugui decidir com un Estat propi, no es disposarà d’aquestes dades.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella anuncia que 
la proposició d’Unitat per Barcelona, queda aprovada, amb la votació favorable 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, del grup municipal 
socialista, l'abstenció del Partit Popular i la votació contrària del grup de Convergència 
i Unió. 
 
Es passa al següent punt de l’ordre del dia, amb una proposició presentada pel grup 
municipal  d’Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i pren la paraula el Sr. 
Rubén Costa i Ullua qui demana, 
 
“Que el consell municipal del districte de Ciutat Vella, acordi que el govern de districte 
presenti al proper consell plenari de districte un informe amb tots els projectes 
d’inversió, la seva dotació pressupostària i el calendari d’obres que afecten a Ciutat 
Vella, incloses en el pla d’inversió municipal 2.012 – 2.015” 
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra de Convergència i Unió diu que, com ja es va 
debatre en el plenari extraordinari, la inversió inclosa al pla d’actuació del districte i al 
pla d’actuació municipal va lligada a un pla d’inversió municipal, que es trasllada 
anualment a uns pressupostos.  
 
La previsió a dia d’avui d’aquest govern és d’execució total de la inversió inclosa al pla 
d’actuació municipal. Els pressupostos s’aproven anualment al plenari de final d’any, 
per tant i per responsabilitat, no és possible presentar un calendari d’obres amb la 
dotació pressupostària corresponent, fins que no s’aprovin aquests pressupostos. 
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Per aquest motiu no s'accepta aquesta proposta, però el govern es compromet a 
presentar a la comissió consultiva i al consell plenari corresponents, el calendari 
d’obres, acompanyat de la dotació pressupostària, tal com s’ha fet avui.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella anuncia que 
amb el vot favorable d’Unitat per Barcelona, del Partit Popular i del grup municipal 
socialista, i el vot contrari de Convergència i Unió, s’aprova la proposició presentada 
pel grup municipal d’Iniciativa  Verds – Esquerra Unida i Alternativa.  
 
La següent proposició la presenta el Partit Popular. Pren la paraula la seva portaveu, 
Sra. Elisabet Jiménez  Cara qui diu que el Raval Sud fa anys que pateix els efectes 
negatius de la narco Sala Baluard i que cal canviar la imatge del Raval sud per una de 
zona més segura i cívica, alhora que dinámica i amb futur. La idea és augmentar la 
qualitat de vida dels veïns i recuperar i millorar el comerç. El PPC vol destacar els 
punts d’interès cultural del barri, per a fer crèixer les visites culturals, el turismo familiar 
i cultura, i el consum als seus comerços i establiments d’hosteleria. 
 
En definitiva, el Partit Popular aposta per a què l’enorme potencial del Raval no quedi 
amagat darrera d’una narco sala. Per aquests motius, proposen que:  
 
“Que cuando se proceda al cierre de la actual instalación de venopunción de Baluard 
en el barrio del Raval, se abran al público los jardines del baluarte y en su interior se 
habilite un proyecto museístico que explique la historia de la muralla de Barcelona y de 
dicho baluarte”  
 
El portaveu d’ Unitat per Barcelona, Sr. Jordi Bordas i Villalba, recorda l'existència 
a l’Ajuntament de Barcelona, d'un grup de drogues, i un acord de tots els partits polítics 
de no utilitzar aquests temes en plenaris.  
 
La portaveu de Convergència i Unió, Sra. Anna Lliuró i Serra ratifica el prec 
presentat en un altre plenari per un altre grup de l’oposició, demanant que el debat 
sobre els centres d’atenció i seguiment, els CAS, es fessin dins del marc del grup de 
drogues de la Casa Gran, on tots els grups municipals hi tenen representació, i recorda 
que el PAD d’aquest govern ja ho contempla.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
paraula a Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, a la Sra. Rut 
Garrido. 
 
La Sra. Rut Garrido i García inicia la intervenció: 
 
Fa un any i ara no sé si va ser a l’octubre o al desembre, el partit popular va presentar 
una proposta també en aquest ple de tancament de la Sala Baluard per la qual o sigui 
a la qual nosaltres vàrem manifestar el nostre vot contrari.  
 
Avui també manifestem el nostre vot contrari a aquesta proposició, suposo que era 
esperable per diversos motius.  
 
En primer lloc,  
 

o qui ha decidit?,  
o quan?,  
o com?,  
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que la sala Baluard es traslladarà, què estem donant per fet? 
 
No s’ha decidit enlloc això. Que n’és als programes electorals d’alguns partits d’aquest 
plenari és legítim, cadascú proposa el que considera oportú però, no ho ha decidit 
ningú, en primer lloc. 
 
I en segon lloc, jo voldria fer una crida a la responsabilitat, la paraula narco – sala Sra. 
Jiménez, no és la paraula adequada pel centre d’atenció i seguiment que hi ha a 
Baluard. És un centre d’atenció i seguiment no és una narco – sala i vostè, amb el seu 
al·legat inicial, ha relacionat directament una qüestió que és una malaltia com és 
l’addicció a les drogues 
 

o amb la delinqüència,  
o amb el mal ambient que hi ha al barri,  
o amb que el Raval ha cobert de sobres la taxa de solidaritat, de solidaritat amb 

què? Amb qui?  
 
Expliqui-m’ho si us plau perquè jo no ho entenc; bé si que ho entenc per no ho diré per 
responsabilitat, no ho diré. 
 
I per últim, jo li demano al partit popular igual que li demano a tots els grups d’aquest 
ple i li demano a tots els grups municipals, que aquesta qüestió és una qüestió de línia 
vermella, del que és els drets humans. Hi ha qüestions que no es poden tractar de 
qualsevol manera i aquesta és una d’elles. No pot ser bandera electoral, ni partidista, 
aquestes qüestions. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
paraula al grup municipal socialista, a la Sra. Mª José Arteaga.  
 
La Sra. Mª José Arteaga i Muñoz intervé: 
 
En primer lloc dir que vostès, o sigui el grup municipal del PP, a la seva proposició fan 
una estigmatització del barri. Si que és cert que hi ha un impacte negatiu, però també 
és cert que sense aquesta sala, molta gent patiria al carrer i afectaria sobre tot al 
comerç del barri.  
 
Vostès utilitzen la Sala de veno – punció “com arma arrojadiza”, per parlar de l’obertura 
dels Jardins de Baluard, no és el moment de parlar de què passarà amb l’espai que 
ocupa la Sala perquè ara no toca.  
 
Fins que no es faci el trasllat aleshores, ja decidirem quin és l’ús més adequat per 
aquest espai i per això, el nostre grup s’abstindrà. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella, manifesta 
que amb el vot contrari d’Unitat per Barcelona, del grup municipal  d’Iniciativa Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa, l’abstenció del grup municipal socialista i l’abstenció del 
grup de Convergència i Unió, no s’aprova la proposició del grup municipal del Partit 
Popular.  
 
 
El següent punt de l’ordre del dia és la proposició presentada pel grup municipal 
socialista. Pren la paraula el Sr. Albert Rodríguez i Roig que explica que Ciutat Vella 
és el mirall de Barcelona i els seus reptes i la seva centralitat la fan diferent, per tant 
requereix normatives específiques; que el govern en minoria de Convergència i Unió, 
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encapçalat per la Regidora Mercè Homs, no va tenir el consens necessari del consell 
municipal per aprovar el Pla d’Actuació del Districte 2.012 – 2.015. Per això, el grup 
municipal socialista de Ciutat Vella ha promogut una proposta d’acord per establir un 
marc estratègic, a través del diàleg amb la resta de grups polítics del consell municipal. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
paraula al grup municipal d’Unitat per Barcelona, al Sr. Jordi Bordas.  
 
El portaveu d’UpB, Sr. Jordi Bordas i Villalba diu que aquesta proposta del partit 
socialista ve donada pel resultat de les votacions del PAD. En aquest sentit es veu una 
oportunitat perquè tots els partits polítics, tant els del govern com els de l’oposició 
plantegin les seves demandes, voluntats i línies vermelles i, per això des del seu grup 
es proposa una transacció, és a dir, incloure vuit punts, bé, set i demanar la retirada 
d’un punt. Passa a llegir-ho:  
 

1. Incloure un punt de creació d’un pla contra el fracàs escolar a Ciutat Vella,  
 

2. Estimular la participació del districte en la comissió del patrimoni del Consell de 
cultura de Barcelona, 

 
3. Incrementar en dos inspectors anuals al districte de Ciutat Vella, 

 
4. Recuperar els molls per a la ciutat, 

 
5. Donar impuls als eixos comercials ja existents i creació de nous, com per 

exemple el del Casc Antic, 
 

6. Revisió del pla d’usos, en el moment que preveu la normativa vigent per crear 
mecanismes més estrictes que dificultin encara més la creació de nous espais 
hotelers i d’habitatge i apartaments d’ús turístic, al districte de Ciutat Vella, 

 
7. Mantenir una empresa de gestió pública que gestioni i controli la revitalització 

del districte, en les actualitzacions urbanístiques i d’edificació planejades sota 
el lideratge del consell plenari del districte de Ciutat Vella i del consells de barri,  

 
8. Supressió del punt 12 

 
9. I el punt que ja van informar prèviament, quan deien de dinamitzar els consells 

de barri, com a òrgans de participació ciutadana, en el desenvolupament de 
polítiques públiques de proximitat i convivència, per aprofundir en la cohesió 
social i la qualitat de vida. I que aquests puguin elaborar propostes propositives 
pel debat o aprovació al consell plenari. 

 
 
La presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la paraula al grup Iniciativa 
Verds – Esquerra Unida i Alternativa, al Sr. Rubén Costa.  
 
El portaveu, Sr. Rubén Fernando Costa i Ulloa explica que van rebre aquesta 
proposició i la van tenir a la Junta de Portaveus com un punt de trobada per afegir, 
compartir, transaccionar i establir punts d’acords mínims sobre temes que són molt 
importants al districte de Ciutat Vella.  
 
Per això en aquest sentit, proposen com a transacció treure alguns punts, fent algunes 
correccions i també afegir-ne uns altres. 
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Des del seu grup es vol treure el punt número 1, que era en relació a normatives 
específiques que tinguin en compte les característiques i usos del territori. Ens 
semblava que era més adient els atesos, però no en un punt de proposició. S’ha de 
ser molt concret en algunes qüestions, sobre tot per assolir acords mínims. 
 
Afegir al punt 3, “increment de l’actuació en educació pública”, la paraula “pública”.  
 
També estan d’acord en aquest sentit, amb la proposició, la transacció que va oferir 
Unitat per Barcelona de fer molt restrictiu el redactat del punt número 5, que en el 
redactat inicial, deia: “la revisió del pla d’usos tal com preveu la normativa vigent” i que 
ara ha quedat amb més detall dient “quan toqui que sigui més restrictiu en el tema de 
places hoteleres, apartaments turístic i surti el tema de les inspeccions” 
 
En el punt número 8, on diu ”escola bressol Andrea Dòria” afegir “l’escola bressol al 
Raval”, i també per informacions de partits que pensen, que tenen una idea així una 
mica equivocada, perquè si  defensen a les persones febles o amb problemes, perquè 
veiem una societat en el seu conjunt i no fem una campanya com fa algun partit polític 
que fan estereotips de ... noms i criminalitzen qüestions. 
 
 
 
Van fer aportacions en el següent sentit:  
 

o d’aprofundir la perspectiva de gènere a totes les activitats i òrgans de 

participació del districte,  

o continuar la intervenció efectiva sobre aïllament social, en especial el que  

pateix la gent gran,  

o els agents de proximitat,  

o voluntarietat,  

o xarxes, banc del temps i  

o farmàcies, 

o implementar polítiques actives per garantir la defensa dels drets dels gais, les 

lesbianes , els transsexuals i bisexuals,  

o també garantir i donar cobertura a les beques de menjador d’acord amb la 

demanda i acompliment de requisits,  

o potenciar programes d’educació mediambiental i sostenibilitat,   

o l’impuls de la rehabilitació dels habitatges i la lluita contra l’especulació, exercint 

el dret de tanteig i retracte que es va aprovar, va tenir un informe favorable en 

aquest districte en el mandat passat i  

o la millora del manteniment públic. 

 
Hi ha més coses per afegir, però creuen i agraeixen al partit socialista la seva 
predisposició per tractar aquest tema, que hi ha línies vermelles per on ha d’anar un 
govern que entenen que és acollidor, que és ample i que té un concepte de diversitat 



 
 
Districte de Ciutat Vella 
 

196 
 

en les qüestions vinculades a la convivència, a les qüestions socials i també a la 
inclusió de les persones migrades, en l’ús de la llengua catalana i respecte al criteri de 
diversitat.  
 
Per això voten favorablement, amb totes les transaccions que es facin.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
paraula al grup municipal del partit popular, al Sr. Ramon Molist.   
 
El Sr. Ramon Molist  Godó declara l’oposició del seu grup a aquesta proposició 
perquè es pretén presentar una mena de PAD i aquest PAD, no és el seu. 
 
Si que és veritat que hi ha alguns punts en els que poden estar d’acord, com el setè 
que demana la construcció de l’escola bressol Andrea Dòria i algun altre, però en la 
majoria estan en contra, com per exemple el tretzè.  Diu que el que fa al document 
inútil és “la petita sospita que no se’l creuen ni vostès, perquè si se’l creguessin no 
s’explica com després de trenta anys de govern de Ciutat Vella i de Barcelona, encara 
hi ha tantes coses i tan antigues pendents de resoldre”.  
 
Per vacuïtat ja tenen el PAD d’aquest any. S’oposaran doncs.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
paraula al grup municipal de Convergència i Unió, a la consellera Anna Lliuró.  
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra respon que es podria fer un retorn punt per 
punt del que ens havien presentat.  S’ha arribat a aquest plenari amb una proposta 
transaccionada entre tres grups, tres grups que evidencien les sinèrgies que devien 
tenir vostès abans, estant Esquerra al govern, en el seu moment i no estant-hi 
després.  
 
Parlen d’uns punts que els veïns i veïnes que ens acompanyen no saben de quins 
punts estem parlant, perquè en la presentació no s’han fet evidents; el vot, el nostre 
posicionament, no canvia i és el d’abstenció. 
 
És el d’abstenció perquè molts dels punts que vostès ens presenten aquí saben que 
estan contemplats en el PAD o que la filosofia del PAD d’aquest govern, els contempla. 
Els que no contempla el PAD, són inassolibles per temes de pressupostos, o són 
inassolibles perquè ja venen de gestions que vostès no havien acabat de fer bé i per 
tant, ens trobem ara amb situacions que no ens permeten tirar endavant projectes com 
podria ser el de l’Hospital del Mar. 
 
Si ens remetem al 2.010, quan vostès governaven Generalitat no van entrar aquesta 
proposta i van entrar la proposta de Reus i Manresa, per això les obres es van haver 
d’aturar, i com aquest podríem continuar amb d’altres. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
paraula al grup municipal socialista, al Sr. Albert Rodríguez.  
 
El Sr. Albert Rodríguez i Roig agraeix l’esforç que han fet tant Unitat per Barcelona, 
com Iniciativa Verds – Esquerra Unida i Alternativa, per haver recollit la proposta, per 
haver entès que el que estàven fent era obrir una proposta de diàleg, de treball conjunt 
i evidentment, volien evidenciar-ho, perquè a la vegada es parla de mans esteses i es 
troben immobilisme davant d’una proposta que ha sigut enriquida i que podia haver 
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sigut enriquida per tothom, hi ha hagut gent que ha decidit no enriquir-la, o si més no, 
no debatre-la.  
 
Si es vol enriquir els plenaris, ho hem de fer així, fem política des d’aqueta sala, no la 
fem en altres llocs, i encara que ens representi un esforç i una pèrdua de temps, de 
vegades no cal sols fer passadissos sinó mostrar el què s’ha fet en aquests 
passadissos.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella passa al 
segon torn i atorga la paraula a Unitat per Barcelona, al Sr. Jordi Bordas.  
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba celebra que el partit socialista hagi acceptat 
totes les seves esmenes, i que estaran molt atents a com es regeneren algunes 
esmenes al detall i en el dia a dia dels diferents plenaris. 
 
LI recorda a la Sra. Anna Lliuró que veu fantasmes de tripartits i coses d’aquestes que 
precisament, fa una setmana i escaig han votat el PAM conjutament i que estan a favor 
de tot el que sigui sumar més Barcelona, i que la ciutat funcioni. 
 
La presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la paraula a Iniciativa Verds 
– Esquerra Unida i Alternativa. 
 
El portaveu, Sr. Rubén Fernando Costa i Ulloa explica que van valorar aquesta 
proposició per fer una posada en un tema fonamental. Van votar en contra del PAD i 
del PAM i també votaran en contra al PAD i al PAM a Casa Gran.  
 
La revisió del pla d’usos, tal com preveu la normativa vigent, per crear condicions al 
districte que dificultin més encara l’obertura dels nous hotels, habitatges d’ús turístic, 
apartaments d’ús turístic, i reforçar les inspeccions en el districte. És una decisió 
política des del districte que intenta plantejar una línia molt clara, que ja estan dient 
des de diferents associacions i des de diferents associacions veïnals.  
 
Per tant, creu que no és una qüestió aïllada d’una idea de govern i que, a més a més, 
sigui a costa de coses que estan recollides en el PAD segur, però ja van valorar en el 
seu moment perquè votaven en contra; votaven perquè hi ha una gestió que té una mà 
que planteja una cosa de donar suport al programa d’abordatges del treball sexual o a 
les persones aïllades, però per l’altra banda planteja enduriment de l’ordenança de 
civisme, multar a les persones sense sostre.  
 
Per tant, de vegades no tenen la intenció de tornar a dir coses però, de vegades és 
evident la contradicció, hi ha una gestió i la gestió és contradictòria. 
 
En aquest sentit voten favorablement. Falten coses aquí, segurament que en falten 
però la idea era tenir línies clares d’un govern que ha de tenir en compte un govern del 
districte de Ciutat Vella. 
 
La presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la paraula al grup de 
Convergència i Unió, a la Sra. Anna Lliuró.  
 
La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra, responent al Sr. Rodríguez i al Sr. Costa, diu 
que la mà estesa des del govern hi continuarà sent. Vostès no volen agafar aquesta 
mà però, continuarà sent i recordin també que el grup de govern és el de 
Convergència i Unió.  
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Al conseller Bordas, només com a recordatori, dir que vostès no ens van aprovar, no 
van votar a favor del PAD, es van abstenir.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
paraula, per tancar aquest punt, al Sr. Albert Rodríguez del grup municipal socialista.  
 
El Sr. Albert Rodríguez i Roig creu que cal evidenciar el que està clar i és que no han 
volgut entendre el que nosaltres els hi oferíem i la possibilitat aquesta de diàleg. Quan 
van presentar el PAD, nosaltres vam venir a presentar i a parlar. Ara presentem una 
proposta i no ens truquen ni ens diuen res, s’esperen al plenari; per tant, ja 
s’evidencien les coses per si soles. 
 
Recorda que en el PAM, hi ha l’Hospital del Mar, que en el PAM ja està a proposició 
del partit socialista; les coses són com són. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella anuncia que 
amb el vot favorable del grup municipal d’Unitat per Barcelona i del grup municipal 
d’Iniciativa Verds – Esquerra Unida i Alternativa, el vot contrari del grup municipal del 
Partit Popular i l’abstenció del grup de Convergència i Unió, s’aprova la proposició 
presentada pel grup municipal socialista, i es passa al següent punt de l’ordre del dia, 
els precs.  
 
El primer prec el presenta Unitat per Barcelona, a continuació s’atorgarà la paraula a 
l'entitat que l'ha demanada, per continuar amb la resposta del govern i, per acabar, 
s’atorgarà la paraula als grups polítics. 
 
El portaveu, Sr. Jordi Bordas i Villalba explica que estem en un moment històric, el 
de la constitució d’un nou Estat dins de la Unió Europea, i que el desig és construir-lo 
com un nou estat més participatiu, per això, aporten en aquest plenari la creació d’una 
comissió de treball en la qual estiguin representades les entitats de la Barceloneta, la 
FAP i els partits polítics que formem part d’aquest consell plenari. 
 
El Sr. Pol Avinyó i Roselló, del grup de govern respon que, fruit dels dubtes que es 
plantejaven a la Barceloneta davant del projecte del Port Vell, i per garantir que la 
informació arribés a totes les entitats i veïns de la Barceloneta, es va iniciar un procés 
d’exposició al públic endegat a finals de juliol, articulat en tres canals: l’accessibilitat a 
la documentació per via web, a les pàgines d’hàbitat urbà i del districte, on es pot 
descarregar el document en suport informàtic, i en format paper als quatre centres 
cívics del districte i a la Biblioteca de la Fraternitat de la Barceloneta; les reunions de 
treball en dos grups els dies 18 i 19 de setembre, per aclarir qualsevol dubte del 
projecte, i a les quals es va convidar  a l’Associació de veïns de la Barceloneta,  
l’associació de comerciants industrials, l’associació Barceloneta Alerta, els diables de 
Barceloneta, els geganters, el grup la Sardineta, la Plataforma del CEIP Mediterrània, 
l’Associació cultural la Fraternitat, l’Associació Barceloneta més Història,  l’Associació 
de veïns de l’Hòstia, la Plataforma en defensa de la Barceloneta i la FAV; i en tercer 
lloc, la seva presentació a la Comissió Consultiva del districte. En el marc de les 
reunions amb les entitats, l’associació de veïns de l’Hòstia, va fer la demanda per a 
què es creés una comissió que continués amb aquesta dinàmica de treball amb les 
entitats, per fer seguiment de l’aplicació del pla. Aquesta comissió és positiva per 
garantir la participació i informació dels veïns i veïnes de la Barceloneta, i per tant 
s'accepta el prec.  
 
La Sra. Gala Pin, de l’Associació de veïns de l’Hòstia exposa que, en relació al que 
acaba de dir el Sr. Avinyó, no és un tret distintiu, positiu i de democràcia posar en 
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accés digital els documents d’un projecte públic, sinó que és una obligació 
democràtica i de transparència, cosa que opina, ha mancat molt en tot aquest procés, i 
que no és cert que les entitats hagin estat informades des del principi.  
 
Per aquest motiu diu que es fa necessària una comissió de seguiment de treball, de 
l’aplicació de la reforma del Port Vell, perquè el projecte no demostra la seva viabilitat 
econòmica i seria anar en contra dels veïns de Barcelona. 
 
El Sr. Pol Avinyó i Roselló, del grup de Convergència i Unió reitera l'acceptació del 
prec i l'aprovació de creació d'una comissió de seguiment amb les entitats i els grups 
municipals del districte.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella atorga la 
paraula al  Sr. Jordi Bordas d'Unitat per Barcelona que presenta un nou prec: 
 
"Renovar el programa iniciat l’any 2.011, durant el govern format pel partit socialista i 
Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa, per donar suport a 
aquelles persones tan dependents com pre–dependents, per fer petites obres 
d'adaptació a casa seva, amb una dotació econòmica prevista per l’ajuntament."  
 
El Sr. Jordi Galofré i Monleón respon a aquest prec explicant que no es pot acceptar 
perquè ja s’està fent. L’Ajuntament de Barcelona, per tal de promoure els programes 
de suport a les persones dependents, ha posat a l’abast dels ciutadans la informació 
sobre el catàleg de serveis socials mitjançant els mecanismes públics establerts: 
pàgines web, díptics informatius, informació presencial i a les llars socials, als centres 
de serveis socials de Ciutat Vella. A l’igual que a la resta de la ciutat, s’ofereix un servei 
d’atenció a la dependència amb un  programa d’ajuts tècnics per adaptació de la llar.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella passa al 
següent punt de l’ordre del dia que és un prec presentat pel grup d’Iniciativa Verds – 
Esquerra Unida i Alternativa, i atorga la paraula a la Sra. Rut Garrido i García qui 
demana al govern de districte, que envers al tema dels centres d’atenció i seguiment, 
qualsevol decisió es tracti i consensuï amb el grup polític de drogues de l’ajuntament.  
 
El Sr. Jordi Galofré Monleón, en nom del grup de govern, declara que estan d'acord i 
que així es farà.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella passa al 
següent punt de l’ordre del dia, el prec presentat per Iniciativa Verds – Esquerra Unida 
i Alternativa amb la intervenció del Sr. José  Carlos Casanova.  
 
El Sr. José Carlos Casanova i Losilla exposa que atès que la llibertat d’expressió és 
un pilar bàsic de qualsevol democràcia, atès que Barcelona, és ciutat oberta, creativa, 
gràcies a les expressions culturals que hi ha, atès que Barcelona és el marc escollit 
per molts artistes i que Ciutat Vella és un dels districtes amb més iniciatives, atesa 
l’actuació del govern del districte amb l’exposició Escolta’m del casal de barri del Pou 
de la Figuera i la revocació del permís durant l’estiu per fer cinema a l’aire lliure que 
organitza l’assemblea de la rambla del Raval, es formula el següent prec: 
 
"Que el govern del districte de Ciutat Vella, respecti la pluralitat d’expressions culturals 
que es produeixen al districte. " 
 
El Sr. Jordi Galofré Monleón respon amb l'acceptació del prec, perquè ja s'està 
treballant a favor del desenvolupament social a través de les polítiques culturals. En 
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relació a l’acte del casal del barri del Pou de la Figuera, no es tenia constància de 
l'acte, i que segons informació rebuda dels serveis tècnics, el permís era per realitzar 
una exposició dintre del casal del barri i no per utilitzar-ne les parets.  
 
Referent al cinema a l’aire lliure, el Sr. Galofré recorda que s’ha realitzat cinema a l’aire 
lliure, al Gòtic, a la plaça de Ros i de la Mercè, inclús al mateix Raval a càrrec del 
Raval Verd, però que en aquest cas, la sol·licitud no responia a les peticions veïnals. 
S’ha d’alleugerir els actes a la Rambla del Raval, finalitzant-los a les 10 de la nit en lloc 
de a les 11, com s’havia inicialment plantejat; que l’organització es responsabilitzi de 
què, en acabar l’acte, les persones que hi participen surtin de la Rambla i els veïns 
puguin descansar. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella dóna la 
paraula al Sr. Ramon Molist i Godó, del Partit Popular, qui presenta el següent prec: 
 
L’any 2.015 ha estat proclamat l’any europeu per l’eradicació de les persones sense 
llar. A Ciutat Vella les persones sense llar, al carrer són abundants. Tenint present el 
gran patiment, tant físic com moral, que comporta pels sense llar i els greus problemes 
de convivència que generen als veïns de Ciutat Vella, es prega a aquest consell 
plenari que s'elabori un pla específic per abordar aquesta realitat, que replegui 
polítiques socials, de seguretat i d’inserció laboral i social, i proposa per a la seva 
elaboració i presentació, un termini màxim de sis mesos. 
 
El Sr. Jordi Galofré Monleón, del govern, respon que s'accepta el prec i que s'està 
treballant en aquest línia des de fa un any. El Ministeri de Justícia, de moment no ha 
posat molt de la seva part, però tan aviat com es tingui una resposta favorable es farà 
saber. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella passa al 
següent prec, presentat pel Partit Popular, per la Sra. Elisabet Jiménez i Cara, qui 
explica que des que s'han tancat els Jutjats de Lluís Companys, les places 
d'estacionament reservades al carrer estan desaprofitades; que de fet els veïns no hi 
aparquen per evitar el risc de ser multats, i per aquest motiu el seu prec és en el sentit 
de què s'estudiï la possibilitat de convertir en àrea verda per als residents, les zones 
d'estacionament existents entre els carrers Comerç i Pg. Picasso.  
 
El Sr. Jordi Galofré Monleón diu que  s'accepta el prec i s'informa de què també s'hi 
està treballant ja fa un any, que s’està fent, i quan es tingui resposta, atès que no 
forma part de la seva competència, s'informarà.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella passa al 
següent prec, presentat pel partit dels socialistes de Catalunya. Atorga la paraula a la 
Sra. Mª José Arteaga i Muñoz qui referint-se a la plaça de la Gardunya, diu que és 
l’últim gran espai del Raval que resta per transformar en el marc de la regeneració 
urbana i social que ha viscut Ciutat Vella, des dels anys 80 ençà, i que  des del 
setembre del 2.010 es troben en curs les obres de construcció de l’aparcament 
soterrat a la  plaça, i l’àrea d’activitats logístiques del Mercat de la Boqueria. Per això, 
es formula el següent prec: 
 
“Que el govern del districte de Ciutat Vella elabori i presenti un informe a aquest 
consell municipal, on doni a conèixer els canvis, afectacions i les previsions d’execució 
de les actuacions que formen part del pla director de la reforma urbana, de la plaça de 
la Gardunya i entorns” 
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La portaveu, Sra. Anna Lliuró i Serra diu que s'accepta el prec i es presentarà aquest 
informe en la comissió consultiva i en el plenari corresponent.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella passa la 
sessió a la pregunta d’aquest plenari, presentada pel grup municipal socialista amb la 
intervenció de la Sra. Carolina Pallés i Calte qui exposa que, atès que al llarg dels 
últims anys es va realitzar el procés d’expropiació, previ a l’enderroc de les finques 
compreses entre els números parells 2 i 16 del carrer Mestres Casals i Martorell, i el 
del número 7 del carrer Arc de St. Cristòfol; atès que el planejament vigent preveu 
ubicar en aquest indret del barri de Sta. Caterina un equipament; atès que el barri de 
St. Pere, Sta. Caterina i la Ribera, presenta l’índex de persones majors de 65 anys que 
viuen soles més elevat de la ciutat, es planteja la següent pregunta: 
 
“Quan està previst executar els enderrocs de les finques compreses entre els números 
parells 2 i 16 del carrer Mestres Casals i Martorell i el dels números 7 del carrer Arc de 
St. Cristòfol, que permetran la construcció de la nova residència per la gent gran?” 
 
El Sr. Jordi Galofré i Monleón del govern respon als consellers i conselleres que, a 
data d’avui, el districte no té constància de què estigui planificada la construcció del 
nou equipament, i que la conjuntura actual, no permet fer prediccions.  
 
La voluntat del districte és la de no procedir a l’enderroc de les finques compreses 
entre els números parells del 2 al 16 del carrer Mestres Casals i Martorell i en la del 
números 7 del carrer Arc de St. Cristòfol, fins que no es tingui certesa sobre la viabilitat 
d’una nova construcció, però que no obstant, els equipaments tècnics del districte han 
fet una valoració de l’estat actual dels immobles i estan pendents de confirmació 
definitiva de si, per raons de seguretat, sigui necessari l’enderroc d’una part d’aquests 
edificis.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella passa al 
següent punt de l’ordre del dia, el Seguiment de la proposició, d’una proposició del 
Partit Popular, i dóna la paraula a la portaveu, Sra. Elisabeth Jiménez  i Cara qui diu 
que en el mes de març el Partit Popular va presentar una proposta a aquest consell 
plenari, on demanava un pla integral per a les rodalies del mercat de Sta. Caterina que 
incloguessin la finalización del projecte museístic, l'obertura d'un accés pel carrer 
Giralt, El Pellicer des de l'avinguda Francesc Cambó, la instal·lació de lluernes a la 
plaça de Joan Capri, i d'altres punts, proposats i acceptats pel consell municipal del 
districte, i per això es demana s'informi de l'estat de compliment d'aquella proposició. 
 
El Sr. Jordi Galofré Monleón, responent a la pregunta, es remet a l’informe de la 
regidora, al punt de la seguretat en la zona i al fet de què els veïns i veïnes han vist un 
canvi en positiu. Pel que fa a l’activitat comercial, ha augmentat el nombre d’activitat 
comercial directa i indirecta. En quant a les actuacions urbanístiques i de revitalització 
cultural i turística, remarca que s’està treballant amb els representants del mercat, dels 
paradistes, de l'Associació de Veïns i l’Associació de Comerç de Sta. Caterina.  
 
En quant a les lluernes, el Sr. Galofré diu que era voluntat de govern que hi fossin, 
però que parlant amb els veïns i comerciants, s'han fet les propostes i la resposta ha 
estat negativa, perquè són un obstacle i no agraden. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella dóna les 
gràcies a tothom, i no havent-hi més assumptes a tractar, aixeca la sessió, donant-la 
per tancada després de 3 hores i 24 minuts.  
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La qual cosa certifico en la meva condició de secretari del Districte (per delegació del 
Secretari General). 
 
 
Barcelona, a 1 de febrer de 2013 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA       El SECRETARI 
 
 
 
 
 
 
Sara Jaurrieta i Guarner     Alfred Lacasa i Tribó 
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Districte de Ciutat Vella 
 

 
ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 

CELEBRADA EL DIA 18 D’OCTUBRE DE 2012 
 

 

A la Sala de Plens del Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de la 
Ciutat de Barcelona, el dia divuit d’octubre de dos mil dotze, s’hi 
reuneix en sessió ordinària i sota la presidència de la Regidora de 
l’Ajuntament de Barcelona Ima. Sra. Sara Jaurrieta i la vicepresidència 
del conseller senyor Joan Anton Sánchez i de Juan. 

 

Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers: Sra. 
Anna Lliuró i Serra, Sr. Pol Avinyó i Roselló, Sr. Jordi Galofré i 
Monleón, Sr. Josep Zalacaín i Suárez,  Sr. Albert Rodríguez i Roig,  Sra. 
Mª José Arteaga i Muñoz, Sr. Nacho Cano i Vidal, Sra. Carolina Pallés i 
Galté, Sr. Daniel Pío i Gutiérrez, Sra. Elisabeth Jiménez i Cara, Sr. 
Rubén Fernando Costa i Ullua, Sra. Rut Garrido i García, Sr. José 
Carlos Casanova i Losilla, Sr. Jordi Bordas i Villalba, assistits per la 
gerent del Districte Sra. Mercè Massa i Rincón i pel secretari del 
Consell del Districte, Sr. Alfred Lacasa i Tribó, que certifica. 

 

Hi concorren també la Regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima. Sra. 
Mercè Homs i Molist i el regidor adscrit Alberto Villagrasa i Gil, 
excusant-se la resta. 

La Presidència obre la sessió de l’Audiència Pública a les 19h donant la 
benvinguda als assistents.  

La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella dóna inici al primer torn d’intervencions. 

 

La Sra. Patrícia Ordalla de la Plataforma Defensem la 
Barceloneta intervé tractant la regulació dels apartaments turístics i 
la taxa turística. 

 

A continuació la Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell 
Plenari de Ciutat Vella lliura la paraula a la Plataforma Defensem 
el Port Vell, la Sra. Emma Alari de l’associació de veïns de l’Òstia: 

Tracta del Port Vell i més en concret de la manca de transparència, per 
una banda, i per altre, la manca de contrapartides cap al barri per 
l’execució d’aquest projecte. També sol-licita informació sobre l’antiga 
cooperativa obrera popular del Segle XX i la possibilitat de crear una 
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comissió de seguiment del planejament de la Barceloneta. 

 

La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella dóna la paraula a l’associació  de veïns del Casc Antic, la Sra. 
Maria Mas.  

  

Què pensen fer amb l’edifici de la Baixa de St. Pere, número 88. 

També demana un aparcament de bicicletes al carrer Fusina amb el 
carrer del Rec, actualment s’han posat al carrer Carders, i en canvi 
aquesta petició, segons ella, no ha estat atesa. 

També demana ampliar la participació del Port Vell, no només a la 
Barceloneta. 

Com a darrer tema, diu que van entregar una denúncia a la Regidoria 
respecte a  Basses de St. Pere número 9. Vol saber com està. 

 

A continuació, la Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell 
Plenari de Ciutat Vella dóna la paraula a l’associació d’amics Arc 
del Teatre. Hi ha dues intervencions, les poden fer seguides. En primer 
lloc el Sr. Josep Mª i en segon lloc, el Sr. Hosni Huni. 

 

El Sr. Josep Mª de l’associació d’amics Arc del Teatre valora 
positivament els avenços en la integració de la ciutadania i en la 
il·luminació: hi ha molts punts del Raval que han canviat la 
il·luminació i està molt bé i estan molt contents. També en seguretat. 
Tot i això, es queixa de la prostitució i els llauners. 

 

Per la seva banda el Sr. Hosni Huni de l’associació d’amics Arc 
del Teatre volia saber quines estratègies tenen des de l’ajuntament 
com a institució, per afavorir la integració de persones foranes.  

 

Finalitzat aquest torn, la Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del 
Consell Plenari de Ciutat Vella, lliura la paraula a la Regidora Sra. 
Mercè Homs.  

 

La Sra. Mercè Homs i Molist, Regidora del Districte de Ciutat 
Vella, tot donant les gràcies, contesta de forma extensa cadascuna de 
les intervencions. 

La primera, de la Sra. Patricia, referma l’actitud ja anunciada amb 
anterioritat per treballar pel control dels habitatges d’ús turístic. Li 
contesta en concret, sobre la creació d’una taula de treball, en el 
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sentit que li donarà resposta. 

 

A la Sra. Emma Alari, en relació al Port Vell, li contesta en el sentit de 
què ja s’ha dit com procedirà el govern en relació a la participació, i es 
manté allò dit en diferents espais, si bé la concreció d’alguns 
d’extrems cal fer-ho amb un altre departament de l’ajuntament que és 
Hàbitat Urbà, i per tant en aquest moment no es pot comprometre i 
es veurà en els propers dies. 

En relació a l’edifici de la cooperativa del Segle XX, l’Ajuntament hi té 
interés però no finançament, i en relació al tema del PERI (Pla 
Especial de Reforma Interior) s’està encara amb els treballs previs i 
tècnics a nivell d’ajuntament, i properament seran convocats. 

 

En resposta a l’associació de veïns del Casc Antic, la Sra. Maria 
Mas, en relació a St. Pere Más Baix, 88, se li contestarà properament, 
i pel que fa al tema de l’aparcament de bicis de Fusina – Rec, serà 
estudiat. 

 

En resposta a l’associació d’Arc del Teatre, primer el Sr. Josep 
M., li agraeix la intervenció positiva, i del tema de prostitució i de 
llauners, es comenta que són coses molt difícil d’eradicar, però que 
s’hi està molt a sobre. 

En resposta al Sr. Hosni, apunta que l’anterior govern, ja va iniciar 
un molt bon treball i que aquesta línia es mantindrà, afavorint la 
interculturalitat i garantint que tothom pugui tenir representativitat en 
les entitats, en els espais i en els òrgans de govern, etc. 

 

La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella dóna lloc a les intervencions a títol individual. Té la paraula el 
Sr. Mateu Llinàs. 

 

Pregunta per la limitació de la implantació de botigues de souvenirs? I 
de colmados de proximitat?  

En segon lloc quins plans té l’ajuntament per protegir els establiments 
històrics que hi ha al barri, arran de la propera entrada en vigor de la 
normativa de la llei d’arrendaments urbans. 

També pregunta sobre l’enfoc que es farà en relació als apartaments 
turístics. 

I en darrer punt, saber quin és l’estat actual del projecte de pacificació 
de la Via Laietana.  
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La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella dóna la paraula al Sr. Ignasi Planes.  

Vol saber si es pot saber qui ha presentat una denúncia. 

La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella lliura la paraula a la Sra. Mª Rosa García.  

 

Es queixa sobre les festes de barri i sobre un pis que diu que era seu. 

També tracta sobre un local que diu que està obert quan no ho hauria 
d’estar (no es sent bé l’adreça). 

 

A continuació la Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell 
Plenari de Ciutat Vella dóna la paraula al Sr. Calixto Sobado.  

Comença fent una agraïment per l’enreixat d’un solar. 

Es queixa sobre la brutícia de diversos carrers. També de la 
inseguretat i dels llauners. 

 

La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella dóna la paraula al Sr. Francesc Morell.  

 

Introdueix de nou l’assumpte dels habitatges d’ús turístic i defensa 
que seria molt fàcil prohibir-los per via dels estatuts de la comunitat. 

També es queixa de la neteja i ho lliga amb diferents temes (un pivot, 
la seguretat...). Acaba tractant el tema del Port Vell. 

 

A continuació la Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell 
Plenari de Ciutat Vella dóna la paraula a la Regidora Mercè Homs.  

 

Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella:  

Al Sr. Mateu Llinás, li reconeix que tot i la feina feta ha estat molta, 
cal canviar els mecanismes perquè la sensació és la mateixa; és la de 
queè són botigues que poden obrir amb els epígrafs que són 
permesos, i que al final la imatge i la percepció que tenim tots és que 
acaben sent botigues de souvenirs. Tot i així s’han inspeccionat 82 
locals. Passa la paraula a la Gerent que posa de manifest que no s’han 
donat llicències noves i que s’està treballant en la línia de veure 
quines modificacions normatives podem fer, per poder tenir eines més 
aplicables; i el problema vé de què poden tenir fins un 20% 
d’elements de souvenirs, lo qual també dificultat la tasca 
d’identificació. 
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La Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat 
Vella prossegueix en el sentit de què, a més a més de la protecció 
d’establiments històrics a Ciutat Vella, s’està treballant a nivell 
d’ajuntament. 

Respecte dels apartaments turístics no s’estén i ratifica la seva 
voluntat que s’evitin molèsties. 

Pel que fa a la Via Laietana, de moment no es contempla, per un tema 
estrictament econòmic. Sí que es faran intervencions puntuals. 

 

Referent al Sr. Planes passa la paraula al Secretari del Districte, que 
apuntés en tot cas, que donés la informació jurídica corresponent.  

 

Sr. Alfred Lacasa, Cap de la Secretaria Tècnica i Jurídica del 
Districte de Ciutat Vella i Secretari del Consell Plenari de Ciutat 
Vella (transcripció literal): 

“Gràcies. Sí per fer-ho curt, Sr. Planes perquè l’explicació podria ser 
llarga. Un denunciant no és un interessat en un expedient 
administratiu, no és un interessat; només és interessat quan s’hi 
persona. El denunciant no forma part de l’expedient administratiu, per 
tant, el denunciat no pot saber qui és el denunciant.  

Quan el denunciant es persona com interessat forma part de 
l’expedient administratiu i per tant, el denunciat pot saber qui l’ha 
denunciat. D’acord? 

Vostè fa una consulta o feia un comentari que és molt concret, que 
era en relació al Pastís, el problema amb el Pastís, és que era una 
trucada a Guàrdia Urbana, no una denúncia per escrit; és un tema 
diferent perquè trobar la trucada ens costava molt i no vam poder fer-
ho i aquí ha hagut un petit malentès en què sembla que 
l’administració no vol dir qui ha denunciat, no és així. Es que aquella 
persona que va trucar, va fer una denúncia i no es va presentar com a 
interessada. 

Que sàpiga que en tots els expedients en què hi ha interessats hi ha 
unes notificacions cap a l’interessat, per tant el denunciat pot veure a 
qui notifica l’administració, formen part de l’expedient.  

Un altre cosa és que hi hagi elements de seguretat, o per exemple en 
relacions de veïnatge en les que el denunciant no vol saber que sigui 
conegut.  

Així funciona en aquest districte i funciona a tot arreu, en tot cas 
poder, no es va entendre la resposta de la gerent però, la meva era 
aquesta. 

Gràcies.” 
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Prossegueix la Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte 
de Ciutat Vella en resposta a la Sra. Maria Rosa García diu que li 
contestarà. 

 

Al Sr. Calixto, la Regidora li respon en el sentit que la neteja del solar 
al què al·ludeix té a veure amb qui té les claus, i s’hi està treballant. 

En relació al tema de la neteja, la percepció d’inseguretat, el tema 
llauners... A l’estiu s’accentua, però s’hi està molt a sobre. 

 

En resposta  al Sr. Francesc Morell li contesta punt per punt els temes 
plantejats (càmeres, inseguretat...) en el sentit que s’hi està 
treballant. I es treballarà i es lluita per millorar cada dia més. 

 

En el darrer bloc d’intervencions la Sra. Sara Jaurrieta, 
Presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella dóna la paraula a 
la Taula del Raval, la Sra. Maria Casas.  

 

La Sra. Maria Casas, de la Taula del Raval es queixa de les 
carnisseries que no estan etiquetades en català i castellà, i que no 
respecten les normes d’higiene. També pregunta per la Capella de St. 
Llàtzer i es queixa dels “mercadillos” de segona mà.  

 

La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella lliura la paraula a la comunitat de veïns del carrer Roig número 
15, la Sra. Roser Palol. 

 

Demana informació sobre un permís per arreglar terrassa i façana del 
6 de juliol de 2.011, en un edifici del 1.955. És un edifici de 
qualificació B, que simplement el volen arreglar i entenen que no es 
pot aplicar aquesta normativa de l’estucat marbrejat.  

 

La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella dóna la paraula al Periòdic del Raval, al Sr. Xavier Alegria.  

 

El Sr. Javier Alegria del Periòdic del Raval tracta sobre el 
repartiment d’aliments, amb una nova fòrmula a Girona, on es 
dignifica a la persona necessitada, doncs permet triar els aliments, no 
en lots. 

 

La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
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Vella dóna la paraula a la Sra. Ana Mª Andrés que es queixa d’un 
assumpte de paneroles. 

 

A continuació la Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell 
Plenari de Ciutat Vella dóna la paraula a la Sra. Prudence Teherán 
que demana veure’s amb la Regidora. 

 

A continuació es dóna la paraula al Sr. Jesús García qui parla de 
diferents temes en relació a la Justícia, el Districte i d’altres temes 
similars. 

 

Per respondre aquest darrer bloc la Presidenta lliura la paraula a la  
Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat Vella. 

 

Comença responent a la Sra. Maria Casas, de la Taula del Raval. 

En relació a les carnisseries, es donarà trasllat a Consum de la 
Generalitat. Dels temes de manteniment en pren nota. 

Pel tema de la capella de St. Llàtzer, li manifesta la intenció d’aquest 
districte que aprofitant la remodelació que s’ha fet de la plaça del 
Padró, de què tingui una obertura més amplia i no només en horari, 
sinó també en activitats. 

I pel que fa al tema dels “mercadillos” de segona mà, l’aposta és 
limitar-los al Comerç al Carrer. 

En resposta als  veïns del carrer d’en Roig, demana disculpes per la 
demora i per profunditzar, demana la intervenció de la Sra. Mercè 
Massa, Gerent del Districte de Ciutat Vella que manifesta que és 
l’expedient més antic del Districte. És un problema de manca de 
gestió, és un problema de discrepància de l’actuació. Es trobaran per 
treballar-ho.  

La Sra. Mercè Homs Molist, Regidora del Districte de Ciutat 
Vella manifesta que la Presidenta del Districte li va traslladar la seva 
preocupació en relació a aquesta finca. 

 

Al Sr. Javier Alegria li diu que li consta que per part de l’ajuntament, 
de l’Àrea de Qualitat de Vida, estan mirant quina és aquesta formula 
que estan fent des de Girona, se’ns perjudici que es facin coses des de 
Ciutat Vella. 

 

A la Sra. Maria Andrés li respon que la finca a la que fa referència és 
una finca del Patronat. En pren nota i s’estudiarà. 
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A la Sra. Prudence, la Regidora li contesta que se li ha donat hora i 
pot venir al Districte sempre que vulgui. 

 

La Sra. Sara Jaurrieta, Presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella, tot donant les gràcies, aixeca la sessió. 

 

La Presidenta dóna per tancada la sessió plenària, després de 1 hora i 
43 minuts de sessió d’Audiència Pública,  i agraint l’assistència dels 
participants  a la mateixa.  

 
La Presidenta     El Secretari del Districte 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Jaurrieta i Guarner                       Alfred Lacasa i Tribó 
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ACTA DEL CONSELL DEL BARRI GÒTIC CELEBRAT EL 29 DE NOVEMBRE DE 2012 

 
 
 
A la ciutat de Barcelona, a 29 de Novembre de 2012, té lloc la sessió del Consell del Barri Gòtic, 
a l’Escola  Drassanes. carrer Nou de Sant Francesc, 11, sota la presidència del Sr. Joan Anton 
Sánchez en representació de l’Il·lma Regidora del Districte de Ciutat Vella Sra. Mercè Homs de 
vicepresidenta  per aquest Consell senyora  Teresa Picazo (AAVVGòtic). 
Actua com a secretari el Sr. Roger Puigví i Fernàndez conseller tècnic del Districte, que 
certifica. 
Assisteix el Sr. Josep Zalacain, conseller adscrit al barri del Gòtic que modera les intervencions. 
 
Hi assisteixen els/les consellers/es senyors/es: 
 
Nacho Cano   Conseller del grup municipal PSC 
Jordi Bordas   Conseller del grup municipal UpB 
Rubén Costa   Conseller del grup municipal ICV-EUiA 
Anna Lliuró i Serra  Consellera de govern dte Ciutat Vella 
 
     
En representació de les entitats del barri hi assisteixen: 
 
Mercè Sánchez Pérez Biblioteca Gòtic - Andreu Nin 
Teresa Picazo   Associació de Veïns del Gòtic 
Tere Caja   Associació de comerciants del carrer Avinyó 
Carme Castells  Associació d'Amics de Sant Just 
César Pozo   Associació de Veïns del carrer Magdalenes 
Xavier Brun   AAVV i comerciants carrer Magdalenes 
Cinto Lleixà   Comissió de Festes de la Plaça Nova 
Mª Nuria Gaza   Dominiques de la Presentació  
Nuria Caum   Dit i Fet 
David Rodes   Ass comerciants carrer Banys Nous 
Marta Rios Urioz  Associació Gabella 
Miquel Carner   Associació de comerciants del carrer Portaferrissa   
Bashir Ahmed   Associació de comerciants del carrer Escudellers 
Gulzar MGhulam  Associació de comerciants del carrer Escudellers 
 
A títol individual hi assisteixen les persones que es relacionen tot seguit: 
 
Alex Pampin Castells 
Dolors Alegre 
Carles Guitard Iniesta 
Mª Asunción Alvarez de Paz 
Benvingut Iglesias 
Carles Bauena Ruiz 
Antonio Valero 
Angels Ramon 
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Fernando Casal 
Carme Casal 
Jordi Mayas Heras+Mª Teresa Oller Purroy 
Marta Mallafré Forné 
Clare Nelson 
Olga Delsans Mateu 
Lucas Rojas Martínez 
Nissar-Ahmed-Chaudary 
Mary Ibiola Nazir 
Montse Marin Llopart 
Mateu Llinàs 
Annick Juredieu 
Marti Ferrer 
Raphael Harmel 
Marta Nayach Rius 
Magda Blaners Orts 
Ramon Brull Santos 
Calixto Sobrado 
 
Tècnics del districte 
 
Francesc Puigdomènech  Director de serveis al territori 
Matilde Albarracin   Tècnica de barri 
Esperança Busquets   Tècnica de Barri 
Josep Mª Coll Estruga  Director Serveis Tècnics 
Lidia Torné Hernandez  Promoció econòmica i comer 
Marta     Guardia Urbana 
 
El secretari inicia la sessió a les dinou hores i deu minuts amb el següent ordre del dia previst: 
 

1. Informe Regidora 
2. Propostes del Consell de Barri al Pla d’Actuació Municipal 
3. Nova Xarxa BUS 
4. Llicències Vetlladors  & Espai Públic 
5. Torn de paraules 

 
A continuació, el vicepresident del Districte excusa la presència de la  Il·lma  Sra. Mercè Homs i 
Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella, per la baixa de la seva recent maternitat  i 
procedeix a tractar el primer punt de l'ordre del dia.  
1. Informe Regidora 
 
El  vicepresident del Districte exposa breument els actes més rellevants que han tingut lloc al 
barri des de l’últim consell de barri celebrat al mes de novembre, on destaquen: 

 Les dues festes majors (Sant Roc a l’Agost i la Festa Major del Roser).  
 L’atorgament dels premis “Ramblista d’Honor” que va recaure en tres personalitats. 
 Campanya “Comerç amic de la gent gran” 
 Diploma de reconeixement a la millor iniciativa comercial de l’any “Barcelona la millor 

botiga del mon” al negoci del C. Estruc que fan rutes històriques i  culturals guiades. 
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 Activitats relacionades amb la campanya de Nadal (encesa de llums, Fira de Santa 
Llúcia,  Pista de gel, Caga Tió...) 

 Comissió de Seguiment 
 
A continuació, el vicepresident del Districte exposa les actuacions més significatives en matèria 
de prevenció i seguretat on destaquen: 

 Taula de Seguretat. 
 Campanyes d’inspecció i control a establiments que no compleixen la normativa. 
 La posada en marxa de la prohibició de les rutes d’alcohol. 
 S’informa de l’increment d’efectius de Guàrdia Urbana. 
 Instal·lació de sonòmetres mòbils, vinculats a les molèsties derivades de  l’oci nocturn. 
 Control i regulació  d’activitats a l’espai públic (músics al carrer, venda ambulant...) 
 Campanya de seguretat adreçada a la Gent Gran i realitzada per G. Urbana. 

 
En l’àmbit d’educació i cultura  explica els punts més destacats son:  

 Posada en funcionament de l’Escola Drassanes 
 Impuls i posar en valor el patrimoni històric i arqueològic de la ciutat (Pla Barcino....) 

 
Seguidament s’ explica diverses actuacions que s’han dut a terme a l’espai públic, com és : 

 Millores a la Pl. Regomir 
 Millores al Parc infantil de la Pl. Sant Miquel 
 Projecte “Persianes Netes” 

 
 
2. Propostes de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri al Programa 

d’Actuació Municipal. 
 
Pren  la  paraula  el  Sr.  Francesc  Puigdomènech,  Director  de  Serveis  de  Territori  per  explicar  com  els 
interessats poden trobar i consultar el document (PAD). El document es basa en  7 prioritats que l’equip 
de govern del Districte  té  la voluntat de posar‐hi el màxim d’esforç. És  l’eina bàsica de planificació de 
Ciutat  i de Districte  per  aquest mandat. Recull  la  voluntat política  i  la  participació  dels  ciutadans.  Es 
podrà  trobar  a  la  web  del  Districte  bcn.cat/Ciutat  Vella  a  documents  estratègics.  També  es  podrà 
consultar  en  format  paper(  de  la  pag.  33  a  la  55  )  als  equipament municipals  (Biblioteques,  Centres 
Cívics..) 
A tall d’exemple el PAD recull les propostes realitzades per veïns i/o entitats dels barris : La millora de la 
pl. Regomir... 
 
 
 
Tot seguit, abans de tractar el tercer punt de l’ordre del dia s’obre un torn de paraules 
 
Sra. Teresa Picazo 

 Explica que van presentar al·legacions al PAD per ser poc concret. Estan esperant 
resposta. 

 No surt el tema dels urinaris públics  
 Manifesta que l’AAVV del Gòtic no està d’acord amb la campanya contra els llauners per 

discriminatòria.  
 Queixa que les activitats a l’espai públic son e Ciutat no específicament del barri Gòtic. 
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Veïna Plaça Joaquim Girau 

 Queixes del local de sota casa seva per les molèsties derivades de l’activitat del bar. 
 Problema de “botellon” a l’entorn del Frontó Colon. Amb activitat de llauners, consums... 

Veí 
 Conflicte veInal  de pis pastera a Rambla 110 i prostitució nocturna al C. d’en Roca. 
 Conflicte amb el bar Patagonia de Portaferrisa molèsties per incompliment d’horaris.  

 
Respostes: 

 El PAD és el document marc d’actuació del Govern. Ordena totes les línies d’actuació. 
Es pagines on recull les actuacions del Districte és de la pag. 33 a la 55. 

 Les al·legacions s’han contestat totes. Si no l’han rebut es mirarà. 
 Es recullen les queixes dels veïns dels locals que generen molèsties. 
 És cert que es fan moltes activitats de ciutat, provocant certes molèsties. S’hi està 

treballant per minimitzar l’impacte. 
 
 
 
3. La Nova xarxa ortogonal de BUS 
 
Exposa aquest punt el Sr. Fèlix Arnal. Tècnic de Mobilitat 
 
Els objectius que pretén la nova xarxa son: 

 La millora dels desplaçament a peu, amb ampliació de voreres 
 Facilitar els accessos amb bicicleta 
 Facilitar informació a través de pantalles tàctils 
 Instal∙lació de dispensadors de bitllets a les parades 
 Potenciar el transport públic per davant del transport privat. 
 Facilitar la memorització de les línies: 
 H (+ numero parell) i color blau  pels busos amb  recorreguts horitzontals 
 V (+ un numero senar) i color verd pels de recorregut verticals 
 D (D‐20, D‐30, D‐40) i color lila pels recorreguts en diagonal. 

 
És pretén potenciar els  transbordaments  a  través dels diferents    intercanviadors que  connectaran  les 
diferents de bus i la nova xarxa  pretén aconseguir: 

 Més racional 
 Més ràpida, amb recorreguts més rectilínies 
 Més fàcil d’utilitzar 
 Més eficient amb els mateixos recursos però més ben distribuïts. 

 
 
S’obre torn de paraules 
 
Sra. Angels Romeu 

 Planteja incomoditat per visionar els panells per veure el temps d’espera d’arribada bus. 
  

Sra. Mercè , veïna 
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 Demana com quedaran la línia que baixa per la Rambla el 91 que connecta el mercat de 
S. Antoni, la Boqueria i acaba a la Bordeta. 

  
Sra. Marta Mallafré 

 Dificultats per baixar el bus per què no s’arramblen prou a la voravia  
 En els semàfors de la Ronda S. Pere, Pl Catalunya i C. Pelaio / Jovellanos, la Gran Via/ 

Ps. De Gràcia no dona tems a creuar tot el carrer.  
 
Sr. Jordi Mallas 

 Pregunta si és possible saber el cost de la implantació i si comportarà un estalvi 
 
Respostes 
 

 Com s’ha adaptat la xarxa actuals a uns nous requeriments i noves maneres comporta 
certes deficiències, que s’aniran corregint. 

 En principi la nova xarxa conviurà amb l’actual en certs recorreguts per tal no quedin 
desatesos, com pot ser la línia 91. 

 TMB dona instruccions clares als conductors de que s’arramblin per poder des encotxar 
be el passatge. 

 El temps dels semàfor depèn de la complexitat de la cruïlla que caldrà ajustar.  
 Amb la nova xarxa es pretén donar un servei mes eficient i racionalitzar els recursos. No 

es fa una nova xarxa es tracta d’aprofitar els recursos existents. 
 
 
4. Llicències Vetlladors & Espai Públic 
 
S’informa dels indicadors que disposa el Districte: 

‐ Total establiment amb terrasses 403 
‐ Total llicències 425 (hi ha establiments amb més d’una terrassa) 
‐ Total d’establiments de restauració amb llicència al Districte 1.269 

 
Criteris d’atorgament: 

‐ Actualment hi ha una normativa diversa i es pretén fer una normativa única de vetlladors 
per tota la ciutat 

‐ Hi ha uns criteris bàsics respecte a l’activitat. 
 Ha d’esser un establiment de restauració el que demana terrassa. 
 Ha de disposar de llicència d’activitat actualitzada 
 Ha de disposar dels  serveis o cambres higièniques que marca la normativa. 
 L’aforament exterior generalment es valora en funció de les places de l’interior  
 Es prioritza que les taules s’ubiquin just davant de l’establiment. 
 Si és a la vorera sempre tindran una amplada de més de 5 m 
 Han de separar-se 1,5 mts com a mínim de la façana per facilitar l’accessibilitat. 
 S’ha de permetre el pas de vehicles de serveis d’emergències (bombers.. entre 3 

i 3,5 mt.. 
 
S’està fent un treball d’estudi de totes les zones on hi ha vetlladors, han demanat posar-
los o be en un futur se’n puguin posar. Valorant i reservant els espais de serveis i per la 
mobilitat. 
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Quan arriba una petició, s’intenta treballar-ho amb els diferents operadors i arribar a un 
acord. 

 
 
4. Torn de paraules. 
 
Sra. Teresa Picazo ,  Sra. Claire i altres veïns 

 Pregunta quan es la l’estudi intervenen el demandants de la llicència. Es demana també 
als veïns. 

Resposta 
 Es valora la seva globalitat,: historial de l’establiment, si té expedients oberts, informació 

del Tècnic-a de barri que treballa la proximitat amb els veïns 
 
Sr. Carner i Sra. Teresa Picazo 

 Queixes de la zona de la Boqueria de desordre existent. Hi ha llocs que gairebé no s’hi 
pot passar. Queixa de les condicions d’algunes parades. 

Resposta 
 S’ha iniciat l’estudi de la zona, actualment hi ha desordre i sobreocupació. S’hi està 

treballant. 
 
Sra Mary 

 Demana que en el proper consell s’administri millor el temps 
Resposta  

 Es demana disculpes, intentarem mesurar millor el temps d’exposició 
 

 Pregunta si els que tenen terrasses han de tindre l’establiment a la mateixa plaça? 
Resposta  

 Té que haver-hi un local de restauració dins del camp visual 
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Sra. Teresa Oller (veïna de la zona del Born) 
 Queixa de l’entorn del Fossar de les Moreres per problemes de soroll nocturn derivat de 

l’oci. 
Resposta 

 Malgrat és un tema del Casc Antic , es pren nota  
 

Sr. David 
 Queixa de que no entén per què s’avança la campana de Nadal desvirtuant les festes 

tradicionals nadalenques. 
 Resposta 

No es pot donar una resposta clara, té a veure amb el comerç 
 

Sra. Anique 
 Queixa al C. Còdols del bar Polaroid fan soroll fins les 3 del mati. 

Resposta 
 S’han fet denuncies i s’hi està treballant 

 
Sr. César Pozo (AAVV Magdalena) 

 Felicita la tasca feta per la Tècnica de Barri per la feina ben feta. 
 

Xavier Brun 
 Queixes de que a Magdalenes hi passen uns 3.000 vehicles diaris. Han presentat 

queixes i no tenen solució. El Districte vol posar càmeres i sancionar als que hi passin 
més tard de les 11 però no soluciona el problema. No volen que hi passin ni camions ni 
furgonetes que passin per Pça Catalunya / Portal de l’Angel que tenen el carrer més 
ample. 

Resposta 
 Destacar la bona acollida del reforç de g. Urbana i s’està controlant més els horaris de 

carrega i descàrrega. S’intenta compatibilitzar els interessos de tothom. 
Veïna 

 Queixa de la inconcreció del PAD. Pregunta si el Districte vol afavorir l’apertura 
d’establiment de lliure concurrència en carrers petits. Els veïns estan molestos per les 
molèsties que generen. 

 Queixa de la contaminació acústica dels serveis municipals (neteja, baldeig..) son 
carrers estrets i el servei es fa cap a les 3,30 hores del mati. 

 Queixa de la sobreocupació per activitats culturals de la Pl. de la Catedral. 
Resposta 

 És voluntat del Districte es donar el major compliment possible al PAD 
  

 
LA REGIDORA  EL SECRETARI 

 
 
 

Mercè Homs i Molist Roger Puigví i Fernàndez 
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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DEL CASC ANTIC CELEBRAT EL 11 DE DESEMBRE DE 2012 

 
 
 
A la ciutat de Barcelona, a 11 de desembre de 2012, té lloc la sessió del Consell de Barri del Casc Antic, al 
Centre Cívic Convent de Sant Agustí, Plaça de l’Acadèmia s/n, assumeix la presidència del Consell de Barri 
del Casc Antic el Vicepresident del Districte de Ciutat Vella el Sr. Josep Anton Sánchez  i del vicepresident 
del conseller el senyor Alfons Solà. 
Actua com a secretari el Sr. Roger Puigví, conseller tècnic del districte de Ciutat Vella que certifica. 
Hi assisteix el Sr. Jordi  Galofré i Monleón , conseller de govern del barri qui modera la sessió. 
 
Hi assisteixen els/les consellers/es senyors/es: 
 
Sr.Albert RodrÍguez    Conseller del grup municipal PSC 
Sra. Elisabeth Jiménez    Consellera del grup municipal PP 
Sr. Carlos Casanova     Conseller del grup  ICV‐EuiA 
Sr. Jordi Bordas     Conseller del grup  UpB 
 
 
En representació de les entitats del barri hi assisteixen:  
 
Sr. Xavier Roca        Fundació Adsis 
Sra. Maria Mas        Associació de Veïns del Casc Antic 
Sr. Jordi         C. Serveis socials 
Sra. Mercè         AAVV Casc Antic 
Sra. Lydia Torné 
 
 
A títol individual hi assisteixen les persones que es relacionen tot seguit:  
 
M Lopez 
Sra. Valentina Maini 
Sr. Xavier Rodrigo 
Sr. Alberto Mejias 
Sra. Queralt Molera 
Sra. Ida Quintian 
Sra. Maria Rosa Lopez 
Sra. Aurelia Peó 
Sr. Toni Lopez  
Sra. Eulàlia Furriol 
Sr. Angel PI 
Sr. Alfons Solà 
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Sr. Joan Viader  
Sra. Yolanda Casado 
Sr. Angel Vedra 
M. del Camino Puey 
Sra. Blanca M Espinazo 
Sr. Alvaro Lázaro  
Sra. Gessamí Catafau 
Sra. Alicia Perez 
Sra. Mariona  
 
Tècnics del districte 
 
Francesc Puigdomènech    Director de Serveis al Territori 
Gemma Porret        Tècnica de Barri 
Pilar Heras        Tècnica de barri 
 
 
El secretari inicia la sessió a les dinou amb el següent ordre del dia previst: 
 

1. Informe Regidora 
2. Propostes del Consell de Barri al Pla d’Actuació Municipal 
3. Nova Xarxa Bus 
4. Torn de paraules. 

 
A continuació, la regidora procedeix a tractar el primer punt de l'ordre del dia.  
 
1.  Informe de la Regidora 
 
El vicepresident del Districte excusa la presencia de la Regidora del Districte la Il∙lma. Mercè  Homs inicia  
la sessió exposant  breument els actes més rellevants que han tingut lloc al barri des de l’últim consell de 
barri . 
Activitats 
 Felicita a les entitats organitzadores de les Festes Majors dels barris de Sant Pere, Casc Antic i del barri 
de la Rivera per la quantitat d’activitats realitzades  i a la Fundació Comtal per haver estat distingida amb 
la Medalla d’Honor de la Ciutat per la seva implicació al barri i la tasca socioeducativa amb joves en risc. 
Destaca  la recuperació de festes tradicionals, com ha estat  les 3 fogueres de Sant Joan que s’han fet al 
Districte de Ciutat Vella. 
Altres temes importants: 

 Inauguració del punt d’informació juvenil – Casal de Joves Palau Alòs. 
 Comerç Amics de la Gent Gran a Ciutat Vella.  
 Campanya persianes netes. Realitzada amb el conveni de la Fundació Comtal. 
 El II concurs d’aparadors  de Ciutat Vella a la campanya de Nadal.  
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 Les diferents fires artesanals, gastronòmiques i  de vins que s’han fet als 3  barris per dinamitzar 
el comerç de proximitat. 

 Diverses activitats culturals i solidaries realitzades per diferents entitats i/o serveis:  “Casa dels 
Entremesos”,  “Espai de La Seca”, Santa Maria del Mar, Centre Sant Pere Apòstol. 

 Comissió de Seguiment per consensuar els punts de l’ordre del dia del Consell de barri. 
 
A  continuació,  el  conseller  exposa  les  actuacions  més  significatives  en  matèria  de  seguretat 
destaquen: 
 

 Realització de la Taula de Seguretat on representants dels veïns i cossos de seguretat han tractat 
els temes que més preocupen. 

 La campanya d’estiu de reducció del soroll generat principalment per l’oci nocturn. 
 Instal∙lació de sonòmetres mòbils, per detectar zones i locals  amb més incidències derivades del 
soroll nocturn. 

 Prohibició de les rutes organitzades de consum d’alcohol. (de 19 h a 7 mati) 
 Increment d’agents de la Guàrdia Urbana 
 Presència més preventiva i activa al carrer reforçant la presència per la campanya de Nadal. 
 Xerrades  informatives  a  la Gent Gran  per  part  de Guardia Urbana  en matèria  de  seguretat  i 
prevenció. 

 S’ha fet el desallotjament de la finca ocupada del C.  Banys Vells. 
 
S’obre un torn de paraules per tractar els temes del primer punt 
 
Sra. Maria Mas 

 Manteniment  edificis.  Palau  de  la Música    les  xarxes  intervenció  de  manera  subsidiària  ho 
paguem tots?. Cal posar xarxes a l’edifici Mestres Casals i Martorell, sovint cauen pedres. 

 Queixa per  la sanció  imposada a  la  llibreria de davant del Palau de  la Música per  l’ocupació de 
l’espai públic amb un mostrador per la venda de postals modernistes. 

 Demana informació de les actuacions realitzades tema pisos turístics. 
 Queixa de l’ocupació de motos a la vorera C. Fusina/ C. Rec. 
 Queixa recurrent per invasió dels “go cars” amb atropellament a una veïna (C. Freixures) entren 
en contra direcció.  

 Demana petició de servei el bus de barri diumenge. 
 
Sr. Angel 
Exposa un seguit de queixes les més destacables son : 

 Soroll dels repartidors del butà. 
 Botiga del C. Sant Pere més Alt, 53   lloga l’establiment per fer concerts i se’n deriven molèsties 
nocturnes. 

 Queixa de  l’Av.  Francesc Cambó hi havia  compromís de no posar  terrasses. Els dia  coincident 
amb fira no s’hi pot passar. 
 

Veïns‐nes  del barri de la Ribera  
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 Soroll nocturn, queixa recurrent  de (C. Antic de Sant Joan/C. Rec amb C. Esparteria). També per 
la  Festa Major  ha  fet  denúncies  dels  decibels  de  la música. Manifesta  l’  impedeix  viure  amb 
normalitat a casa seva. Molèsties derivades dels pisos turístics. 
Volen saber quina lectura s’ha fet dels sonòmetres instal∙lats. Quin pla estratègic es vol fer. 

 Centre museístic del Born. Queixa de la instal∙lació de més  terrasses. 
 
Sra. Valentina Maini (veïna Pl Sant Pere) 

 Demanda d’informació pressupostaria sobre les obres de remodelació  la Pl. Sant Pere. 
 Queixa d’obres successives a la Pl. Sant Agustí. 
 Molèsties per contaminació acústica dels serveis de neteja. 

 
Sra. Blanca Espinosa (veïna C. Lluís el Piadós) 

 Queixes de soroll generats de l’activitat del bar del C. Velluters a altes hores del matí. 
 Queixa dels serveis de neteja.  

 
Sr. Eugeni 

 Surt novament el desacord veïnal de la sanció  imposada a  la llibreria del davant del Palau de  la 
Música. 

 Queixa  d’empreses  de  càtering  que  aparquen  furgonetes  indiscriminadament  a  la  zona  del 
pàrquing de motos de l’entorn del Palau C. Sant Pere més Alt/Via Laietana. 

 
Sr. Antoni 

 Desacord  per  una  sanció  imposada  a  una  botiga  de  ceràmica  ara  tancada  per  ocupar  espai 
públic. Demana criteris per què hi ha bars que tenen barrils a fora i es permet. 

 
Sr. Albert Lázaro 

 Queixes del servei de neteja a l’entorn del C. Pou de Sant Pere no el reguen mai.  
 
2.  Propostes del Consell de Barri al Programa d’Actuació Municipal 
 
Pren  la  paraula  el  Sr.  Francesc  Puigdomènech,  Director  de  Serveis  de  Territori  per  explicar  com  els 
interessats poden trobar i consultar el document (PAD). El document es basa en  7 prioritats que l’equip 
de govern del Districte  té  la voluntat de posar‐hi el màxim d’esforç. És  l’eina bàsica de planificació de 
Ciutat  i de Districte  per  aquest mandat. Recull  la  voluntat política  i  la  participació  dels  ciutadans.  Es 
podrà  trobar  a  la  web  del  Districte  bcn.cat/Ciutat  Vella  a  documents  estratègics.  També  es  podrà 
consultar  en  format  paper(  de  la  pag.  33  a  la  55  )  als  equipament municipals  (Biblioteques,  Centres 
Cívics..) 
A  tall  d’exemple  el  PAD  recull  les  propostes  realitzades  per  veïns  i/o  entitats  dels  barris  :  l’Obra  de 
rehabilitació  de  S.  Pere  Apòstol,  obertura  de  l’espai  del Mercat  del  Born,  instal∙lació  de  càmeres  de 
seguretat d’Allada Vermell.... 
 
3.  La nova Xarxa Ortogonal de Bus 
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Seguidament s’explica la nova implantació de la xarxa ortogonal de bus 
 
Els objectius que pretén la nova xarxa son: 

 La millora dels desplaçament a peu, amb ampliació de voreres 
 Facilitar els accessos amb bicicleta 
 Facilitar informació a través depantalles tàctils 
 Instal∙lació de dispensadors de bitllets a les parades 
 Potenciar el transport públic per davant del transport privat. 
 Facilitar la memorització de les línies: 
 H (+ numero parell) i color blau  pels busos amb  recorreguts horitzontals 
 V (+ un numero senar) i color verd pels de recorregut verticals 
 D (D‐20, D‐30, D‐40) i color lila pels recorreguts en diagonal. 

 
És pretén potenciar els  transbordaments  a  través dels diferents    intercanviadors que  connectaran  les 
diferents de bus i la nova xarxa  pretén aconseguir: 

 Més racional 
 Més ràpida, amb recorreguts més rectilínies 
 Més fàcil d’utilitzar 
 Més eficient amb els mateixos recursos però més ben distribuïts. 

 
Finalment, és dóna pas a l'últim punt de l'ordre del dia relatiu al Torn obert de paraules.  
 
4.  Torn obert de paraules 
Sr. Joan 

 Viu al C. Comerç. Tema de sorolls incideix molt amb la convivència.  
 Els sonòmetres mòbils vols saber on es pot consultar aquesta informació. 
 S’està fent la remodelació a l’entorn del Bon i voldria saber que està previst  
 Molèsties de sorolls que donen els autobusos que van al Museu Picasso  
 A l’exposició ha trobat a faltar  les actuacions que s’han realitzat o previstes  a l’àmbit d’exclusió 
social. 

Sr. Toni 
 La taxa turística com revertirà en un increment dels recursos pels barris . 

Sra. Queralt 
 L’Ajuntament es dedica molt al tema neteja volia proposar en lloc de passar tant a netejar es fes  
una tasca pedagògica .  

 Al C. Marques de l’Argentera amb C. Comerç hi ha establiments que dificulten la mobilitat amb 
elements que ocupen l’espai públic.  

 Queixes de soroll,  al Pg. Lluis companys quan s’organitzen activitats de gran format. 
 
Sr. Alfons 

 En nom de la Sr. Carmen Serrarols planteja que les persones amb mobilitat reduïda que van en 
cadira   al C. Sant Pere més Baix tenen dificultat de passar‐hi o be als carrers que hi ha risc de 
tombar‐se També hi ha carrers no s’hi pot passar per què les llambordes son grans i irregulars   
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Maria 

 Planteja que potser ha baixat els viatgers del bus per l’atur i pel preu dels bitllets.  Els bitllets per 
als turistes haurien d’esser diferenciats de preu.    

 Demana si s’invertirà l’1€ per pernoctació els turistes si repercutirà als barris .  
 Queixa de la freqüència de pas del Bus 17 
 Demana que circuli el bus de barri els diumenges. 

 
Llibreria (Sant Pere més alt)                 

 La representant de la propietat llegeix la carta una carta adreçada a l’Alcalde com a resposta a la 
sanció que no estan d’acord, principalment per l’esforç que han fet per mantenir l’harmonia amb 
el paissatge urbà de l’entorn del Palau. Demanen tornar a posar els expositors a la marquesina 
que consideren part del local.  

 
Sr. Angel  

 Demana si es tindran en compte les al∙legacions dels veïns de la remodelació de la zona del Born. 
 
Conseller? 

 La Comissió de Seguiment d’aquest consell del 5/11 quan es va fer el debat sobre  a l’ordre del 
dia d’avui es va proposar aquest mateix ordre on en el punt 2 hi havia el PAD  les entitats 
presents i altres consellers  van dir que no existeix el PAD per què no s’ha aprovat . No hi estaven 
d’acord. 

 
Respostes: 

Espai públic 
 Palau  de Música.  Subsidiàriament  vol  dir  que  ho  assumeix  el  districte  i  passa  factura  a  la 
propietat. Es deixarà les xarxes a les zones on hi ha afectacions. 

 Edifici . C. Mestres Casals i Martorell, els SSTT han diagnosticat la necessitat de l’enderroc parcial 
de l’edifici. 

 Ocupació de l’espai públic.  
‐ Hi ha una normativa que cal complir. No son actuacions en contra de cap comerç.  
‐S’intervé quan hi ha una  alteració de la mobilitat sigui als vehicles o als vianants. Es pren  nota 
de les queixes plantejades. 
‐En quan a  la sanció a  la  llibreria de Sant Pere més Alt, el Districte està obert a tractar el tema 
personalitzadament .  Sovint és difícil trobar l’equilibri. 

 Millores de l’ espai públic 
‐A  la  Pl  Sant  Agustí  es  pretén millorar  l’espai  i  donar‐li  una  certa  integració  en  el  paisatge. 
L’actuació de   Pl. Sant Pere està adreçada a alliberar espai públic hi havia un excessiu pàrquing 
de motos.   El Districte s’ajusta al pressupost destinat a manteniment. 
‐Born. Es farà pròximament  la presentació   de  les obres d’ubanització dels entorns del Born. La 
seva obertura  Implicarà també una reordenació del trànsit, que pretén pal∙liar  les molèsties als 
veïns, generades per la concentració de transit principalment autocars.  

 Problemes mobilitat estructural 
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La  zona  de  Sant  Pere més  Baix    sabem  que  és  una  zona  amb  voreres  estretes  dificultant  la 
mobilitat a les persones en cadira de rodes. És un punt que tenim pendent fer una actuació.  
 
Seguretat i prevenció  

 Pisos turístics. 
 Es fa un seguiment exhaustiu. S’està creant una taula per recollir totes les incidències. 

 Sorolls / Sonòmetres.  
‐El Districte  disposa del Pla contra el soroll i el mapa del soroll derivat de  l’oci nocturn. s’hi està 
intervenint i treballant la  corresponsabilitat dels propietaris. 
‐Es pren nota de les molèsties derivades de l’ horari de l’establiment de Velluters. 
‐Respecte al soroll derivat dels servei de neteja .Es difícil trobar l’equilibri per compatibilitzar una 
neteja intensiva i minimitzar les molèsties a veïns i establiments. 
‐Per minorar les molèsties que poden provocar determinades  activitats a  les festes majors 
enguany ja s’ha  instal∙lant els limitadors de so que s’aniran implantant progressivament, per 
evitar excessos.  
‐Pg. Lluis Companys molèsties per multitud d’activitats de gran format com “Primavera Sound”. 
S’intentarà evitar la seva ubicació. 
‐Es proposa fer un monogràfic  sobre el tema “soroll” a la Comissió de Seguiment. 
‐Queden  recollides  les queixes que  fan  referència a mioles  ties per soroll  (botiga C. Sant Pere 
més Alt..) 

 Altres 
Taxa  eco‐turística   
Fa poc s’ha implantat això repercutirà en els pressupostos de la Generalitat i també cal veure 
com repercutirà a l’Ajuntament. La seva filosofia és contribuir a la millora de les condicions de 
vida dels districtes que patim els efectes del turisme i que son beneficiosos per l’economia pel 
conjunt de la ciutat i del país. No només per la promoció del turisme. 

 Transport públic (bus) 
Queden recollides les suggerències i es traslladaran a TMB. (funcionament bus barri diumenge...) 

 
 
El secretari dóna per finalitzada la present sessió essent les 20,30 h. 
 

LA REGIDORA    EL SECRETARI 
 
 
 
 

Mercè Homs i Molist  Roger Puigví i Fernàndez 
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              Districte de Ciutat Vella 

 
A la ciutat de Barcelona, a 13 de Desembre de 2012, té lloc la sessió del Consell de Barri de la Barceloneta  al 
Centre  Cívic Barceloneta,  assumeix  la  presència  el  Sr.    Joan Anton  Sánchez Vicepresident  del Districte  de 
Ciutat Vella.  
Actua com a secretari i per delegació el Sr. Joan Manel Homdedeu tècnic del districte de Ciutat Vella. 
I modera el Sr. Pol Avinyò , Conseller del barri de la Barceloneta. 
La Vicepresidència del Consell, per acord de la comissió de seguiment, està vacant.   
 
Hi assisteixen els/les consellers/es senyors/es: 
 
Sra. Ruth Garrido    Consellera del grup municipal ICV‐EUiA 
Sr.  Daniel Pio      Conseller del grup municipal PSC 
Sra.Elisabeth Jiménez    Consellera del grup municipal PP 
Sr. Jordi Bordas      Conseller del grup municipal UpB 
Sra.Anna Lliuró      Consellera de govern districte de Ciutat Vella  
       
En representació de les entitats del barri hi assisteixen: 
 
Sr. Carlos Arenas    Cors de la Barceloneta 
Sr. Sergi Riera      ABA (Associació Barcelona Alerta) 
Sr. Antonio Peñalver     AVV La Maquinista 
Sra.Enriqueta Moyano    GAMAR 
Sra.Carme Tomàs    Geganters de la Barceloneta 
Sr.Oriol Casabella    AAVV de la Barceloneta 
Sra.Montse López    Plataforma Mediterrània 
Sra.Patricia Ordaya    AAVV L’ostia 
Sra.Pepa Picas       AAVV L’ostia 
Sra.Lourdes López    AAVV L’ostia 
Sra.Mª del Pino Suárez     Plataforma en defensa de la Barceloneta 
Sra.Melanie Alméras    Ama EBM La Mar  
 
A títol individual hi assisteixen les persones que es relacionen tot seguit:  
 
Sr. Sergio Ayala 
Sr.Climent Garcés  
Sr.Cristòbal Martínez  
Sr.Miguel Ruiz 
Sra. Maria José López  
Sr. Ferreira 
Sr.Jaume Vall 
Sra.Mercè Serrat 
Sra.Margarita Bravo 

ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA BARCELONETA CELEBRAT EL 13 DE DESEMBRE DE 2012 
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Tècnics del districte 
 
Sr.Francesc Puigdomènech      Director serveis al territori 
Sr.Joan Manel Homdedeu      Tècnic de Barri de la Barceloneta 
 
 
El secretari inicia la sessió a les dinou hores i deu minuts amb el següent ordre del dia previst: 
 

1. Informe de la Regidora 
2. Propostes del Consell de Barri al Pla d’Actuació Municipal 
3. Nova Xarxa BUS 
4. Projecte del Bon Veïnatge  
5. Arranjament de la via pública al passeig Joan de Borbó 
6. Torn de paraules. 

 
 
Pren  la  paraula  el  Sr.  Pol Avinyó  conseller  del barri  de  la Barceloneta,  donant  la  benvinguda  i  excusant  la 
presència de la Regidora per la baixa per la seva recent maternitat.  
Passa la paraula al vicepresident del Districte Sr. Joan Anton Sánchez que presideix per delegació el  Consell de 
Barri,  iniciant  l’exposició amb  l’informe de  la Regidora que recull principalment els actes més rellevants que 
han tingut lloc al barri des de l’últim consell de barri.  
  
Sra. Patricia Ordaya i Sra Lourdes ( l’AAVV l’Ostia ) 
Demana la paraula una representant de l’ entitat.  Explica que varies  entitats  havien preparat un ordre del dia 
alternatiu,   amb els temes que els interessa i que son per a ells prioritaris. L’ordre del dia proposat no és del 
seu interès.  
 
El Sr.  Joan Anton  Sánchez explica que qui ha  fixat aquests punts de  l’ordre del dia ha estat  la Comissió de 
Seguiment. Tots els punts han estat consensuats a l’esmentada comissió, amb totes les entitats  que hi formen 
part entre elles la seva entitat, tot i així puntualitza que alguns dels temes estan inclosos a l’ordre del dia. 
 
Pren  la paraula el Sr. Francesc Puigdomènech director de Serveis de Territori    i explica que dels 5 punts que 
l’entitat planteja 2 estan inclosos ( projecte del Bon Veïnatge i obres del Pg. Joan de Borbó) i els altres s’hi fa 
referència a l’informe de la Regidora. 
 
Seguidament el Sr. Joan Anton Sánchez manifesta que li sap greu la situació,  deixant obert que en el torn de 
paraules  puguin plantejar els temes que son del seu interès, als que s’intentarà donar resposta. 
Els membres de l’entitat abandonen la sala al no ser contemplada la seva demanda explícita. 
 
El Sr. Francesc Puigdomènech , per respecte a les altres persones que han assistit al Consell informa de com es 
fa la convocatòria i l’Ordre del dia del Consell de barri. Explica novament que l’ordre del dia és la Comissió de 
Seguiment qui determina els temes a tractar de la que  formen part algunes de les persones presents i algunes 
que han marxat  i que  la de  la Barceloneta es va  reunir el passat 8 de novembre  i va proposar els punts de 
l’ordre  del  Consell  de  Barri  d’avui,    que,  repeteixo,  inclou  dos  punts  a  tractar  de  forma  específica,  dels  
proposats per l’entitat esmentada. 
 
A continuació, el conseller procedeix a tractar el primer punt de l'ordre del dia.  
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1. Informe de la Regidora  
 
De les activitats se’n destaca: 
 

 La celebració de la Festa Major del barri de la Barceloneta 
 Remarcar l’exposició permanent  del “  Quart de casa  “que s’ubica a la Casa de la Barceloneta, Explica 
els orígens de la Barceloneta . 

 Exposició  fotogràfica del   període posterior  a  la  guerra  civil  (de  l’any  1939  al  1959)  aquesta ultima 
iniciativa de l’As. La Fraternitat. 

 La 1ª mostra de pintors del barri de la Barceloneta (ubicació: Club Natació Barceloneta) 
 El  corre‐barris  activitat  en  que  competeixen  diferents  barris  de  la  Ciutat  i  organitzada  per  el  Club 
Natació Barceloneta). Destaca l’alt grau de participació uns 3.000 participants. 

 Activitats  pròpies  de  Nadal:  3ª  Jornada  de  comerç  al  carrer  acompanyada  de  diferents  activitats 
infantils com el “Caga Tió”, encesa de l’arbre de Nadal.... 

 Posada en funcionament de la Casa de la Barceloneta 1761 (s’ha ampliat l’horari inicial) 
 Projecte “JOC I MÉS” impulsat per la plataforma del  Ceip Mediterrània, que implica la gestió d’espais a 
l’equipament Andrea Dòria. S’ està treballant la proposta conjuntament amb el Districte. 

 Celebració de la Comissió de Seguiment per consensuar l’ordre del dia del present consell. 
 

A  continuació,  el  conseller  exposa  les  actuacions  més  significatives  en  matèria  de  seguretat  i  prevenció 
destaquen: 
 

 Taula de Seguretat del barri, on es van tractar temes d’interès dels representants dels veïns. 
 Intensificació de la vigilància i  les activitats, venda ambulant. 
 Reforç de les patrulles a peu per Nadal a l’entorn dels eixos  comercials i estacions Metro  
 Campanya de xerrades informatives  preventives per part de la G. Urbana a  la gent gran realitzades  a 
algunes  residències i casals de gent gran.  

 Programació d’una activitat inspectora específica sobre les diferents activitats i espectacles.  
 

A  continuació,  el  conseller  exposa  les  actuacions més  significatives  en matèria  d’espai  públic  i  convivència 
destaquen: 
 

 Està previst fer la Comissió de Seguiment del les obres del Port Vell  
 Està previst fer la Comissió de Seguiment  del PERI de la Barceloneta composada per diferents entitats 
grups municipals,  d’acord amb el compromís de la Regidora a petició dels veïns del barri.  

 Impermeabilització de la pista de l’escola Mediterrània ,.... 
Senyalar també les millores del Parc de la Barceloneta,  

 L’arranjament de Pl. De Llaüt  
La instal∙lació de caixes elèctriques per fer activitats a la Pl. Poeta Boscà 

 Està previst posar les noves jardineres a la Pl. del mercat. 
S’obre un torn de paraules sobre aquest primer punt 
Els veïns i representants d’entitat demanen més informació sobre: 
 
Carmen Tomás (Geganters e la Barceloneta) 
 

 La nova Escola d’Adults 
 Informació sobre el nou equipament d’Andrea Dòria 
 Queixa del  soroll que pateixen els veïns originat pels serveis de neteja dels horaris de la  recollida de la 
brossa i sacseig dels contenidors, soroll màquina escombradora i del rec viari. 
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Veí 

 Informació sobre les dates de  la Comissió del Port Vell i el Peri  
 Vol saber quin problema hi ha amb el projecte presentat “JOC i MÉS” 
 Punt Verd de la Barceloneta, hi ha una errada a la informació. No està en actiu. 
 Queixa de que no accepten al Punt Verd els tòner d’impressores làser. 

 
Antonio Peñalver (AAVV La Maquinista) 

 Demana mesures per compatibilitzar el descans dels veïns amb el funcionament de les pistes de la 
Maquinista.  Arrel del seu cobriment, els veïns tenen més soroll. Consideren acaba l’activitat molt tard.  

 Senyala que amb les Taules de Seguretat no s’observa millora en determinades zones del barri (la 
Maquinista). 

 Demana que la seva entitat vol participar i decidir l’entitat que es beneficiarà de l’ocupació del local de 
la petanca, ara tancat.  
 

Sergi Riera (ABA) 
 Demana informació sobre l’edifici de l’Andrea Dòria 
 

Per agilitzar el consell es dona resposta a les preguntes sobre el primer punt 
 Soroll 

‐Derivat dels serveis de neteja. Hi ha una planificació dels serveis, s’intenta fer en horaris menys molestos, 
però és complicat. S’està treballant per tal d’evitar el màxim de molèsties als veïns. La nova contracta ja 
contempla la implantació progressiva de vehicles elèctrics o híbrids que fan menys fressa. El rec amb aigua 
freàtica, fa que millori la percepció d’una neteja més integral. Malgrat tot es pren nota per si es pot afinar 
més en el servei. 
 
‐Pistes La Maquinista . L’horari de les pistes  és fins les 23 hores. Es revisarà. 
 

 Comissions de Seguiment 
‐ Comissió del Port Vell, no està agendada encara . Cal aprovar primer el projecte. 
‐ Comissió del Peri de la Barceloneta, està fixada el dia 19/12/2012 a les 18:30hores amb la participació 
d’entitats del barri. 
 

 Punt Verd  
El punt verd no recull els cartutxos de tòner làser i es demana com a punt de reciclatge ho faci. Es pren 
nota. 
 

 Taules de Seguretat. 
Es  un  del  temes  que més  esforç  hi  dedica  el Districte.  Es  valora molt  positivament  que  els  veïns  i 
entitats puguin col∙laborar directament amb els Cossos de Seguretat,   aportant  informació sobre els 
temes  que  els  preocupa  en matèria  de  prevenció  i  seguretat,  per  poder  treballar  des  del màxim 
coneixement  i per  tant, prevenció  i per  l’altre, poder  conèixer  la percepció dels  veïns  i  comerciants 
sobre la seguretat al barri. Tot i que en moltes ocasions els resultats esperats no son immediats,  és un 
procés que tant les dades com les opinions dels veïns, consideren està millorant. 

 
 Equipament d’ Andrea Dòria 
Inicialment era una escola bressol, però, per un  tema de pressupost principalment,  s’ha  reconvertit 
actualment i de forma provisional, en un casal infantil i un espai familiar. S’hi estan treballant, atès que  
tot equipament municipal  té un  criteris educatius homogenis que marca  l’Ajuntament per posar en 
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marxa un servei, sigui de gestió directa o indirecta a través d’una empresa externa. L’important és que 
sigui un bon servei per infants i famílies de la Barceloneta. 
El Districte va  recollir  la proposta d’una entitat del barri per portar a  terme el projecte “JOC  i MËS” 
posant a disposició espais polivalents de l’edifici,  que contemplava: un servei de Custodia d’infants, un 
servei de menjador, sala d’estudi en època d’exàmens. Actualment  les Entitats i els tècnics d’educació 
municipals i de Districte estan fent reunions per determinar que les propostes estiguin en la línia que 
l’equipament pot acollir i sigui coherent amb les polítiques municipals d’infància. 
 
Local de Cermeño (petanca). 
La intenció és tornar a obrir el local, està estudiant les condicions (lloguer, entitats, activitats...) La 
intenció és fer‐ho consensuadament i evitar queixes.  S’informarà a tothom. 
 

 Centre de Formació d’Adults 
La Generalitat ha aprovat pel proper curs 2012‐2013 la transformació de les aules de formació d’adults 
en centres de formació d’adults, entre ells, el del barri de la Barceloneta del carrer Balboa 11. 
Aquesta fet, el de passar a ser una aula a un centre, suposa entre d’altres ventatges i serveis, que els 
alumnes poden acreditar la seva formació en titulacions oficials.  

 
A continuació, es procedeix a tractar el segon i tercer punt de l’ordre del dia 
 
2.‐  Propostes del Consell de barri al Pla d’Actuació Municipal.  
 
Pren  la  paraula  el  Sr.  Francesc  Puigdomènech, Director  de  Serveis  de  Territori.  Inicia  l’exposició  donant  les 
gràcies a les entitats i veïns que han participat i per explicar com poden trobar i consultar el document (PAD). El 
document es basa en 7 prioritats que l’equip de govern del Districte té la voluntat de posar‐hi el màxim d’esforç 
i tantes altres actuacions. És  l’eina bàsica de planificació de Ciutat  i de Districte per aquest mandat. Recull  la 
voluntat política  i  la participació dels ciutadans. Es podrà  trobar a  la web del Districte bcn.cat/Ciutat Vella a 
documents  estratègics.  També  es podrà  consultar  en  format paper  (de  la pag.  33  a  la  55),  als  equipament 
municipals (Biblioteques, Centres Cívics..) del Districte de Ciutat Vella. 
Algunes accions que afecten al barri ja s’han iniciat com son: l’escola Mediterrània, la casa de la Barceloneta, el 
Pg.  Joan de Borbó,  les pistes de La Maquinista.... 
 
3.‐ Nova xarxa ortogonal de BUS 
 
Pren la paraula el Sr. Francesc Puigdomènech per explicar la nova implantació iniciada l’1 d’Octubre 2012. 
Els objectius que pretén la nova xarxa son: 
 

 Recuperació de passatge 
 Potenciar el transport públic per davant del transport privat. 
 Implantació de dispensadors de bitllets a les parades. 
 Millorar la informació mitjançant pantalles tàctils.  
 Facilitar la memorització de les línies: 

• H (+ numero parell) i color blau  pels busos amb  recorreguts horitzontals 
• V (+ un numero senar) i color verd pels de recorregut verticals 
• D (D‐20, D‐30, D‐40) i color lila pels recorreguts en diagonal. 

 
És pretén potenciar els transbordaments a través dels diferents  intercanviadors que connectaran les diferents 
de bus i la nova xarxa  pretén aconseguir: 

 Més racional 
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 Més ràpida, amb recorreguts més rectilínies i facilitant transbordaments 
 Més fàcil d’utilitzar 
 Més eficient amb els mateixos recursos però més ben distribuïts. 
 

Actualment a la pràctica que afecti  al barri només hi ha  la línia que ha modificat el recorregut és la B20. 
 
Seguidament s’obre el torn de paraules que facin referència a aquest punt. 
 
Veí 
Queixa  de  que  el  B20  pel  que  veu  serà més  curta  i  que  la  nova  xarxa  considera  que  no  contempla  l’Àrea 
Metropolitana. Respecte a les marquesines diu no funcionen be. 
 
Veïna 
Vol saber si el barri de  la Barceloneta tindrà menys  línies de bus amb  la nova xarxa? O be comportarà algun 
perjudici en els recorreguts? 
 
Veïna 
És usuària de la B20 (abans el B57 B157) 
Diu que actualment el canvi ha anat a pitjor, doncs el B20 va molt ple  i no s’hi pot pujar. El problema es pot 
agreujar a l’estiu. 
 
Respon a les preguntes dels veïns i veïnes el Sr. Fèlix Arnal (Tècnic de Mobilitat) 
 
La filosofia és potenciar el transport públic. La idea és millorar l’eficiència amb els mateixos recursos. Tenim 
una flota de busos moderns totalment accessibles. Es pretén millora de la velocitat comercial amb trajectes 
més rectilinis , augmentar la freqüència de pas.  Facilitar i potenciar els transbordaments. Les 28 línies serà la 
xarxa ortogonal bàsica que s’afegeix a línies específiques i el bus de barri.  
El territori quedarà sempre cobert com a mínim el servei serà com fins ara. 
Evidentment  quan es passi a la segona part del desplegament, es tornarà a explicar abans de la seva 
implantació. 
De fet és una de les línies que menys ha canviat el recorregut . Ara s’està intentant avaluar per posar remei a 
les deficiències. Això es farà abans de l’estiu. 
 
És possible que hagi línies com la B20 que per arribar a Cornellà serà necessari un transbordament. 
 
4.‐ Projecte del Bon Veïnatge.  
 
A  continuació  el  conseller  Sr.  Pol    Avinyó,  informa  que  donat  que  el  quart  punt  de  l’ordre  del  dia,  l’havia 
d’exposar el representant de  l’entitat que ha marxat, es passa al següent punt de l’ordre del dia. 
 
 
5.‐ Arranjament de la via pública al Pg. Joan de Borbó. 
 
Fa la presentació de la nova ordenació viaria del Pg. Joan de Borbó,  el director de l’obra Sr. José Luis Rey i el Sr. 
Jorge Gil cap d’obra de l’empresa constructora. 
 
 L’objectiu de l’obra,  es millorar la circulació viària, i potenciar el transport públic, habilitant un carril bus en 
cada sentit segregat per guanyar velocitat . 
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Pel que fa al vehicle privat és la millora de la circulació de la Barceloneta respecte a la Ciutat. La inversió es de 
1,4 milions d€ hi ha un termini de 7 mesos d’execució , la previsió és acabar a l’agost 2013. 
Les principals millores son:  A la zona Pl. Pau Vila des del C. Dr. Aiguader només contempla  la millora de 
l’aglomerat, fins el C. Ginebra. 
 La millora serà que en direcció Ciutat hi haurà 2 carrils per vehicle privat i 1 carril bus,  a més contempla el 
manteniment del  de serveis per càrrega . 
 El serveis de locals i vorera no es veurà afectada pels canvis. L’obra només es farà a l’àmbit calçada. La idea es 
fer l’obra mantenir la circulació el millor possible. 
El canvi el que es fa per poder millorar en els dos sentits,  es proposa treure l’aparcament de la banda port 
(zona blava) i enderrocar  la mitjana, tot conservant la parada del vianant semaforitzat i protegit pel tema de 
l’espera quan no pot acabar de creuar tota la calçada. 
Altra millora és el tema del gir a la Maquinista es guanya un gir amb carril d’espera per poder fer el gir. 
 
6.‐ Torn de paraules sobre el punt anterior. 
Varis veïns plantegen els dubtes que els ha suggerit la presentació . Destaquen: 

 La sortida del barri és molt difícil sobretot a l’estiu (del C. Ginebra /Dr. Aiguader es forma un coll 
d’ampolla ) 

 Queixa de poder  perdre places d’aparcament dels veïns del barri. 
 L’afectació de les obres durant els mesos d’estiu. 
 Reconsiderar el carri extra de gir al c. Maquinista 

 
Després de donar les explicacions oportunes, s’informa de que es pren nota de totes les aportacions i es mirarà 
d’integrar‐les en el projecte per tenir‐les presents. 
 
El secretari dóna per finalitzada la present sessió essent les 21,30 
 
 EL VICEPRESIDENT DEL DISTRICTE    EL SECRETARI 
  
 
 
 

       
 Joan Anton Sánchez           Joan Manel Homdedeu 
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Acta 1 / 2.013 
ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL DISTRICTE DE 

CIUTAT VELLA 
 
 

A la Sala de Plens del Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de la Ciutat de 
Barcelona, el dia VINT-I-UN DE MARÇ DE DOS MIL TRETZE, s’hi reuneix en sessió 
ordinària l’Audiència Pública, sota la presidència de la regidora de l’Ajuntament de 
Barcelona Ima. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner i la vicepresidència del conseller Sr. Joan 
Anton Sánchez i de Juan. 

Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  

Sra. Anna Lliuró i Serra,  
Sr. Pol Avinyó i Roselló,  
Sr. Josep Zalacaín i Suárez, 
Sr. Jordi E. Galofré i Monleón,  
Sra. Mª José Arteaga i Muñoz,  
Sr. Nacho Cano i Vidal,  
Sra. Carolina Pallés i Calte,  
Sr. Daniel Pío i Gutiérrez ,  
Sra. Elisabeth Jiménez  i Cara,  
Sr. Ramon Molist  i Godó,  
Sr. Agustín Beneyte i Mayor, 
Sr. Rubén Fernando Costa i Ullua,  
Sra. Rut Garrido i García,  
Sr. José Carlos Casanova i Losilla,  
Sr. Jordi Bordas i Villalba  
 
Assistits pel secretari del Consell del Districte, Sr. Alfred Lacasa, que certifica. 
 
Hi concorre també la regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima Sra. Mercè Homs i 
Molist. 
 
La presidenta obre la sessió de l’Audiència Pública a les 19.00 h donant la benvinguda 
als assistents.  
 
A continuació es fa una transcripció de les intervencions dels assistents que 
prenen la paraula.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Començarem amb les intervencions a títol individual i fetes les cinc, respondrà la 
regidora. Després passarem a les intervencions de les entitats, també en paquets de 
cinc.  
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En primer lloc la intervenció del Sr. Ignasi Planas. Hi és a la sala? No? Bé, doncs 
passaríem a la següent i quan s’incorpori ja li passaríem la paraula.  
 
El Sr. Salvador Olivé? Hi és a la sala? Endavant. 
 
El Sr. Salvador Olivé: 
Parlo en nom propi, no estic en cap societat, ni agrupació. Em dic Salvador Olivé, tinc 
72 anys i visc pel carrer del Tigre, al núm. 33. En aquests 72 anys he crescut amb la 
Paloma, molt content i molt bé, he sigut molt feliç, tenint el balcó obert i adormint-me 
amb els Tangos de la Paloma, a les dotze. 
 
A quarts d’una, entre les dotze i quarts d’una, sortia la gent i es quedava el barri 
tranquil. No cal que els hi expliqui tot el procés de la Paloma perquè de tots és ben 
conegut; parlo perquè se’n torna a parlar o es torna a obrir d’aquí a sis mesos, o no sé 
quan. 
 
El problema de la Paloma, no sols és la insonorització que és un dels problemes; el 
problema de la Paloma el tenim no amb el ball a les sis, que a les dotze s’acaba, o 
sigui a la tarda o la nit. Tenim el problema que obra a les dotze i tanca a les cinc del 
matí, i a partir de les cinc del matí ja no hi ha qui dormi. A part del soroll que fan 
perquè és normal, perquè la gent surt sorda i quan parlen, parlen alt; si parlessin dues 
persones no passaria res, però si en parlen cent o en parlen dos-centes, no dorms. 
 
A part i perdoneu, les pixarades que hi ha, les vomitades que hi ha, i les baralles que 
hi ha, que n’hi ha i n’hi hauran. Jo he vist des del  meu balcó, estic en un entresòl, 
posar la mà a la butxaca i treure un grapat de pastilles i vendre-les.  
 
No ho he vist, però m’ho han dit, per l’altra banda del carrer Paloma, d’haver-hi 
"trapitxeo" de drogues, que si quieres i si no quieres. Això no ho he vist jo, m’ho han dit 
i la veritat sigui dita, en els temps que estem, m’ho crec. 
 
La Paloma en el seu temps va fer el que li va donar la gana: a fora o per sota, s’ha 
posat en cases del veí pel soterrani, trencant parets mestres i fent passadissos. Això, 
ja no és gaire lògic, ni està bé perquè dóna la sensació que fan el que volen i ara fa la 
por que fa, hi és que continuïn fent el que volen. 
 
D’abans, si vostès parlen amb la Sra. Itziar González, els hi podrà explicar un munt de 
coses, coses estranyes i coses que ens havien arribat a nosaltres. Teníem pocs, que 
n’hi ha pocs, de gent de l’ajuntament que paren la mà. N’hi ha pocs però n'hi van 
haver. 
 
Aleshores, fa por que a la que s’hi comencin a incorporar una altra vegada, com la 
discoteca és lo que dóna més peles, tornarem a tenir soroll, tornarem a tenir 
problemes, tornarem a tenir denúncies als mossos, a la guàrdia urbana, tornarem a 
tenir manifestacions i tornarem a tenir escàndols.  
 
No sé com es pot arreglar; no ho sé. Si poguessin desmuntar la Paloma i tornar-la a 
construir a Montjuïc seria ideal, però això no pot ser i el barri hi perdria també perquè 
la Paloma, es vulgui o no es vulgui, els habitants d’allà ens l’estimem, i ens l’estimem 
molt perquè ha significat molt pel barri, i us ho he dit, jo he nascut amb la Paloma i si 
Déu vol moriré amb la Paloma, suposo que sense discoteca o amb la  discoteca, tant 
se val. 
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I he exposat: 
 

• Què és el que passarà?  

• Com anirà?  

• Qui informarà?  

• Què fareu?  

• Què farem?  

 
I no vull continuar més, jo us ho deixo i estic a la vostra disposició, a la disposició de 
tots per parlar-ne del que sigui. Sé que hi ha gent del barri que s’està movent, que es 
volen tornar a reunir i que volen un altra vegada, no diré que fer soroll, però saber què 
és el que s’ha de fer. Crec que a les males no s’ha d’anar mai sinó al contrari, hem de 
tirar endavant, hem de parlar i hem d’escoltar.  
 
Gràcies per donar-me la paraula.   
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Bé, gràcies. Després li respondrà la regidora Homs.  
 
Només deixi’m dir-li, i deixi’m que li defensi l’honorabilitat de l’ajuntament, i que per 
tant, no podem permetre que insinuï certes actuacions fraudulentes a l’ajuntament. Si 
hi ha qualsevol sospita, com sempre recomanem que vagi a la Justícia.  
 
El Sr. Salvador Olivé: 
No s’escolta què diu? 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
D’acord. Passem a la següent petició. El Sr. Mateu Llinás, hi és a la sala?. També el 
saltem i si s’incorpora li passem la paraula. 
 
El Sr. Edi Ruiz de la Villa. Endavant.  
 
El Sr. Edi Ruiz de la Villa: 
Buenas tardes. Antes felicitar a la Sra. Homs por haber tenido el nacimiento que ha 
tenido. Felicitar también a la asociación de Gais y Lesbianas.  
 
En principio, como se dijo el otro día aquí, ustedes dicen que están trabajando en 
minoría. Yo creo que todos los que están en Regiduría del distrito tienen que trabajar 
para el distrito sean del PP, PSOE, o de quien sean, porque el problema lo tenemos 
en el distrito, no lo tenemos fuera del distrito.  
 
El otro día dijeron que aquí en Ciutat Vella cada uno intenta hacer lo que puede. El 
problema es que los que se fueron de la otra Regiduría dejaron lo que es la caja más o 
menos con superávit, y mientras no se ha dicho lo contrario se ha cedido dinero del 
ayuntamiento a la Generalitat, que no es lo que procede, porque el Sr. Pujol cuando 
estaba de presidente y ha salido de Catalunya, ha vuelto a Catalunya con las manos 
llenas, mejor o peor, y aquí se han hecho cosas  porque se ha podido. 
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Ahora resulta que el Sr. Mas está donde está, y lo único que hacen, que yo lo tengo 
aquí, es que la mayoría de regidores sumen dietas. Esto viene en periódicos, no me lo 
invento yo. Lo digo por si alguien no está conforme, que lo denuncie al juzgado o haga 
lo que sea. 
 
El otro día, con la Sra. Mercè Homs, estuvimos hablando de lo que es la Farmacia 
Militar. Se pidió en su momento a Delegación de Defensa para un caso muy concreto 
que era el Centro de Estudios Mediterráneos Europeos. Esta sede se ha ido al 
Palacio de Pedralbes desde el año 2.002. Ese edificio se ha quedado obsoleto  y costó 
tres millones de euros; otro dato justificado, sacado de Delegación de Defensa.  
 
Yo estoy en la asociación de veteranos de montaña, he hablado con mis dos 
generales y les he pedido permiso para poder dirigirme a ustedes ya que el Sr. Trias 
es tan amable de coger y decir que va a perdonar la deuda que tiene la Generalitat 
con el ayuntamiento, que los edificios que son de la Generalitat de Ciutat Vella, los 
pase a disposición de Regiduría i de las asociaciones de vecinos de Ciutat Vella. 
 
Esto quiere decir que hasta el día 15 de abril no vamos a hacer nada i a partir del 15 
de abril todo lo que tengamos que hacer, si a las doce del mediodía no hemos recibido 
ninguna contestación, pasará por fiscalía y de ahí a Estrasburgo. Dije la última vez que 
vine que no quería venir más aquí; esta vez he venido y va a ser un ultimátum. 
 
Otra cosa es también el edificio de la calle Olmo. Son pisos de protección oficial que 
ahora tienen padrinos. Hasta que la Sra. Itziar González no cogió y pidió que se 
legalizaran, resulta que nada más estaba el Patronato, ahora está Patronato, 
Diputación, INCASOL, Fomento, está todo el mundo ahí y resulta que las personas 
que vivimos allí estamos pagando 300 euros, cuando no se eleve. 
 
Porque el IBI tendría que pagarlo el INCASOL. Me he dirigido a alguno de ustedes que 
me han atendido perfectamente, lo que pasa que es una vergüenza que pase lo que 
pasa en Ciudad Vieja y nadie haga nada. 
 
También lo que querría pedir a todos los que están aquí, tanto los que son del PP, del 
PSOE, como de donde sean, que se pongan las pilas todos juntos y empiecen a 
trabajar por Ciudad Vella. No por Pedralbes o St. Martí,  estamos en Ciutat Vella. 
 
Hasta ahora se ha ido haciendo cosas, pero ya no se ha hecho nada más. Ustedes 
pidieron un voto de confianza, hace dos años, ese voto de confianza se les ha dado y 
¿qué nos encontramos? Cada día peor. 
 
Si ustedes van por la noche a la Boquería se encontraran que hay gente que se está 
matando por comida; la gente mayor, no llega a final de mes. Ustedes esto lo saben. 
Lo único que dicen es que hay que ir a los servicios sociales. Los servicios sociales 
están colapsados. El otro día hubo un señor que comentó que la guardia urbana tenía 
que hacer más seguimiento sobre el racismo. El racismo lo están fomentando ustedes 
mismos, perdonen que les sea tan honesto.  
 
Lo están fomentando ustedes mismos porque la gente de aquí se está muriendo de 
hambre y la gente que viene de fuera, hay algunos, y esto son datos también que los 
tengo aquí en papel, están cobrando 2.800.-€ porque son apátridas y encima dicen 
que no llegan a final de mes.  
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Y les digo otra cosa, igual como el otro día dijo una señora aquí: tenemos que vigilar 
que la gente mayor tenga lo que necesita y más, y los niños igual, que es el fallo que 
tienen todos ustedes, del primero al último, sean del partido que sean, me da igual.  
 
El día 15 de abril, nosotros vamos a tomar medidas para pedir firmas y para hacer lo 
que creamos conveniente y tirar adelante. Les aviso porque ayer ya tuvimos una 
reunión en Capitanía sobre este tema y no hablamos por hablar. No somos ni 
fascistas, ni somos militaristas, somos personas como ustedes que estamos hasta las 
narices.  
 
La última vez dije no voy a venir más. Me llamaron el otro día por teléfono y la persona 
que me llamó, creo que se merece un respeto, y he venido. El otro día estuve cuatro 
horas aquí aguantando el chaparrón viendo tonterías, porque no es lo que procede, 
porque el distrito tiene muchos problemas y gordos. Hay gente que se està suicidando 
porque no llega a final de mes y ustedes lo están ocultando.  
 
Les pido por favor que se pongan serios porque a partir del día 15 las cosas no serán 
igual.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Té la paraula ara el Sr. Mateu Llinás.  
 
Sr. Mateu Llinás: 
Bona tarda. Jo volia tocar molt ràpid quatre temes.  
 
Us vaig demanar per correu electrònic algunes informacions; no sé si les heu pogut 
esbrinar o no, arran de les informacions que van emetre els mitjans de comunicació 
sobre el pla d’inversions, em va cridar l’atenció veure que no n’hi havia cap o cap de 
significativa a Ciutat Vella, i us demanava confirmació sobre aquest tema. 
 
Vaig veure projectes a Glòries, a passeig de Gràcia, a Paral·lel, a Rambla Catalunya, a 
Via Augusta, però no en vaig veure cap a Ciutat Vella i volia demanar a la regidora, si 
això és així, si no hi ha cap inversió major a Ciutat Vella.  
 
L’altre tema és sobre les llicències, sobre l’obertura de terrasses. Perquè em penso 
que el que està passant a Barcelona amb les terrasses no té explicació; és a dir una 
cosa és que s’hagi intentat que la gent deixi de fumar i l’altra és que arran d’aquesta 
circumstància s’estiguin concedint terrasses a tot arreu d’una forma indiscriminada.  
 
Em va cridar molt l’atenció l’altre dia que a la vorera mar de plaça Catalunya s’ha fet 
una terrassa enorme, és més gran la terrassa que el pas que queda pels vianants, 
cosa que desgraciadament és molt habitual. Cal preguntar:  
 
 

• Com s’estan concedint terrasses d’una forma tan indiscriminada?, i  
 

• com no hi ha ningun dels equips tècnics que determini una mica que la ciutat 
en principi ha de ser dels veïns i no dels negocis privats. 

 
Per tant, us agrairia que em diguéssiu el nombre de terrasses que està previst obrir a 
Ciutat Vella, només aquest 2.013. 
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Un tercer tema, molt ràpid, és el de les motocicletes al barri Gòtic. 
 
En aquesta ocasió sí que ho dic, arran d’un tema personal. Vaig amb motocicleta 
sempre que puc i de tant en tant la deixo al carrer. En l’últim any, i sempre al mateix 
lloc, m’han posat cinc o sis multes. L’altre dia, per segona vegada també en l’any, si no 
recordo malament, se’ns va emportar la moto la grua: cent euros de multa i trenta de 
sanció.  
 
Us preguntava respecte altres barris, quantes places de motocicletes tenim, perquè 
crec que hi ha un greuge. Si amb les dades em confirmeu que no és així, us demanaré 
disculpes, però penso que hi ha un greuge. A l’Eixample mai m’han posat una multa, 
mai per deixar la moto sobre d’una vorera.  
 
Entenc que la guàrdia urbana està per fer complir la llei, entenc que es retirin 
motocicletes que estan davant d’una porta de veïns, que estan davant d’un 
establiment, però el que no puc entendre és que es retirin motocicletes que no 
molesten absolutament a ningú.  
 
Crec que s’hauria de tenir en compte una mica la configuració del barri en aquests 
temes i crec que l’ajuntament està per aplicar flexibilitat i mirar una mica més enllà de 
l’aplicació estricta de la llei. 
 
Sobre aquest tema, un últim comentari; els pàrquings de Ciutat Vella són els més cars 
de Barcelona, de llarg; el pàrquing de SABA de la Catedral de Barcelona, de la banda 
de la Catedral és un 30 – 40% més car que el de l’altre costat de la Via Laietana. És 
un exemple. O sigui, paguem els pàrquings més cars de la ciutat i a més a més la 
guàrdia urbana, en molts casos, als motoristes ens ”matxaquen” vius. 
 
Jo aquí demanaria per tant, que valoréssiu aquest tema. 
 
I acabo: el dia que se’m va emportar la moto la grua vaig fer fotografies de tots els 
aparcaments de motocicletes més propers; no hi havia ni una posició lliure. Crec que 
això és indicatiu del problema que us estic dient. 
 
L’últim tema és el tema de la contaminació. Tots som conscients que hi ha un 
problema gravíssim de contaminació a Barcelona; en el nostre barri, es nota 
especialment. Hi ha carrers com Via Laietana que són absolutament nocius  des 
d’aquest punt de vista i us volia demanar i preguntar: 
 
Quines mesures de control hi ha a Ciutat Vella en aquest tema?. Gràcies. 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Ara té la paraula el Sr. Joaquim Boadas, per parlar del tema de la Paloma, és sobre el 
tema que havia sortit també abans.  
 
El Sr. Joaquim Boadas: 
Bona tarda. Sóc Joaquim Boadas, secretari general de la FECASARM, i també 
assessor jurídic en la signatura o en la preparació i negociació del conveni que es 
signarà entre l’ajuntament i La Paloma. 
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La FECASARM, per qui no ens conegui, és una Federació que agrupa diferents locals 
d’oci nocturn a nivell de Catalunya i entre les quals tenim l’associació de bars, 
restaurants i oci de Barcelona.  
 
En la nostra federació i a les nostres associacions només hi ha locals que compleixen 
la normativa. És més, nosaltres sempre hem apostat per la seguretat, el civisme i l’oci 
responsable i sobretot que es respecti la convivència amb els veïns. 
 
Tenim formules que apliquem en molts locals i que hem aplicat arreu de Catalunya, 
com ara per exemple el “Pacte per la convivència nocturna”, que és una Taula de 
treball que conformem en diferents ajuntaments a nivell de Catalunya entre locals, o 
sigui empresaris i veïns. Sempre s’ha trobat una solució que garanteixi el descans dels 
veïns i el dret constitucional de l’empresari a exercir la seva activitat. 
 
Per tant, en quan al tema de la Paloma, el que vull dir és que la sala de ball de la 
Paloma, que no és una discoteca, és una sala de ball i és la més antiga del món, i per 
tant, crec que ha de ser motiu d’orgull que Barcelona tingui la sala de ball més antiga 
del món. 
 
Cal remarcar que la Paloma va guanyar el procediment judicial en primera instància 
contra l’ajuntament. Per tant és molt important, destacar que si la Paloma hagués 
volgut obrir ja estaria oberta. Encara no ha obert perquè es vol assegurar totalment, tot 
i que a la sentència diu ben clar que la normativa ja la complia, es vol assegurar 
totalment, i per això ha acudit a nosaltres, a la federació nostre, que compleix 
totalment la normativa en matèria acústica i contaminació acústica.   
 
Per tant, estem treballant intensament perquè no hi hagi cap tipus de problemàtica 
entre veïns i local. S’ha constituït una taula de treball i de seguiment perquè així, quan 
hi hagi algun tipus de problema petit, es pugui solucionar i treballar-hi. 
 
Nosaltres en formem part, i com a federació que garanteix o que vol assegurar-se de 
què els locals compleixen la normativa, també farem un seguiment i estarem treballant 
conjuntament amb l’ajuntament i els veïns que hi vulguin col·laborar.  
 
Volem manifestar la satisfacció d'arribar a aquest acord, malgrat que hem de deixar 
ben clar que la propietat de la sala de ball renuncia a una indemnització milionària 
contra l’ajuntament per la firma d’aquest conveni, perquè la sentència el que diu al 
final, és que la sala ha estat tancada de forma contrària a la llei, i per tant, la sala no 
hauria d’haver estat tancada.  
 
Un altra cosa, dir que els veïns que van ser també demandats, en aquest cas previ al 
recurs que era també contra l’ajuntament, el veïns que varen estar presents en el 
procediment no van apel·lar la sentència, per tant, la sentència és ferma. Els veïns que 
van comparèixer en el procediment van aquietar-se, com es diu en el resultat de la 
sentència en primera instància. 
 
Volem destacar que les coses s’han fet molt ben fetes, les negociacions han durat 
gairebé dos anys perquè s’han fet totes molt bé. Aquí no hi ha cap il·legalitat, no hi ha 
cap obra il·legal, no hi ha cap tràmit que ens haguem saltat; és més, les coses s’han 
fet molt bé i si s’ha fet és perquè ells, els propietaris de la Paloma, han volgut garantir i 
assegurar-se que quan obrin no hi haurà cap problema.  
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A FECASARM, com a federació que treballa per un oci nocturn responsable i de 
qualitat, no ens interessa que hi hagi cap tipus de conflicte en cap sala nostra, és més, 
això afectaria al prestigi de la nostra federació i de la resta d’empresaris, per tant 
nosaltres només assessorem i tenim locals que acompleixen i volen complir la 
normativa.  
 
Fem campanyes de civisme a nivell de federació i associació amb l’Ajuntament de 
Barcelona; justament, l’Ajuntament de Barcelona, aquest passat dilluns, va guanyar un 
guardó per les campanyes de civisme que va executar a la ciutat de Barcelona, com 
per exemple, a les festes de la Mercè amb la campanya: “Mercè, mercès pel teu 
civisme”. Jo crec significatiu que nosaltres fem campanyes d’aquest tipus i d’aquest 
estil. 
 
La Paloma com he dit, podria haver obert ja des què es va dictar la sentència però no 
ho ha fet, per tant, el que voldríem és que la gent estigués tranquil·la perquè si s’estan 
fent bé les coses, com s’estan fent, i s’ha treballat a fons amb una insonorització que 
garanteixi que el local no comportarà cap problema, jo el que vull és demanar 
tranquil·litat a tothom i dir a aquells veïns que vulguin col·laborar que seran benvinguts 
i que podrem treballar conjuntament, com ho hem fet amb altres problemes que hem 
tingut a nivell de Catalunya i que s’han solucionat amb el nostre assessorament. 
 
Tothom ha d'estar tranquil perquè la reobertura de la Paloma ha de ser motiu d’orgull i 
no cap motiu de tenir por de res, i menys quan es crearan molts llocs de treball.  
 
Hem de saber que quan van tancar la Paloma, es van haver d’extingir 104 llocs de 
treball, es va acomiadar a 104 treballadors. Amb els temps que corren jo crec que ha 
de ser motiu d’orgull el fet que una empresa reobri les seves portes i contracti 
treballadors, perquè ara mateix el que hi ha és empreses emissores de treballadors a 
l’atur, no empreses que contracten, per tant, tothom pot estar tranquil i content de la 
reobertura.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Gràcies. No se si s’ha incorporat a la sala el Sr. Ignasi Planas? No? Doncs, l’última 
paraula d’aquest primer grup, el Sr. José Hernández. Hi és a la sala el Sr. José 
Hernández? Sí. 
 
El Sr. José Hernández: 
Yo solamente quisiera que me informaran de la calle Lancaster, que está 
abandonada y dejada de la mano de Dios, que hay diez edificios abandonados. 
 

• ¿Qué va a ser de esta calle? Porqué solamente hay edificios abandonados.  
 

• ¿Tiene algún plan el ayuntamiento o piensa dejarlo así?  
 
Está todo abandonado; hay por lo menos 200 pisos vacíos,  todo lleno de okupas, con 
lo que trae esto de suciedad, etc. 
 
Y luego otra cosa, el Teatro Principal: aquí se han hecho unas obras que han 
aparecido de golpe y porrazo, todo lo que es el Cine Latino, el Teatro Principal, el 
Panam’s, no se iba a hacer nada y de golpe han empezado las obras, yo no lo 
entiendo!  
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¿Han dado alguna información a los vecinos? No lo entiendo la verdad, porque las 
obras van de corre que te vuelo y la calle Lancaster abandonada de la mano de Dios.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Per respondre aquest primer paquet d’intervencions, té la paraula la regidora Mercè 
Homs.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Molt bé. Gràcies. Bona tarda a tothom.  
 
Primer agafem el tema de la Paloma des de les dues perspectives, si es pot dir, ara és 
la tercera, que és per part de l’ajuntament, al Sr. Salvador Olivé,com a veí, i al Sr. 
Joaquim Boadas. 
 
Bé, nosaltres només dir que al final les posicions són les mateixes. Estem contents. En 
tot cas això es podria aglutinar d’aquesta manera. Estem contents perquè la Paloma, 
com a edifici amb la riquesa patrimonial que té i que a ningú se li escapa, pugui tornar 
a obrir les seves portes i oferir-nos aquesta riquesa, no només al Districte de Ciutat 
Vella i al barri del Raval concretament, sinó a tota la ciutat de Barcelona i al país. 
 
Aquesta és la voluntat primera d’aquest ajuntament, aprofitar aquest patrimoni tan 
valuós per donar-ho a conèixer i perquè pugui continuar oferint els seus serveis com 
havia fet. 
 
És evident, que per això es va procedir al seu tancament; havia generat totes unes 
molèsties importants a nivell de soroll i això és el que vostè Sr. Salvador parlava sobre 
què passarà, i mostrava la seva por, totalment comprensible, però el que vull dir és 
que amb la signatura d’aquest conveni entre les dues parts, la voluntat és claríssima, 
no només per part de l’ajuntament de què els veïns puguin continuar gaudint de la 
Paloma com a tal, sinó a més a més, del seu descans, també amb la responsabilitat 
per part dels mateixos propietaris de la Paloma. Ells el que volen és obrir i no tenir cap 
problema, perquè volen fer la seva activitat sota aquest paraigües de Paloma, edifici 
emblemàtic conegut per una sala de ball.  
 
Per tant, les activitats han d’estar relacionades amb el que poden oferir, i amb el que 
poden oferir també de soroll, que és una mica el que s’ha establert amb aquest 
conveni perquè no pugui perjudicar l’entorn. 
 
Dit això, el Sr. Boadas  ja s’hi ha referit, però per part de l’ajuntament, evidentment que 
ara s’han començat a iniciar aquestes obres que ens han de portar a tota aquesta 
insonorització i que per tant, tot el soroll no s’escapi d’on no s’ha d’escapar. 
  
Sí que els hi oferim, i això és el que ja hem començat a fer amb alguns veïns més 
representants, amb aquesta taula de seguiment per totes les parts, justament per això, 
perquè no només un cop s’hagin finalitzat les obres i es pugui fer l’obertura de la sala, 
sinó també fer el seguiment del què és el que passa en aquell moment, les entrades i 
sortides. 
 
Jo penso que hem d’estar molt a sobre d’això, amb caràcter preventiu, és a dir, hem 
de desenterrar aquells records i aquells motius que van dur al tancament per mirar que 
tot això no passi en el moment de la seva reobertura. 
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Per tant, estic molt esperançada perquè per part de la propietat, la voluntat és 
claríssima i hi ha molt bona predisposició perquè la Paloma funcioni amb aquesta 
responsabilitat que tenen davant del barri i davant de tota la ciutat.  
 
Referent al Sr. Mateu Llinás, efectivament ens va fer arribar les seves propostes i per 
tant d’algunes en sabem les respostes. 
 
Pel que fa al tema de les inversions, ja s‘hi ha referit en la seva  intervenció, es va 
publicar en el seu moment la intencionalitat que es tenia per tots els barris de la ciutat 
de Barcelona.  
 
A ningú se li escapa que estem davant de pressupost prorrogat, que estem davant 
d’arribar a algun acord pel tema de les inversions. En el passat Ple a la Casa Gran ja 
es va produir un primer paquet i ara esperem que es  pugui produir l’altre. 
 
Jo vull ser prudent davant de dir coses que volem fer, i ja s’ha dit, però no voldria 
insistir tant amb això sinó dir-li que una de les estratègies o de les línies, que es van 
encetar amb aquest mandat, era que no apostàvem com a Ciutat Vella per fer macro – 
inversions, no només perquè potser no tinguéssim els diners per fer-ho, sinó perquè 
apostàvem molt més per treballar amb la vida quotidiana del què passa a Ciutat Vella.  
 
Aquest era una mica el paradigma, ho dic perquè el discurs de Via Laietana, que  
anava per aquí, no volem tornar a parlar de què farem amb Via Laietana quan sabem 
perfectament que de moment no tenim els diners per poder fer la intervenció que 
requereix; això no vol dir que la deixem de banda, ni que no hi pensem, ni que anem 
parlant;  quan estiguem disposats i preparats per fer-ho, ho fem. 
 
No obstant a part de les petites intervencions que estan previstes pel 2.013, que n’hi 
ha unes quantes que fan referència bàsicament a temes de manteniment i millores de 
serveis, evidentment a Ciutat Vella com a districte tenim:  
 

• del Born, la finalització de l’equipament del Born i de tot el que fa referència 

al seu voltant,  

• la plaça la Gardunya, també com a gran obra i  

• Ca la Dona, que faria referència al barri Gòtic,  

• també el Triangle Comtal, que és una de les inversions més grosses dintre 

del barri Gòtic,  

• St. Pere més Baix, etc. 

 
Per tant, si que hi ha coses que potser no s’inicien en aquest mandat, però si el seu 
acabament, i reiterar que la voluntat és, com ja s’ha fet amb la plaça Regomir i com 
s’ha fet amb d’altres indrets del barri Gòtic, el manteniment de les places i dels 
arranjaments de petit format en tot el districte. 
 
Aquesta seria una mica la resposta per part de les inversions.  
 
Tema de les terrasses.  
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De les noves terrasses en el 2.012, que era la pregunta concreta que feia, dir que 
n’han estat 61 en tot el districte. Com saben, paral·lelament nosaltres donem els 
permisos de terrasses no amb un criteri d’arbitrarietat, només faltaria, tenim uns criteris 
que en aquest cas són: 
 

• l’ampla de vorera i  
 

• els lavabos de l’establiment  
 
i és en funció d’això que es poden donar o no terrasses.  
 
Tenim de tot a aquí, perquè hi ha gent que està contenta perquè l’ha pogut obtenir i hi 
ha gent que no, perquè no l’ha pogut obtenir, justament perquè és a Ciutat Vella i 
tenim la trama urbana que tenim. 
 
Parlava de quins criteris es fan servir, doncs són bàsicament aquests dos, i això està 
fonamentat; no s’ha donat cap terrassa que no es pogués donar, el que sí que li he de 
dir, i això ho he dit en d’altres ocasions, és que des d’aquest mandat s’ha tret la pols a 
diferents expedients de sol·licitud de terrasses que hi havia i que no s’havien concedit 
per “X” motius, i per això segurament, ha fet que la sensació sigui que se n’hagin donat 
més de les que vostè es pensa, però en tot cas sempre han estat donades amb un 
requeriment tècnic molt rigorós. 
 
La previsió pel 2.013 es fa difícil de dir; el que sí li puc dir i ja se sap, és que s’està fent 
i està ja en la fase final l’ordenança de terrasses per tota la ciutat de Barcelona, 
justament perquè no passi una mica això que també deia, aquesta desunificació a 
l’hora de posar vetlladors en diferents indrets de la ciutat, una mica no només pels 
horaris sinó també per tota la carcassa que vol dir les terrasses. Aquesta ordenança 
que encara no s’ha aprovat, però que en els propers mesos entrarà en vigor, 
segurament ens ajudarà a endreçar una mica més aquesta sensació de què amb les 
terrasses cadascú té una mica el seu horari o la seva manera de col·locar-se.  
 
El tema de les motocicletes. 
 
Parlava també una mica del greuge comparatiu amb d’altres districtes de Barcelona. 
Segur que n’hi ha perquè la trama urbana de Ciutat Vella i del Gòtic sobre tot és la que 
és i aquí passa una mica com amb les terrasses. Tenim les voreres estretes, a 
l’Eixample poden aparcar perquè les voreres tenen més dels metres amb què se’ls hi 
permet aparcar, a Ciutat Vella no. 
 
Tot i això és evident que tenim un problema amb les motocicletes de Ciutat Vella 
perquè tenim molts edificis de gent que hi treballa, de la resta de la ciutat o de la resta 
del territori, molta gent que ve amb motocicleta però que no hi viu.  
 
S’intenta fer que, allà on no es pot aparcar, es vegi solucionat per un lloc on si que s’hi 
pugui aparcar. A la plaça St. Miquel, per exemple, que això és un reclam que ens 
havia fet vostè mateix, al costat del bicing i del parc infantil, es va determinar un espai 
que no és suficient i que sempre està ple. Jo també sóc usuària de moto i també ho 
sé.  
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Per tant, hem demanat que es faci un encàrrec per intentar trobar de nou espais per 
motocicletes, perquè sabem que és una demanda i que tenim aquest problema 
d’aparcaments de motocicletes.  
 
Vostè també ha fet algun apunt dels pàrquings. El de SABA de la Catedral és un 
pàrquing de titularitat privada per tant amb preu lliure i, el de davant, és BSM que és 
un pàrquing municipal, i per tant els preus estan estipulats, com a ciutat. 
 
De totes maneres com a dada, Ciutat Vella compta amb 3.522 places de moto. No 
sabem la xifra per barris, tenim el còmput total per Ciutat Vella.  
 
I després el control de contaminació per trànsit rodat. 
 
Aquí la veritat és que les dades per barri no les tenim, es tenen de ciutat; en qualsevol 
cas, a la pregunta concreta de si tenim alguna mesura de control per la contaminació 
de trànsit, dir que no hi és, pròpiament dita com a control per la contaminació. De fet 
no se’ns escapa que és el districte on hi ha menys trànsit de la ciutat de Barcelona. El 
que sí que tenim són en segons quines vies, com potser la Rambla, control d’accés,en 
aquest cas en els vehicles de pujada d’aquest passeig, però control pròpiament per la 
contaminació per trànsit rodat a Ciutat  Vella no en tenim. 
 
Al Sr. Edi, dir que ha parlat dels altres grups municipals, però jo penso que sí estaríem 
tots d’acord en què els que estem aquí, faríem tant com podem per Ciutat Vella, 
estiguem al govern o estiguem a l’oposició. Per això ens trobem aquí i per això 
cadascú a la seva manera i com pot es pateja el districte i el barri, i parla amb la gent 
per intentar millorar-lo des de la seva perspectiva. 
 
Evidentment que som el districte que som, i tenim les problemàtiques que tenim, però 
jo sí li voldria remarcar que les voluntats i les ganes, i a més a més amb resultats ja 
positius, les coses es van fent, i es van fent en la mesura que es pot i ben fetes.  
 
I després, només dir-li que de vegades el to o el discurs de què aquí hi ha molta gent 
que es mor de gana, penso que s’ha de vigilar molt en com es fan aquestes 
afirmacions perquè tots ens estimem el districte, evidentment, i tothom en general, no 
només aquí, està passant una situació molt complicada. 
 
La voluntat de les administracions públiques és que això no passi, d’aquesta manera i 
evidentment el derivar a Serveis Socials no és per treure’ns de sobre res, al contrari, 
és aportar, perquè ningú, ningú, i em sembla que ho podem garantir, que ningú es mor 
de gana en el nostre districte. 
 
En tot cas, cada vegada que es detecta qualsevol cosa, nosaltres estem allà per 
intentar, no només des de la vessant pública doncs els serveis ja existeixen, sinó que 
hi ha múltiples associacions i fundacions que estan treballant també per això i cada 
vegada més, amb el que estem vivint tots plegats.  
 
Al Sr. José Hernández que parlava del carrer Lancaster. Feia referència una mica a 
que el carrer estava abandonat, etc. 
 
Aquí hem fet moltes intervencions. El grup Sastre que és el propietari de tots aquests 
edificis i se’ls hi ha demanat per activa i per passiva la seva actuació. Saben que hem 
endegat un pla, el pla Dintres, que d’alguna manera obliga als propietaris a fer el què 
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han de fer, que és rehabilitar les seves finques i posar-les al mercat com a habitatge 
de lloguer o de compra. Hem topat amb el grup Sastre.  
 
És un carrer que hi estem a sobre i l’èxit és en funció del que podem fer.  
 
Referent al que comentava també de les obres, els moviments que ha trobat amb el 
Teatre Principal, dir-li que tenen llicència de façana i per això ha començat a haver-hi 
moviments, per començar a rehabilitar, per a què a la llarga es pugui donar ús en 
aquest teatre, tancat de fa temps.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Passem a les entitats. En primer lloc la Sra. Maria Mas de l’associació de veïns del 
Casc Antic.  
 
La Sra. Maria Mas de l’Associació de Veïns del Casc Antic: 
En anteriors audiències públiques, en una d’elles, se li va demanar el projecte que hi 
havia de remodelació del Port Vell i vostè va negar que hi hagués cap projecte. I 
resulta que després sí que hi havia projecte. Vostè està en una comissió del Port Vell i 
a més a més, l’han d’aprovar casualment, amb el PP, perquè no poden vostès sols.  
 
Per tant, les obres estan molt avançades abans que s’aprovés en el ple municipal i 
resulta que intenten remodelar el Pla d’Usos, que sí és cert que en el seu moment els 
veïns creien que havia de ser més restrictiu encara, ara resulta que ja tornen a obrir-lo 
per poder construir més hotels, per tant, més problemes dels molts que surten aquí.  
 
Quan vinc a la Rambla, quan veig els quioscos plens de quincalla per turistes, crec 
que estem perdent les Rambles. 
 
Vol recuperar llocs emblemàtic, però un lloc emblemàtic on els veïns i la ciutat de 
Barcelona s’hi veia retratada resulta que ja l’hem perdut. 
 
La qüestió de les terrasses: Passegis per la plaça St. Cugat a veure si pot passar pel 
mig. 
 
Jo sé que no es poden tenir més taules a fora que els metres quadrats de dintre, i a 
més a més a les vores de les parets no es poden tenir cartells ni aquestes coses per la 
qüestió de seguretat. 
 
El pla d’usos, el que han de fer és aplicar-lo en tot el seu rigor. Els restaurants, ja els 
amplien a fora amb bastants metres quadrats: En tenim un a Sta. Caterina, en tenim a 
la banda de correus; si això és facilitar sortir de la crisi, jo penso que encara ens 
portarà més crisi perquè no és cert que l’única activitat econòmica hagi de ser el 
turisme.  
 
Estan matant vostès mateixos les gallines dels ous d’or. O regulen tota aquesta 
disbauxa de gent pels carrers, carreres de bicicletes, no es que vagin corrents 
simplement, és que quan te’n trobes quaranta no pots travessar un carrer estret.  
 
Passo a coses més concretes. Tornem a tenir el mateix problema que teníem i que 
vostès tant ufanosament van dir que havien solucionat, el problema a Banys Vells.  
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I després hi ha lo del parc infantil que han fet a Francesc Cambó. Jo dubto molt que 
respongui a cap normativa de seguretat, per les criatures, sobretot per respirar aire. 
Han fet un parc infantil que deu tenir un metre d’amplada per tres de llargada, amb dos 
tonteries al mig que amb prou feines hi van criatures, al costat de les motos, de les 
bicicletes i dels extractors del pàrquing que hi ha en allà.  
 
La veritat és que cal que endrecin, però endrecin de veritat, no es tracta de bona 
voluntat com deia en la última intervenció que ha fet, sinó que es tracta de voluntat 
política, no és bona voluntat, és voluntat política per endreçar tota aquesta disbauxa 
que tenim en aquesta ciutat i districte. 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Té la paraula la Sra. Sol Ruiz de Vargas de l’associació de veïns de Casc Antic.  
 
Sra. Sol Ruiz de Vargas de l’Associació de Veïns de Casc Antic: 
Jo estic d’acord amb Maria Mas, jo crec que el Pla d’Usos, si s’ha de fer algun canvi 
ha de ser a més restrictiu, perquè per exemple quan ve un familiar meu d’Alemanya a 
aquí i el vull treure a sopar al meu barri, trobo restaurants italians, vietnamites, 
japonesos, però aquí lo que jo sento és que volen fomentar el turisme i el més difícil es 
trobar un restaurant de cuina d’aquí, al costat del barri on jo visc, al barri de St. Pere. 
 
Des de fa vint anys que visc al barri, sempre hi ha hagut una excusa per fer crear una 
bombolla immobiliària. Al principi, era que el nostre barri era infecte, que s’havia de 
tirar les cases a baix perquè tenien que ser cases modernes, i després amb el temps 
es van adonar que el barri tenia un valor d’atractiu turístic. Però, ara això ho volen fer 
perquè volen fer hotels. Això només és una activació de la bombolla immobiliària que 
és el que ens ha portat a aquest desastre, no es poden construir més hotels perquè 
significaria l’expulsió de la població i això és inevitable. 
 
Les terrasses que tenim al carrer fan un soroll que no es pot dormir. Una família que 
té nens, no pot dormir. A més és que no es pot viure, perquè pugen els preus, i si 
nosaltres al barri creem la riquesa també tindria que repercutir en el barri. Si som un 
atractiu turístic, necessitem l’augment d’infraestructures, de serveis públics i estic en 
contradicció amb el que vostè ha dit, al barri hi ha molta misèria i s’ha de combatre.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Té la paraula el Sr. Pep García de l’Associació de Veïns del Raval.  
 
El Sr. Pep García de l’Associació de Veïns del Raval: 
A part dels temes que jo portava, s’han incorporat de nous. Començaré pels temes 
puntuals que s’han tocat, com és el tema de les terrasses al Casc Antic.  
 
Jo he passat en el 2.012 amb la plaça Aureli Capmany on es va instal·lar una gran 
terrassa de la qual ens vam sentir força orgullosos. Pocs dies després al costat se’n va 
obrir una altra d’un senyor que és d’Holanda o no sé d’on és. Incívic, totalment incívic. 
Va començar amb una taula, amb dues, amb tres, amb quatre, fins que no va deixar 
pas de Riera Alta a la plaça i de la plaça a Riera Alta.  
 
Les taules caminaven soles. Les cadires eren una de cada color i de cada model 
agafades als contenidors d'escombraries. Vam parlar amb guàrdia urbana i tinc la 
certesa que guàrdia urbana va elaborar un informe que va enviar a aquest districte. 
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Malgrat això, aquella terrassa va estar cinc mesos oberta fins a les tres de la matinada, 
sense que ningú fes absolutament res en aquest districte.  
 
Finalment, a l’octubre, aquest senyor va posar unes taules més adients i unes cadires 
més adients. Continua ocupant el mateix espai.  
 
Hi ha una normativa claríssima, claríssima i contundent que diu que els para-sols han 
de ser d’un únic model publicitat. Passegin pel carrer Parlament i per Ciutat Vella i pel 
Raval, quantes estrelles daurades hi troben en els para-sols mentre que al passeig 
Nacional i a la Barceloneta se la va massacrà perquè tothom tingués el mateix model 
de para-sol? 
 
Permeti’m que jo faci una rèplica, no a vostè, sinó al senyor representant de l’empresa 
que ha parlat de la Paloma, el Sr. Boadas. 
 
Sóc el president de l’Associació de Veïns del barri del Raval. La Paloma la conec molt 
bé, molt més que bé, més que vostè; el meu cunyat n’era l’encarregat.  
 
Quan la Paloma era la Paloma, quan la Paloma no va agafar la deriva d’omplir-se de 
joventut entre els 15 i els 18 anys, mentre la Paloma va ser la Paloma, sí que ens 
sentíem molt orgullosos de la Paloma. Jo li puc explicar la història de la Paloma. No és 
la més antiga, però li puc dir que allà es va fabricar una part de l’estàtua de Colom, era 
una foneria, i quan vingui passi per l’associació de veïns del Raval i li explico la història 
de la Paloma, sencera.  
 
Nosaltres ens hi oposarem. Tant és així, que portarem el tema a la Síndica de 
Greuges i a la Fiscalia. Li dono la meva paraula d’honor. Ha de fer que l’investigui, si la 
Paloma ha fet les seves obres, si l’ajuntament ha estat sobre d’aquestes obres, i si 
s’ha insonoritzat, i crec que sí. 
 
Vostè ha obviat una cosa, la Paloma en el seu interior és un polvorí de fusta,  
 

• Han tractat la fusta?  
 

• Tota la part ornamental, està tractada? 
 

• No hi ha risc d’incendi?  
 
D’això no n’ha parlat. 
 
Jo no vull que em contesti. Jo m’estic dirigint  a vostè per donar resposta i si vol 
després ja sap on trobar-me, i en parlarem. 
 
Nosaltres ens hi vam oposar en aquell moment a la Paloma i vam encapçalar 
manifestacions, i ho tornarem a fer.  
 
Hi ha un altra cosa que ha dit la regidora: el Pla d’Usos. És molt clar el pla d’usos 
respecte a segons quins tipus d’instal·lació, i parla d’amplades de carrers, i que jo 
sàpiga a Ciutat Vella hi ha pocs indrets on es pugui instal·lar una discoteca: Paral·lel, 
Via Laietana, Arc del Triomf, Parc de la Ciutadella; però el carrer del Tigre té quatre 
metres.  
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Amb el pla d’usos a la mà vostès no poden autoritzar l’obertura de la Paloma, i si ho 
fan, també ho denunciarem.  
 
Pla d’Usos, va ser un debat profund entre vostès i el grup socialista que governava 
abans. S’hi van posar d’acord, el van pactar tots els grups fa uns dos anys o tres. 
Tornem a parlar de modificar novament el pla d’usos? Què n’hem de modificar? A 
conveni de cada ideologia política que governi a la ciutat? 
 
I aquest pla d’usos es va pactar entre els grups i aquest districte, ho van acordar i el 
van aprovar, i nosaltres hi vam presentar un parell d’esmenes que no van ser tingudes 
en compte. Miri, Sra. regidora estem més enllà de l’equador del mandat.  
 
Jo tenia una pregunta per fer-li:  
 

 Si vostè considera que amb aquests dos anys llargs, el Raval ha millorat o no? 
 
El Raval, al meu entendre ha empitjorat. Donar menjar a indigents a Canaletes, és 
empitjorar no? Fer cues per agafar un àpat o un dinar, és empitjorar, no? 
 
Que Barcelona Actua estigui al mig de la plaça Salvador Seguí, a cinc metres de la 
Filmoteca, donant menjar a 150 indigents al bell mig de la plaça, és empitjorar, no? I si 
a sobre s’ha obert un nou menjador per indigents al carrer Sadurní, al costat de la 
Filmoteca, el nom ja t’ho diu tot: El Chiringuito, On es fa de tot menys el que s’ha de 
fer, i que utilitza d’una manera cabdal el Banc d’Aliments de Barcelona.  
 
Les Tereses de Calcuta a St. Agustí, quatre-centes persones diàries, amb un conflicte 
permanent en allà. No em dirà que totes aquestes persones són de Ciutat Vella perquè  
no m’ho crec, venen de fora i perquè ho necessiten.  
 
Barcelona Actua, una cooperativa d’habitatges, vostè ja n’està informada, li ha cedit un 
local seu en el carrer Marquès de Barberà per treure l’espectacle del carrer, perquè jo 
els hi vaig dir. Jo no em sento orgullós que en el meu barri s’estigui donant menjar al 
bell mig del carrer, no em sento gens orgullós.  
 
Estan a precari fins que aquest local es pugui vendre, no es ven, però en el moment 
que es pugui vendre es vendrà i espero que vostès els busquin un espai com els hi 
van buscar en els de Canaletes, perquè Canaletes era molt més públic i podia sortir en 
mitjans de comunicació, i tancats, no. 
 
Miri, s’està duent a terme un important operatiu policial a la zona de St. Pau, St. 
Ramon, Salvador Seguí, inspeccionant establiments, felicitats! De tot cor. Ja era hora!  
 
Ara li diré a vostè: ¿porqué no se han ocupado de las viviendas de la calle 
Lancaster?. Porque todos los propietarios están permitiendo y están utilizando el 
mobbing para acabar echando a toda la gente que vive en aquel sector, para luego 
cuando llegue la expropiación, que llegará, darle más facilidades al ayuntamiento a la 
hora de venderles sus inmuebles. Esa es la razón y no otra.  
 
¿Desde cuándo Foment de Ciutat Vella, interviene en temas de seguridad ciudadana?  
 
¿Por qué se celebran reuniones sobre seguridad ciudadana que son complacientes, 
en los despachos de Ciutat Vella, que no tiene por delegación ninguna de estas 
competencias? 
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Le estoy haciendo preguntas que si no me las puede responder hoy, ya lo hará como 
crea conveniente.  
 
Nosotros entendemos que esto no ha mejorado. Nosotros, decía el vecino de atrás 
sobre los presupuestos del año 2.013 que no hay ni una inversión, ni una sola. Eso sí, 
hay seis millones de euros para que vengan los rusos y los chinos a comprar al paseo 
de Gracia.  
 
Mientras, ustedes no acaban el mercado del Ninot, no acaban el mercado de St. 
Antoni y están hundiendo el eje comercial del barrio de St. Antoni. ¡Se está hundiendo!  
Ustedes  dicen que el ayuntamiento que había en aquel momento, el equipo de 
gobierno estaba acostumbrado, potser sí que era veritat, però han anat més enllà, han 
tret els vidres d’aquests aparadors. Estan obsessionats, malalts, per convertir el 
Districte de Ciutat Vella en un lloc potencialment turístic. Aquí hi vivim persones, aquí 
hi viu gent.  
 
Què ens agrada que vingui gent? Si, clar! Ens sentim molt orgullosos de la 
monumentalitat del districte, però d’això a veure’ns envaïts permanentment, crec que 
hi ha diferència.  
 
Tema bicicletes. 
 
L’altre dia vaig llegir unes declaracions de l’alcalde Trias dient que les bicicletes, per 
les voravies no podien anar excepte que tinguessin una determinada amplada. 
Passegis pel Raval, contra direcció, per qualsevol vorera, amb el perill i el risc que això 
comporta sobretot per a les persones grans.  
 
Miri Sra. Homs, jo crec que vostès podrien tranquil·lament, sense cap pudor, apropiar-
se de les paraules del Sr. Rajoy i no passaria res: “No he cumplido mi programa, pero 
he hecho lo que debía” 
 
La veritat és que jo m’he mirat el seu partit, el de la seva coalició. Res, no compleixen 
vostès. Res! 
 
És cert i li reconec que tenen una debilitat en la Casa Gran, és cert que estan en 
minoria, però també és cert que vostès no volen pactar amb aquells que haurien de 
pactar. 
 
Vostès si no és la soci - convergència ja  no hi volen entrar, i no cal arribar a una soci - 
convergència per pactar, si de veritat es té idea d’aquesta ciutat.  
 
No pot ser que tinguem quantitat d’indigents passant gana i que l’alcalde de 
Barcelona, posi set o vuit milions d’euros pel Circuit de Montmeló. A mi que m’importa 
el Circuit de Montmeló? Què em dóna a mi el Circuit de Montmeló o que li deixi quasi 
200 milions d’euros a la Generalitat de Catalunya. En què s’ha convertit l’Ajuntament 
de Barcelona?, en una entitat bancària? Per cert, a quin interès?, perquè això  no ho 
han explicat. Suposo que la Generalitat pagarà un interès per aquests diners.  
 
Ja sé que els números també allà estan malament i sóc molt conscient que necessitem 
el pacte fiscal, encara tan urgent, ja ho sé, jo ho he recolzat des del primer dia, però 
quan no hi ha recursos, els que hi ha s’han d’aplicar amb un sentit social, no ideològic, 
que és el que fan vostès i aquells amb els que vostès pacten. 
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L’altre dia llegia el que s’ha dit aquí del pacte amb el Partit Popular. Amb tots els meus 
respectes, escolti! S’estan tirant vostès els plats pel cap, a la Generalitat de Catalunya, 
estan amb el Mètode 3, emmerdats, i després llegeixo que pacten curiosament, 
passeig de Gràcia. Home! Clar! El vot està allà, per tots dos. 
 
S’estan equivocant, els hi queden escassament dos anys per reconduir aquesta 
situació, per escoltar aquells que tenim quelcom al darrera i no sóc jo sol a Ciutat 
Vella, hi ha més gent.  
 
Aquesta ampliació de la participació és només una estratègia per anar dilatant els 
temes i no permetre una veritable participació d’aquells que porten molts anys 
treballant en el conjunt d’aquesta ciutat, i estic parlant del moviment associatiu en el 
seu conjunt. Que després han nascut entitats representatives, sí! I s’han d’incorporar. 
Jo aquí m’agafaré a una frase que  no és meva i que també li sento dir molt al Sr. Mas, 
amb el tema: “El café para todos”. Igual que no val per aplicar en el conjunt de l’Estat, 
tampoc val per aplicar-ho aquí.  
 
Jo crec que encara hi són a temps. Nosaltres a partir d’ara farem el què farem. Ja ho 
he dit abans, via Judicial i Fiscalia.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Té la paraula la Sra. Pepa Picas de l’Associació de Veïns de l’Hòstia.  
 
La Sra. Pepa Picas de l’Associació de Veïns de l’Hòstia: 
Bona tarda. Jo crec que serà més curta la intervenció. Jo vinc a parlar de necessitats i 
mancances del barri de la Barceloneta.  
 
La Barceloneta té una gran mancança d’habitatges socials, espais públics per a 
joves de diferents edats, i avui tenim a la Barceloneta 152 habitatges entre pisos 
tutelats, lloguer social i pisos protegits. Que no són solament pels veïns de la 
Barceloneta? Què hi poden tenir accés tots els veïns de Barcelona? Per què existeix 
aquesta llista única?.  
 
A la Barceloneta som 16.000, més o  menys, censats, i aquest mitjana no arriba per 
molt, ni a l’1% de les necessitats del barri. 
 
Jo pregunto: 
 

 Què passa amb l’espai de l’antiga Caserna, el primer edifici de la Barceloneta a 
Joan de Borbó número 11? 

 
 l’edifici de Joan de Borbó 44 – 45, que és un pis, una finca immensa amb 

ascensors que està buit? 
 

 el solar a l’antic Pare Emili que sé que és al Pg. Joan de Borbó però, no sé el 
número;  

 
 el litoral marítim, el front marítim,  

 
 què passa amb la Cooperativa del Segle XX que estem reclamant pels serveis 

del barri? 
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I clar, ara tenim un panorama que francament, està molt, molt difícil. Tenim un pla 
d’usos, un projecte de pla d’usos, un projecte Port Vell, un nou pla urbanístic per la 
Barceloneta.  
 
Amb aquesta realitat ens estan expulsant dels barris. Ens estan demostrant que quan 
hi ha interessos econòmics, tan se val l’opinió i necessitats dels veïns, perquè vostès 
pacten, tan sols per aconseguir els interessos d’uns pocs, oblidant als veïns, als barris 
i que els edificis estan plens de gent, que crec que es una cosa que haurien de tenir 
molt en compte. 
 
I desprès, prenent la paraula d’alguns que han intervingut referent a terrasses. La 
Barceloneta té unes característiques urbanes, ja saben com són els pisos, els carrers 
estrets, pisos petits, la gent vivim molt al carrer. A la Barceloneta no hi ha espai per 
terrasses, però se n’hi posen, s’amplien terrasses que tenen permís però s’amplien 
sense saber si hi ha permisos o no i després tenim el greu problema de tots aquests 
plans que els hem dit, més els pisos turístics que vostès no sé si en són conscients, ho 
han anunciat moltes vegades i reiteradament, surten com xampinyons; si us plau 
prenguin cura que en aquests barris, a Ciutat Vella hi ha veïns, i que ens volem quedar 
a viure, no volem marxar perquè tampoc sabem on, perquè francament...Res més. 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Té la paraula la Plataforma en Defensa de la Barceloneta, el Sr. Arbide.  
 
El Sr. Arbide, de la Plataforma d’afectats en Defensa de la Barceloneta: 
Jo vinc a parlar una mica del que abans ha comentat la Maria Mas de Casc Antic 
respecte al Pla d’Usos.  
 
A part de fer nostres les seves paraules, les que ha fet l’Associació de Veïns de Casc 
Antic, volem afegir un parell de qüestions més. 
 
El pla d’usos actual es va fer ja amb unes mancances en el sentit de poca participació. 
L’aportació del moviment veïnal a través de les al·legacions no va ser recollida, no va 
haver-hi cap mena de procés participatiu real i és una cosa que vam criticar. 
 
Amb la reforma actual, és encara pitjor; és a dir vosaltres heu pactat amb el PP un  pla 
d’usos que ja està tancat, la participació no és ni tan sols estètica com en l’anterior, 
sinó que no hi ha cap mena de participació i el que és encara pitjor, és que sí, que hi 
ha participació d’altres sectors però són sectors que no surten a la llum. 
 
És evident que els lobbies que tenen interessos turístics, han participat en la redacció 
del nou pla d’usos que vostès tenen preparat però, són sempre reunions que no es fan 
públiques, són sempre interessos que no surten a la llum i són sempre factors que 
estan amagats i que no surten en cap moment en el debat públic.  
 
Nosaltres com a associació de veïns quan ens reunim amb vosaltres, quan ens reunim 
amb l’administració, ho fem públic, diem de què parlem i diem què és el que 
demanem, i en canvi altres sectors no ho fan, ho fan tot d’amagat i les seves 
reivindicacions sí surten reflectides en les normatives.  
 
Per una altra banda, el que creiem és que el pla d’usos actual, en quan els 
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establiments adreçats als turistes, és ja massa flexible, però és que a més el que 
voldríem saber també i és una pregunta concreta és:  
 

 què passarà en determinats edificis, segons el pla d’usos actual, no podria 
haver-hi un hotel però, tots els rumors apunten a que vostès estan preparant el 
terreny perquè allà hi hagi hotels? 
 

Ens passarà el que amb el Port, ens diran que no saben res i després de tres o quatre 
audiències públiques, després del que nosaltres dèiem i el que nosaltres demanàvem i 
vostès deien que no hi havia informació, resulta que es materialitza i es fa. 
 
I per tant, aquesta vegada sí que m’agradaria que contestéssiu amb sinceritat.  
 

 Què passarà amb l’edifici de l’actual Facultat de Nàutica? 
 

 Què passarà amb l’edifici de les Duanes? 
 

 Què passarà amb altres edificis? 
 
Edificis que haurien d’estar preservats com a patrimoni històric del districte i que la 
gent que s’assabenta abans que nosaltres de què és el que es farà en el districte, ja 
sap o ja diu que es convertiran en hotels. 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Per respondre aquestes intervencions té ara la paraula la regidora Mercè Homs.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella: 
Sra. Maria Mas de l’associació de veïns del Casc Antic, parlava de tot un seguit de 
coses que Port Vell, pla d’usos, quioscos de la Rambla, terrasses, bicicletes, parc 
infantil de Francesc Cambó, Banys Vells, en definitiva parlava de la disbauxa de Ciutat 
Vella.  
 
Jo crec que entrar en cada un d’aquests temes, penso que es pot parlar de manera 
genèrica, és la seva perspectiva com a associació de veïns. La nostra és que 
evidentment, continuem treballant cada dia pels veïns, pels comerciants, per la gent 
que ens ve a visitar al districte de Ciutat Vella, intentant trobar aquest equilibri. 
 
I ara sí, com que en més d’una intervenció s’ha referit al Pla d’Usos, sí que 
m’agradaria comentar-los que el pla d’usos no és un nou pla d’usos, no s’ha dut a 
terme tampoc, i no ens hem posat d’acord amb ningú, estem treballant per fer 
modificacions del pla d’usos.  
 
Que a més a més hem parlat en reiterades vegades, no només aquí amb preguntes 
seves a les audiències públiques, sinó en comissions de seguiment, en consells de 
barri, en taules, de manera més individualitzada per associacions, per veïns; que 
tothom ho ha desitjat i que nosaltres també, en aquests darrers mesos hem contactat 
amb associacions de veïns i de comerciants i plataformes per explicar la intencionalitat 
del pla d’usos, les modificacions que consideràvem que eren bones per intentar aquest 
equilibri que és la nostra obsessió, l’equilibri veïnal amb l’equilibri comercial i l’equilibri 
turístic. 
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Perquè és evident que no podrem expulsar als turistes de Ciutat Vella de la mateixa 
manera que no volem expulsar als veïns de Ciutat Vella, de la mateixa manera que 
tampoc no volem expulsar als comerços i tota l’activitat, sigui quina sigui, en el districte 
de Ciutat Vella. 
 
Per tant, pla d’usos no és un nou pla d’usos, és una modificació del pla d’usos, és una 
proposta que per això ens anem reunint per explicar tot allò que hem intentat recollir 
justament perquè ens sembla que parlar de restricció, que és el que hi ha actualment 
per tot el districte, no és una bona mesura perquè hi ha zones que sí estan saturades i 
n’hi ha d’altres que no. 
 
I és per això que aquesta modificació es planteja, perquè en aquells indrets on sí que 
seria convenient, en el nostre entendre i en l’entendre de molta gent que ens ha vingut 
a veure i així ens ho ha expressat, és bona l’activitat, en aquest cas cal una eina 
urbanística com és el pla d’usos.  
 
Això és un mica el que els hi puc dir del pla d’usos, amb tota la sinceritat, com totes les 
respostes que faig aquí i a tot arreu.  
 
També es feia referència una mica a la participació.  
 
Insisteixo en què no és un nou pla d’usos, és un pla d’usos que respon a la filosofia 
anterior; sí que es fan, es pretenen fer unes modificacions que no hi ha res pactat amb 
ningú, que és una eina actualment de treball que per això ens reunim i per això, jo 
encara no he fet cap declaració a premsa, perquè no hi ha res tancat. Sí que el que ha 
fet gent que pot ser han sabut per on volien fer aquestes modificacions, i s’han explicat 
com si fossin fets consumats, que no ho són. Això no vol dir que acabi d’aquesta 
manera, amb una aprovació inicial, on evidentment, hi haurà un període d’al·legacions 
i on tothom podrà dir la seva de manera oficial.  
 
Per tant, em sembla que hores d’ara tots sabem quin és el posicionament, fins i tot de 
cada associació i de cada col·lectiu respecte al pla d’usos, i això és una mica el que 
hem anat recollint amb aquestes modificacions. 
 
Per tant, de participació continuada i transversal en aquest sentit, tota la que vulguin, i 
a més a més de manera oficial, un cop es presentin oficialment aquestes 
modificacions. A partir d’aquí, amb una base sòlida, serà presentada per aquest 
govern i podran dir-hi la seva, però no especulin abans d’hora amb coses que no estan 
encara ni molt menys tancades, perquè estem en aquesta fase de ronda, de visites i 
de reunions amb diferent gent de tota índole, de veïns, de comerciants, de sectors, etc. 
 
Penso que això ha pogut respondre en general a tot el que feia referència al pla 
d’usos.  
 
El parc infantil de Francesc Cambó és un parc infantil que es va fer, com amb 
d’altres, i s’ha fet el manteniment o s’ha millorat en alguns espais de joc. Aquest parc 
infantil era una demanda que hi havia a Francesc Cambó. Ha quedat amb la mida que 
ha quedat, per temes de seguretat, per temes de l’espai que hi ha allà.  
 
A les associacions de veïns, dir que les intervencions, tant a una com a l’altra, anaven 
referint-se a tot això que he explicat. 
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Al Sr. Pep Garcia de l’Associació de Veïns del Raval, jo aquí demanaria i també ho 
faria extensiu, perquè s’han dit moltes coses que no són certes, que no estan 
contrastades i és més propi d’algú que no hi viu o que no és representant del barri del 
Raval, que no pas d’algú que fa tants anys que hi treballa i que ostenta aquesta 
representació.  
 
El pla d’usos per exemple, actualment no permet cap discoteca, i a la Paloma, no és 
que li donem una llicència nova, és que ja la té. La Paloma ja podria obrir perquè ja té 
la llicència. Per tant, evidentment no li donem cap llicència nova.  
 
A Foment de Ciutat Vella no  es prenen acords d’esquena a ningú, senzillament, és 
una empresa mixta. 
 
El mercat de St. Antoni, no se si també ho ha pogut comprovar, però està previst que 
s’acabin les seves obres i així està fonamentat i així es va presentar a l’àrea de 
mercats.  
 
El tema de les terrasses, d’alguna manera, també ha fet alguna insinuació de què no 
donàvem les terrasses o els permisos, tal i com es podien donar, doncs una mica com 
ja havia dit abans, evidentment que totes les terrasses han de reunir uns criteris no 
només a la via pública sinó també per part dels locals, i així és com es poden concedir 
o no concedir les terrasses. 
 
També ha fet un altra declaració, que penso que s’ha de dir que no és certa. Diu que 
hem donat un local a la gent que repartia el menjar de Canaletes. No sé d’on ha tret 
aquesta informació perquè és evident que no és certa. Penso que després ha parlat 
una mica de com veia vostè el barri i està en el seu dret d’opinar d’aquesta manera.  
 
La Sra. Pepa Picas de l’Associació de Veïns de l’Hòstia parlava en general també de 
la Barceloneta. Insisteixo en què evidentment la Barceloneta també és un barri on hi 
passen moltes coses i és un barri que cada vegada no és estrany que sigui atractiu per 
gent que no hi viu, però sí que li puc dir que des del districte i des de l’ajuntament, per 
això, es va apostar clarament per la construcció de l’escola Mediterrània que ja està a 
la seva fase final, i em sembla que és una mostra claríssima per apostar pels veïns i 
per la gent que viu a la Barceloneta. També, amb Andrea Dòria, el compromís que 
hem dit més d’una vegada, allò que vam dir que seria una guarderia, no pot ser, però 
el nostre compromís que de moment sigui un equipament i que pugui ser per la gent 
del barri, i el dia de demà, quan pugui esdevenir una guarderia, doncs també ho sigui. 
 
El tema dels pisos turístics, a què també s’ha fet referència, també sabem que tenim el 
seguiment i anem fent tots els controls que bonament podem amb aquest tema. Quan 
tenim denúncies o quan d’alguna manera ja estem treballant amb altres associacions 
de la resta del districte, amb llistats, amb noms i cognoms, i s’explica i s’informa de 
totes les gestions i de tot el que es fa quan es detecten aquests pisos, no només 
perquè generin molèsties sinó perquè no tenen llicència.  
 
L’última representació, el Sr. Arbide, de la Plataforma en defensa de la Barceloneta, dir 
que bàsicament parlava del pla d’usos, ja m’hi he referit. També parlava de la Facultat 
de Nàutica i de Duanes; dir-li que efectivament tot això, des de l’ajuntament i des del 
Port 2.000 o el Port de Barcelona, s’està treballant una mica un mapa d’aquells indrets 
que són estrictament portuaris, però que són de ciutat, per d’alguna manera buscar un 
encaix i per intentar intervenir, perquè en alguns casos la Facultat de Nàutica decidirà 
que és el que al final vol fer. 
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La voluntat de l’ajuntament ja s’ha demostrat que és que es quedi en el seu lloc tal i 
com està, si és això com ho decideixen ells. El que no farem serà imposar-los una 
cosa a algú que pot tenir la decisió per ella mateixa.  
 
En qualsevol cas informar-lo d’això, que amb el Port hi estem treballant perquè totes 
aquelles franges o aquells llocs on són portuaris, com que ens afecten a la ciutat i molt 
especialment al barri de la Barceloneta, incidir-hi en el màxim que puguem per 
redefinir una mica o per intentar influir en els usos que puguin tenir aquests espais.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Comencem el paquet de les següents cinc intervencions. En primer lloc el Sr. 
Francisco Morell.  
 
El Sr. Francisco Morell: 
Em dic Francisco Morell i la meva intervenció avui no serà només que per recordar al 
Sr. Forn, que vaig tenir un plaer molt gran de tornar a veure; és una persona excel·lent, 
és un gran polític, un gran treballador i a més  a més una persona que sap molt bé 
totes les coses i treballa molt bé. 
 
El Sr. Forn, que jo no vaig poder contestar-li perquè a l’audiència pública no va venir, 
sinó que ja no ha pogut tornar doncs. Del primer que ell es preocupava era perquè les 
persones havien deixat de tenir estímul per votar tant a Convergència com al partit 
socialista.  
 
Evidentment, la desafecció no ve des d’avui, ve des de molt lluny. Un servidor fa 
bastants anys que vinc aquí, des de l’any 2.000, i li dic el Port perquè l’altre dia es 
discutien aquí els socialistes amb vostès i amb el partit popular: ”si jo he fet això, si jo 
he fet allò, si he començat aquí, si he començat allà”. Perdoni, el Port és una indústria 
tant pel Poble Sec, com pel Raval, com pel Gòtic, com per la Ribera, com per la 
Barceloneta, com pel Poble Nou. 
 
Jo des de l’any 2.000 vinc explicant com té que funcionar el Port, però és una paret, 
perquè tots els que estan aquí, tots, i m’equivocaria molt i em poden corregir si volen, 
no tenen ni idea de com funciona el Port, el que és una espera de vaixell, el que és 
una entrega, el que és un trànsit, el que és un transbordament, una societat de control, 
totes aquestes coses que fan un Port excel·lent i que es pugui equiparar per crear llocs 
de feina, perquè el Port és un motor molt fort. 
 
Però, que està passant? Els vaixells no paren i hem tingut menys producció. Per què? 
 
Perquè aquest Port, no treballa com potser Rotterdam, com pot ser Hamburg, com pot 
ser Amberes; aquí ningú controla les colles, els vaixells queden fora de Port, el que ve 
el divendres ja no para, se’n va al nou Port de Marsella, i això és una pena per mi, una 
pena molt gran perquè aquí no donem llocs de feina. 
 
Després quan es parla aquí del Port Nàutic, jo fa anys que vinc demanant 
instal·lacions pel Port Nàutic perquè doni feina.  
 
També he sentit aquí gent de la Barceloneta, que s’ha queixat perquè hi havia gent 
que vivia al vaixell, i els han tret, i jo els hi diria a aquests senyors, a aquestes 
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persones, que en comptes de venir aquí a queixar-se d’aquesta manera, que 
vinguessin i plantegessin el:  
 

 per què no es pot viure en un vaixell a Barcelona?  
 
A tot arreu que hi ha un Port amb cara i ulls es viu al vaixell, però es tenen 
instal·lacions, perquè un focus d’infecció és un Port sense instal·lacions per la Nàutica. 
La Nàutica dóna uns beneficis tremends, molt grans. 
 
Quan es va tancar la Casa de les Mantes, abans que es tanqués, ja els hi vaig dir que 
compte que a aquest senyor li han pres les comandes, tancaran la casa. Els 
comercials que venen fruites, verdures, vi i que se’n ven molt, també els hi ha tancat 
les portes, això és culpa de l’ajuntament.  
 
Llavors, la gent té el que vulgarment es diu una desafecció, deixa d’anar a votar, 
deixa de votar perquè ja no hi creu. 
 
Quan jo treballava amb el Sr. Helio Lozano en la il·luminació del barri i parlàvem de 
coses tècniques, i vam arribar a l’acord que poséssim l’halogen, i allò va ser una 
novetat, amb allò sí que ens vàrem trencar les banyes, es va treballar molt.  
 
Després quan ja teníem l’halogen posat, que teníem llum, va venir una senyora que es 
diu Teresa i un altre senyor que és del carrer, no sé si és del carrer La Rosa, i es van 
citar amb el Sr. Paraire i el Sr. Torres, que llavors era president de Foment, i van 
decidir treure aquells llums nous i posar les velles. 
 
Jo quan vaig veure al Sr. Paraire, que em van parar al carrer, li vaig dir: 
“Mira Paraire, jo sento molt que tu sent un tècnic, que tens una gran facilitat perquè a 
casa teva tenien la millor fàbrica d’Europa d’il·luminació amb automòbil, saps que això 
que estàs fent és una bestiesa”.  
 
I em va dir:  
 
“Mira, això durarà el que durarà però, escolta necessitem els vots”.  
 
El Sr. Torres també em va dir el mateix. 
 
Han passat, doncs, sis o set anys, sí, però ara resulta que només tenim el 40% 
d’il·luminació, perquè aquests fanals netejar-los és tan car, que jo ho comprenc que no 
els netegin perquè és molt difícil i car.  
 
Quan ens han fet el carrer, jo he demanat sempre que hi posessin càmeres; no les han 
posades, però ens van fer el carrer Rull i ara tenim un carrer que és un desastre. Per 
casualitat el Sr. Trias, no fa ni un mes, va passar pel carrer Escudellers i es queixava 
de les rajoles trencades i tal, i el meu company que sempre ve i avui no ha pogut venir, 
el va cridar:  
 
“Sr. Trias, passi pel carrer”. Quan va arribar al carrer Rull, vaig quedar fins i tot jo 
parat. Paraules del Sr. Trias: 
 
“Hòstia, quina merda... si no hi ha llum, si no hi ha res, tot està fet una merda”. 
 
I jo els vaig calmar i li vaig dir:  
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-“Escolti, miri, això són coses que solen passar”. 
 
-“No, no, això no pot ser.” 
 
Però, és que realment aquí ens hem de posar a treballar tots, perquè no es tracta 
solament d’estar darrera la taula, es tracta de saber com es posen els totxos. Perquè 
nosaltres ara mateix, després d’aquella intervenció, que a mi em van dir de tot, 
després d’haver-me trencat tots els ossos i tot el que vostè vulgui lluitant perquè 
posessin l’halogen, ve una senyora que no sap de què va i  es tornen a posar els 
mateixos fanals, i ara no tenim llum. El 60% de llum se’l menja la brutícia i jo reconec 
que netejar això és dificilíssim. 
 
La gent té desafecció, desafecció perquè si haguessin càmeres, pot ser moltes coses 
es solucionarien. Un bar que és el de Còdols 21, té una càmera i com és un bar, que 
deu tenir molta influència, no li toquen, però una casa de veïns, això no li deixen posar, 
diu. Això és desafecció! 
 
Desafecció també és quan vostès encara no havien pujat a l’ajuntament, el Sr. Trias, jo 
els votava, jo anava amb vostès, jo vaig anar allà a les Cotxeres dels Tramvies i aquell 
senyor ens va fer una dissertació que ens va convèncer a tots i jo estava encantat. 
 
A la sortida li vaig preguntar pel Port i em va dir:  
 
“Miri, Sr. Morell, faci una cosa, vagi a parlar vostè amb el Sr. Vives” 
 
Carai! Si vaig anar a parlar amb el Sr. Vives. El Sr. Vives, no era el Sr. Forn.  
 
El Sr. Forn era un home molt elegant, quan tenies de fer alguna cosa, et deia:  
 
“Oi que vostè no té ordinador ni res, aquesta senyoreta que li faci”.  
 
No vull dir secretària perquè la persona que em posava tenia una categoria que jo no 
m’atreviria a dir secretaria però fèiem la feina. 
 
Ara, quan vaig trobar al Sr. Vives, el Sr. Vives, va dir: 
 
“No s’amoïni faci-ho vostè a mà, ja ens entendrem” 
 
No vaig entendre bé la cosa, ho vaig fer bé, vaig pagar una persona perquè m’ho fes i 
li vaig portar. S’ho va llegir i em va dir: 
 
“Carai, de què sap tant vostè?” 
 
I jo vaig dir: 
 
“Miri, escolti, jo ja tinc molts anys i tinc una experiència” 
 
Després va venir que vostès ens van convidar allà al Pati Llimona i va venir el Sr. 
Vives i un altre senyor que era tècnic amb economia, i ens van demanar les preguntes 
per escrit després de fer-nos esperar al Sr. Trias més de tres quarts d’hora, perquè 
venia d’un altre míting.  
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Escolti, jo trobo molt normal que a aquest senyor, si és tan important l’esperem. 
 
Li vam fer les preguntes i una d’elles era: 
 

• què passaria amb les pensions?  
 
i la segona  
 

• què passaria amb el Port? 
 
Quan va tocar la de les pensions, aquell senyor va dir, ben clar, català i alt, que amb 
les pensions, als contribuents d’ara ens pagaven i que no hi havia cap problema.  
 
Escolti això, la tonteria més gran, no pot dir-ho, quan hi ha un 25% d’atur i ha hagut un 
increment de la població en edat imparable.  
 
I després el Sr. Vives, que vull que li recordin, ens va contestar que el TGB passa, ha 
passat i passarà per Port Bou.  
 
Jo no havia sentit bestiesa més gran; n’hi ha passat, ni passa, ni passarà per Port Bou. 
 
No sé com dir-los que la desafecció de la gent que anem a votar és que no volem 
votar a una “pandilla” d’inútils que no saben treballar, ni saben fer res. Perquè és clar, 
quan ens diu el tècnic del Sr. alcalde que les pensions es paguen d’aquest manera, i 
quan un senyor que és de transports, ens diu que el TGB, passa, ha passat i passarà 
per Port Bou, perdoni, apagui i marxem; vull sentir coses pràctiques i gent que en 
sàpiga, i perdoni que li digui així, però li tenia que explicar.  
 
Al Sr. Forn, que és un senyor que val molt, doni-li records, que és un senyor que en 
sap. 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Recordem que hi ha molta gent esperant torn per poder parlar i poder sentir també la 
resposta de la regidora,i per tant, agrairíem que les intervencions fossin més concises.  
 
Té la paraula el Sr. Calixto Sobrado.  
 
El Sr. Calixto Sobrado: 
Bona tarda a tothom. Bé, jo seré bastant més casolà, no arribaré a cap lloc, em 
quedaré amb el Gòtic i ja en tinc prou .  
 
En primer lloc, volia saber què passa amb el solar del carrer Josep Pi Joan que ja 
havien quedat alguna altra vegada. Allà hi havia uns cartells que posava: vuit 
habitatges, i que era propietat de l’Ajuntament i de la Generalitat. N’hi havia llaunes i 
havia de tot, fa aproximadament un mes i mig. Hi ha unes reixes que no sé que fan, 
perquè hi ha molts solars a Ciutat Vella on s’han tret, han tret les reixes. Veritablement 
en el moment que s’hi vulgui construir, es podria construir, fins i tot també ens 
oposaríem al Gòtic perquè no té pràcticament espai. Vostè dirà hi ha molts espais al 
Port, però clar la gent gran no passa per allà.  
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Fa un mes i mig ho han anat a netejar. Ha passat la tècnica de l’ajuntament, va fer 
fotos, van netejar, però ara, després d’aproximadament 8 dies, una rata enorme com 
un conill s’ha mort allà, hi han tirat de tot, jo he trucat a civisme i el dilluns passat van 
treure la rata que pobreta, ja quasi bé, no en quedava res. Espero que això, se 
solucioni.  
 
Després la recollida de les escombraries.  
 
La recollida de les escombraries, veritablement jo porto lluitant no ja amb vostès, ja 
d’abans, no sé què passa amb les escombraries. Les escombraries cada vegada, a 
l’hora que sigui van baixant escombraries, jo us asseguro que he fet jo més que 
sensibilitzi per d’alguna manera dir-li a la gent que no baixessin les escombraries, 
m’han donat aquests fulls, me’ls va donar ahir la tècnica dient:  
 
“Mira Andrés, ho vas deixant per allà i per darrera”. 
 
Ja he anat a tot el que he pogut anar del barri, m’he pres la molèstia que es posessin 
per allà, i als veïns també però, bé. Pràcticament, res de res.  
 
Per tant, jo penso que aquí s’ha de prendre una altra mesura: endurir. Si entren per 
allà i veuen el passatge del Rellotge, que això va per aquests senyors que tenen allà 
matalassos i tenen de tot, que alberguen als sense sostre i al gos, i tot el demés, 
veritablement el carrer està bé; has d’entrar per la banda de baix, has d’entrar pel 
carrer Ample, perquè la part de dalt dóna veritablement vergonya, perquè entre la 
pudor que fa d’orina i els matalassos i el gos, és un desastre.  
 
Jo no sé que es s’hi pot fer a més de multar i punt. Una altra solució no la veig. El 
carrer és molt estret i ja sabem que el carrer és estret i que ningú no està obligat a 
viure allà, però hem de fer alguna cosa perquè això sigui una mica més habitable. 
 
Després el col·legi Baixeres. 
 
Per la part de fora, no netegen mai, estan els vidres fets una desgràcia perquè des de 
que s’ha inaugurat penso que la part de fora no s’ha netejat mai. Ara ha plogut i sí, els 
vidres de tot allò estan una mica nets. Per la part de Còdols ho netegen quan els hi 
sembla bé. Ara han entrat a robar, aquests senyors ja ho saben, han fet una denúncia 
no vull entrar ara amb robatoris ja que hi ha altres temes, i han quedat els fils de ferro 
que baixaven, han quedat oberts. Jo penso que s’hauria de fer alguna cosa per 
arreglar això, perquè sinó clar, els que han entrat per allà a robar, doncs, tornaran a 
entrar.  
 
Després un altre tema, vaig molt ràpid, el tema de sorolls, del Polaroid i en general 
del carrer. Allà en seixanta metres hi ha tres bars que són conflictius. El carrer és molt 
estret, la gent surt a fora, el soroll a dins també és molt alt, després surten amb els 
gots, a més a més, vénen els llauners, venen les llaunes i es queden allà fent la festa i 
això ells ho podrien evitar, perquè jo he anat no fa molt a sopar un dia al Cargol que 
està al carrer València, tocant al mercat de la Concepció, i hem sortit a la una,  més o 
menys, i és el primer que et diuen els propietaris o els cambrers, si us plau, però aquí 
és insofrible el soroll que hi ha. 
 
Per tant, jo els agrairia  que tinguessin una mica de cura amb això.  
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Penso que les forces polítiques fan el que poden i alguna cosa més, però alguna cosa 
més s’hauria de poder fer. Podrien posar fins i tot dos guàrdies de seguretat, el que no 
podem és no dormir perquè això acaba en malalties. 
 
Una altra cosa més ràpida i que d’alguna manera costaria poc és la reposició 
d’arbres. A carrer Cervantes, 5 falta un arbre. Allò em va afectar fa molt poc, la terra 
encara està tendra. A carrer Rull, davant de la FAD, també falta un altre arbre, a Josep 
Pi Joan també falta un altre arbre, hi ha alguns que estan quasi desfets; al carrer 
Ample, davant del 23 falta un altre arbre.  
 
També els volia preguntar què passa amb el seguiment del consell de barri, fa com 
cinc mesos que no hi ha consell de seguiment del barri. L’última vegada que l’hem 
tingut, que fins i tot nosaltres havíem treballat bastant per arreglar, poques coses vam 
aconseguir, però si es fa un 10% doncs, ja va bé. I no se sap mai què ha passat amb 
això? 
 
Jo sospito que vostès, els que estan manant a l’ajuntament, no els hi va agradar 
massa.  M’explico. Quan es va fundar el que és el consell de barri, el seguiment del 
consell de barri, no el consell de barri, faltava un any per les eleccions i la presidenta 
de l’associació de veïns del Gòtic, va preguntar:  
 

• I això quin valor jurídic tindrà?  
 

• I si canvien l’ajuntament, què passarà? 
 
I aleshores la Sra. Lydia Torné, va dir: 
 
”Bé, nosaltres ja tenim un altre pla” 
 
Però, allà no va sortir cap pla més. Jo sincerament, si em demostren el contrari serà 
veritat, però no els veig gaire animats amb el seguiment del consell de barri. Bé, si ens 
diuen alguna cosa doncs, millor.  
 
I l’última, al carrer Escudellers n’hi havia una immobiliària, una petita oficina que  
estava molt bé; aquestes coses és molt d’agrair pels veïns, doncs han tancat i a 
l’endemà, anirà el que anirà: uns souvenirs. No sé si tenen llicència o no tenen 
llicència. Al carrer Nou hi havia una sabateria, suposo que no venien perquè clar, si 
venguessin moltes sabates, no posarien un altre souvenir.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
El Sr. Juan Antonio Villanueva.  
 
El Sr. Juan Antonio Villanueva 
Buenas tardes. Mi intervención va a ser muy corta. 
 

 Carrer Les Moles, entre Fontanella i Comtal ¿qué hemos de hacer ahora los 
vecinos para entrar en la calle? ¿Laietana? Tiramos hacia la derecha, 
finalmente la avenida Puerta del Ángel ¿no?  
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Una complicación grandísima cuando hay la posibilidad de hacerlo desde Fontanella 
como hacen los de Seguros de Sta. Lucia, con una tarjeta que se les puede dar a los 
vecinos y ahorraría tanto. 
 
Le escribí una carta al ayuntamiento hace bastante tiempo, me la contestaron, en eso 
la verdad, es que son muy educados, pero no me dijeron nada: “que muchas gracias, 
que se lo estudiarían”; me parece que el tema es tan sencillo que no hace falta ni 
estudiarlo. 
 
En todo caso ahí está mi móvil y me ofrezco para en fin, el teorema de Pitágoras lo 
enseño rápido.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Muchas gracias. Sra. Adelaida García.  
 
La Sra. Adelaida García: 
Molt bona nit. Davant de tantes coses serioses i que jo comparteixo algunes, les altres 
no, com tots els ciutadans de Barcelona que estimem la nostra ciutat, jo batallo per 
una petita cosa que quasi davant de totes les penúries que hi ha a tota la ciutat i a tot 
el món, és com  un conte de nens, d’aquells que duren i duren perquè el nen no 
s’adorm. 
 
Vaig començar la meva batalla petita, petita, però per mi important i per tota la gent del 
barri de la Ribera, que ara està de moda dir el barri del Born, no sé per què, doncs el 
Born està a dins de la Ribera. 
 
Resumint que tots aquests anys que han passat molt llargament, potser durant deu 
anys o onze anys, he conegut sis regidors i regidores que, batallant, batallant, gota a 
gota, vull dir, es va arribar a fer la placeta de La Puntual, per Santiago Rossinyol, es 
va posar l’escultura, es va posar una sèrie de coses primer, després es va remodelar, 
es va tornar a fer coses noves, es va posar la geganta, els seients que ja a mi no em 
semblaven adients, ni preciosos, però bé, van posar els seients, el fanal i una sèrie de 
coses que es van fer.  
 
En el moment determinat en què es va fer la plaça em portaven plànols i en ells hi 
havia aparcament de bicicletes. Aquest espai és un espai tan petit, tan petit, que 
simplement era l’espai on hi havia edificada la casa del número 45, vull dir que era una 
finca, una casa amb quatre pisos.  
 
Quan van fer la plaça aquesta, jo vaig dir:  
 
“Home això sigui en català o en castellà no sé com es diu, un lloc on de cop dius:  
oh! El trànsit, bé, un raconet petitó, petitó, perquè pogués seure la gent, que poguessin 
fer la xerrada i sentir el Rossinyol en allà” 
 
Jo ho veia tot ple de flors i violes, i el primer que posen són contenidors. Vaig 
aconseguir amb l’altra Regidoria que no hi anessin els contenidors, però aleshores 
resulta que volien posar bicicletes, i jo dic: 
 
“Si aquí poseu bicicletes, perdrà la gràcia”. 
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Primer hi havia unes jardineres i les van treure. Treuen les bicicletes i llavors resulta 
que ara està ple de motos, i aquesta és la meva batalla de fa tants anys, que ho he dit 
a dretes, a esquerres, a mitjos, a veïns, a regidors, a l’alcalde, a tothom. 
 
Sembla mentida que avui dia, en un carrer en que allò era una cosa i per tant, en allà 
no s’hi podia aparcar cap moto, que hi hagi un senyal que digui d’aquí a aquí no es 
poden posar. Es que està posada a la inversa.  
 
Ho he dit cinquanta milions de vegades a la guàrdia urbana. Lo de les motos crec que 
és una cosa que no costa tant, perquè he lluitat tant en allà i t’ho puc dir perquè estic 
en el número 40, i estic enfront mateix, i trec el nas de tant en tant per veure aquella 
moto i es passen setmanes i setmanes i setmanes, com un aparcament. Jo estic 
segura que si en allà, en aquella plaça concretament, traguessin només 1 .-€ cada 
quart d’hora, és que no s’hi estarien. No m’importaria fins i tot de tenir-les a la 
cantonada, és que no m’importaria, però no en aquella plaça.  
 
Es posen allà davant de l’escultura de Rossinyol hi expliquen els professors a les 
escoles l’auca del Sr. Esteve i 50 coses. Això ja ho parlaré  més endavant; que la Sra. 
Mercè Homs em doni un dia i hora per parlar-ho i no pegar el rotllo aquí a tota la gent 
que els importa Rossinyol me’n alegro, i si no els importa a mi sí. Llavors aquests 
grups es posen en allà i tu veus aquella multitud, que els estan explicant i el de la moto 
que munta i ha de passar pel mig de la plaça. 
 
Per altra banda aparquen tots els camions per descarregar, totes les furgonetes per 
descarregar, la guàrdia urbana, la policia, bé, tots. Potser tinc 200 fotografies al llarg 
de mesos i temps i temps. 
 
A part d’aparcar en allà, al mig de la plaça, que tampoc és lo correcte, les bicicletes hi 
passen pel mig. Hi ha unes cadires, tres cadires, i vostè està assegut en aquí i tens el 
camió així, i tinc fotografies, que els hi portava. 
 
A part d’això també durant molts anys, els coloms de la façana es posen allà a prendre 
el solet. Jo no estic en contra que es posin a la plaça Catalunya però en aquí es feien 
les caques i el pobre Rossinyol dia sí, dia també, ple de tirabuixons de caguerades; de 
fotos la tira i la gent el retratava.  
 
Com es diu aquest senyor de les ulleres? 
 
Tu suposo que ets l’únic que fa anys i anys que m’has sentit a mi parlar de la plaça de 
La Puntual, l’únic perquè els altres han anat desapareixent. Jo cada vegada amb la 
novel·la del proper episodi. Demanava només els palets aquells transparents, això que 
posen perquè els coloms no s’hi pugin posar, doncs no senyor. Avui el netejàvem i 
l’endemà ja estava ple de cagarades. Normal. 
 
Per fi, des de que ell va venir, ara fa ni un mes i escaig, que t’ho agraeixo enormement 
i va dir: 
 
“Oh!, és que al districte m’han dit que el senyors de la finca aquesta no donen  permís 
per donar això.” 
 
Total que aquesta setmana no, l’altra, han posat els palets, només en el primer, en la 
primera línia i en la primera finestra, però la de dalt, perquè n’hi ha dos més, també 
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està plena, està bruta i vull dir resumint això, tindríem de mirar aquesta façana, és una 
llàstima que no hagués vist quan hi havia l’escala alta, perquè llavors els hagués dit: 
 
“Poseu quatre perquè ara els coloms a lo millor es posen a la de dalt” 
 
Llavors demano que es netegi la façana perquè totes les cagarades estan a la façana i 
això és un pressupost de quatre euros. 
 
Al marge d’això, des del mes de gener, hi ha un fanal amb cinc faroles que va 
desaparèixer perquè un camió se la va carregar, perquè en allà els camions, en un lloc 
on la gent entra per asseure’s i estar una estona llegint, no és normal que s’hi posin.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Apropis al micròfon perquè a efectes d’acta és necessari que quedi gravada la seva 
intervenció. 
 
La Sra. Adelaida García: 
… és que no sona, és que no funciona en tota la tarda. Ara! 
 
Resumint, que la farola aquesta és una llàstima perquè queda lleig, està torçada i li 
falta una farola, per l’amor de Déu, això és una cosa tan minsa que no ho té que dir un 
ciutadà, té que haver un urbà.  
 
Jo quan vaig estar en el consell de la dona hi vaig fer una sèrie de propostes que no 
n’han fet ni una, i crec que moltes coses haguessin millorat, perquè en lloc de deixar 
tantes vegades sense netejar el carrer, si hagués algú que controlés quan es tira 
porqueria, quan es deixa la caca del gos, i es posés una multa, la cosa no estaria tan 
fastigosa.  
 
El proper dia demanaré, no com l’altra vegada, hora per parlar amb la regidora i 
t’ensenyaré totes les fotografies que clamen al cel; pensava fer una exposició i us 
moriríeu de la risa i de la pena, perquè és increïble uns contenidors plens de bosses al 
costat, de porqueria.  
 
Demanaré hora per parlar-ho i el que em deixi ho faré per escrit, i les fotos les enviaré 
amb el paper aquest de l’ajuntament.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Amb aquest torn portem quasi un hora i queden encara, en general en aquest paquet,  
sis intervencions i tothom vol escoltar la resposta i vol intervenir, per tant, demano si us 
plau, que les intervencions restants siguin concises amb les seves peticions.  
 
Té la paraula el Sr. Antonio García. Ja ha marxat? 
 
Contesta la regidora.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Gràcies.  
 
Al Sr. Francisco Morell: 
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Li faré arribar els records en el Sr. Forn. Parlava en general i feia referències a coses 
que segurament, no ens pertoquen tant a Ciutat Vella. Parlava de la desafecció. 
Només dir-li que intentem en la mesura que podem, que ens creiem la feina que fem i 
que la fem tan bé com podem, amb els ciutadans, i això és el que amb el treball diari, 
ens ha de permetre que mica en mica la gent vagi recuperant la confiança, que 
aquesta no deixa de ser la màxima voluntat, crec, per part de tots els representants 
polítics que estem aquí. 
 
Sí, que ha fet referència a una cosa molt concreta del carrer Rull; que l’alcalde, 
només dir-li que sí, ja em va transmetre que es van trobar i que va anar-hi, i que amb 
el tema de les rajoles concretament, perquè em sembla que aquest era un dels temes, 
que es reposaven de nou, que ja està passat a la gent que es dedica a reposar les 
rajoles que no funcionen o que estan trencades, i que per tant, siguin d’un altre qualitat 
o d’un altre material. 
 
Al Sr. Calixto Sobrado: 
 
Ens ha explicat vàries coses i ens ha fet peticions en algunes d’elles.  
 
El tema del solar, estem treballant en la fase del projecte per fer-hi un arranjament 
provisional, perquè de moment la previsió de la construcció de l’edifici no està clara; 
per tant de moment es rehabilitarà per fer un arranjament i donar-li un ús veïnal. 
 
La recollida d’escombraries. 
 
Què també hem parlat altres vegades, es fa el que es pot perquè ja hem dit moltes 
vegades que és un tema de civisme de cadascú, amb campanyes d’aquestes que 
tampoc no són molt costoses, però sí de sensibilització. L’altre dia es va fer una altra 
campanya de neteja amb el “Fem dissabte”, per d’alguna manera tenir més presència 
de neteja, però és evident que això és el de sempre, no només s’arregla netejant més, 
sinó conscienciant a la gent que baixi les escombraries quan li toqui i on li toqui, i això 
també es va treballant reiteradament amb diferents tipus de campanyes i 
d’intervencions. 
 
El tema soroll. 
 
Parlava de Polaroid, del carrer Còdols, etc: dir-li que formen part d’aquests 
establiments on ens hem posat en contacte amb els propietaris perquè actuïn com han 
d’actuar, per evitar això, doncs causen molèsties a l’entorn, i si hi ha incompliments 
actuem amb sancions;  d’altres es mostren més col·laboradors. En el cas el carrer 
Còdols, és un lloc difícil perquè la interlocució amb els propietaris no és tan fluïda com 
de vegades és amb d’altres. 
 
Parlava de reposar arbres, que és una cosa que des Parcs i Jardins es va fent en la 
mesura que es pot, no per una altra cosa perquè quan la terra està preparada, quan hi 
ha tot el projecte al voltant, quan hi ha un lloc per reposar arbres, van fent en la 
mesura que poden.  
 
En tot cas, com que hem pres nota, ho mirarem, perquè com sempre hi ha llocs que 
per algun motiu poden quedar despistats.  
 
Feia referència a la comissió de seguiment que posava en dubte. Nosaltres des del 
primer dia que vam entrar al govern que hem continuat amb la dinàmica del consell de 
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barri, de les comissions de seguiment. L’última comissió de seguiment que es va fer, 
concretament al Gòtic va ser el 5 de novembre. Després hi va haver el consell de barri 
i és cert que després, això es fa cada tres mesos, més o menys, i ara potser anem una  
mica tard perquè l’havíem d’haver fet al març. En qualsevol cas, em sembla que és 
demà o la setmana vinent a principis es fa la convocatòria per al mes d’abril. 
 
És un espai, penso, per aprofitar, perquè és un entorn on ens trobem de manera més 
particular per parlar dels barris, en concret amb representants veïnals, a títol individual 
i tal, i això ha de continuar d’aquesta manera igual que les Taules de Seguretat, que 
no fa gaire que també es van dur a terme i que també s’intenten anar intercalant amb 
l’audiència pública. 
 
És a dir, que els diferents òrgans de participació vagin quedant repartits perquè mai 
estiguem més d’un mes seguit sense poder-nos veure, o al menys per oferir-vos 
l’oportunitat de sempre tenir algun espai on poder parlar del barri, del districte.  
 
Després també feia referència a Escudellers, amb algunes botigues noves que havien 
aparegut; ha fet referència a souvenirs. Dir-li en tot cas que també hem pres nota, 
tenim el pla especial per tractar sobre aquestes botigues i amb el resultat de la 
llicència que se’ls hi dóna, es controlarà si realment s’ajusta a la llicència que se li 
atorga. 
 
Al Sr. Juan Antonio Villanueva: 
 
Parlava d’una cosa molt concreta, deia que era una cosa ben senzilla i els asseguro 
que no és un tema senzill parlar de mobilitat en aquella zona, i em sembla que està 
assegut al costat del Sr. César del Pozo del carrer Magdalenes, que tantes vegades 
ens ha portat a debat aquí. 
 
No ho és gens, perquè el tema de la mobilitat d’aquell entorn i del barri Gòtic, és un 
tema que se’n va parlant reiteradament i en segons quins casos encara no està del tot 
resolt. En qualsevol cas el convido a poder participar d’una explicació que es farà, que 
ja l’informarem, sobre com s’ha anat resolent aquests temes de mobilitat i de 
moviments d’aquesta zona, en la mesura en què ha esta possible.  
 
La Sra. Adelaida García: 
 
Parlava de la plaça Puntual. Suposo que tots la coneixen la plaça Puntual, el que pot 
arribar a donar una plaça petitona com la plaça Puntual per parlar-ne, i de coses que hi 
passen. Evidentment que s’han de tractar com qualsevol altre indret del nostre 
districte.  
 
Efectivament els palets pels coloms s’han posat. La farola, com també m’ha dit que vol 
veure’m i que en parlem, doncs, dir-li que hi ha coses que ja s’han anat assolint i altres 
que estan encarregades i que les anem fent a mesura que anem podent.  
 
Amb el tema de les motos, és una mica el mateix que el que deia abans en l’altra 
intervenció: motos a Ciutat Vella, constantment, hem d’estar revisant els llocs que hi 
ha, els llocs que hi podria haver, etc., perquè també és veritat que amb la incorporació 
del bicing i d’aparcament de la bicicleta, una cosa ha tret l’altra i això fa que se’ns 
escapin i s’aparquin a llocs que no es pugui fer. Res més. Gràcies.  
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La Sra. Adelaida García: 
Per demanar hora on s’ha de fer? 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Ja la vindran a buscar. Ja li diran. 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Té la paraula ara la Sra. Rosa García.  
 
 
 
La Sra. Rosa García: 
Espero que en este nuevo pleno se nos haga más caso a los vecinos y a nuestros 
problemas.  
 
Lo primero que me gustaría saber es lo que se recauda de nuestros impuestos y en 
qué se utilizan. 
 
Hace un año que me quejé de problemas a ustedes y al teléfono de la ciudadanía y no 
han hecho ningún caso.  
 
En primer lugar, los pavimentos de las aceras, que siguen rotos, con el peligro de 
que los vecinos nos caigamos. 
 
Mi primera queja fue sobre la calle Sta. Madrona, que empieza en la calle Arco del 
Teatro y termina en la calle Nou de la Rambla. La calle Sta. Madrona es muy estrecha, 
aparcan en un lado de ella y entonces los coches, las furgonetas y los camiones de la 
basura tienen muchos problemas y se tienen que subir a las aceras, cosa que provoca 
muchos peligros para las personas, para los que salen de sus casas y los que 
estamos andando, y a parte se nos rompen las aceras, y todo esto lo tenemos que 
pagar los pobres vecinos. Como siempre ¿no? 
 
Y en el pàrquing de Sta. Madrona, 115, tenemos muchos problemas para salir, ya que 
el vado está siempre ocupado. 
 
Esta calle había sido peatonal, pero el antiguo gobierno bueno, ayuntamiento, no lo 
quiso hacer y ustedes siguen con el mismo problema.  
 
En la calle St. Oleguer, en la piscina Can Ricart, en la entrada principal, el pavimento, 
hace un bache en el cual se acumula el agua cuando riegan, y más ahora que está 
lloviendo. Provoca muy malos olores y muchas caídas, pero según me dijeron en una 
carta de la ciudadanía, que llamé por teléfono, todo esto estaba arreglado, o se 
equivocaron de calle o de piscina, porque el problema sigue estando allí. Y ustedes no 
hacen ningún caso. 
 
Hace poco, esta semana se han arreglado unos pilones, se ha pintado y todo es muy 
bonito, pero esto no nos sirve de nada, solamente nos sirve para hacer bonita la 
Rambla del Raval,  
 

• ¿Por qué no arreglan las aceras que es donde la gente mayor está con el taca 
– taca y tienen miedo a salir a la calle? 
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En el pleno del mes de julio, usted Sra. regidora Homs, dijo que el conflicto mío de la 
vivienda estaba solucionado y zanjado. Espero y quiero que me responda con toda 
sinceridad y sin ninguna excusa como siempre me lo está haciendo.  
 
Porque Habitatge, el 18 de enero del 2.013, me ha enviado una carta amenazadora en 
la cual  piden que yo tengo que entregar mi socio – economía familiar y que me vendrá 
un inspector a ver la vivienda, y si tengo derecho a seguir en ella o no.  
 
Fui a la calle Diputación número 92 a entregar este escrito, un escrito de mi 
disconformidad y pedí la explicación de la carta. Pregunté por qué cuando me echaron 
de mi casa no me dieron la opción a tener un piso de propiedad. La respuesta fue muy 
simple: que no tenía la economía requerida para ello. Yo sé que yo no soy rica, 
entonces yo aquí ya no estaría, estaría dándome la gran vida.  
 
Recuerdo que tenía un piso de propiedad, herencia de mi padre en la calle Nou de la 
Rambla número 86, primero primera, medía 120 metros cuadrados y me lo 
expropiaron, como ustedes ya saben, por el Conservatorio del Liceo. No se necesita 
ser contable, ni economista para saber que un piso de 120 metros cuadrados en Nou 
de la Rambla, a uno de 75 en la calle St. Oleguer, yo salía perdiendo pero, ustedes me 
lo quitaron y en cambio me dicen que, económicamente no podía acceder a un piso de 
propiedad, cuando yo ya lo tenía. 
 
He recibido dos cartas más, con el mismo contenido y las mismas amenazas. No 
entiendo que ustedes no cumplan la ley. La sentencia es firme y de cinco jueces, ¿qué 
pasa? ¿se lo pasan por el forro? 
 
Ya lo sé. Mi supremo se encuentra en el boletín oficial de la provincia, en el juzgado de 
guardia; acabo sin entender que tenga tanto interés en venir a ver mi vivienda, cuando 
en noviembre usted Sra. regidora me envió al Sr. Paco Flores. Y este señor, con otros 
señores de Habitatge vieron las grietas que tenía y me dijeron que tenía que poner 
unas tiritas, que ya se lo dirían a usted para que me lo pasara. 
 
Esto fue el 5 de noviembre del año 2.012, y aún los estoy esperando, pero mi gran 
problema es que mi padre era albañil y nada menos que del ayuntamiento cuando 
estaba el Sr. Porcioles y nunca me enteré que en los bloques y en los pisos se tenían 
que poner tiritas. ¿Significa que está mal hecho? 
 
Tampoco entiendo que hace más de un año, la empresa Raval Text tenía que estar 
cerrada por pertenecer al caso Noos, que implica a bastante gente y personas 
importantes. La empresa Raval Text sigue abierta y trabajando y saliendo mercancía: 
bolsos, blusas, chaquetas, etc, y de altas marcas. En cambio no pagan la comunidad 
de vecinos y siguen teniendo la llave de la escalera, pero sí que les pagan a ustedes 
sus impuestos. Este local tendría que estar precintado ya que se encuentra en juicio 
pero Fomento, Incasol, no hace nada y esos son los que tenían que dar ejemplo, 
ejemplo de honestidad.  
 
Por último, como usted Sra. regidora Homs, dice que tenemos que ir a la Justicia, ya 
he ido, sólo comentar que es muy fácil, volvería a ir porque recuerdo que fui a Justi-
Precio, después al Supremo de Justicia de Catalunya, y he ganado con una sentencia 
firme. También fui a la Unión Europea que se encuentra en el Paseo de Gracia, 
enfrente de la Pedrera y ellos le dan la dirección y un fax del defensor del pueblo 
europeo que se encuentra en Francia.  
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Fíjese usted, cuando quiera, usted y yo podemos ir a la Justicia. 
 
Se me olvidaba, hablando de los okupas, el día 15 de abril se incendió un piso al 
lado de donde ustedes han hecho la famosa Filmoteca. En ese piso, hubo muchos 
problemas porque resulta que no podían conectar la manga los bomberos, porque 
estaba muy estrecho.  
 
¿En qué quedamos? ¿Una gran Filmoteca, una gran casa? ¿Para qué?  
 

 Si se nos incendia, ¿qué hacemos? ¿Cómo salimos?  
 
Claro, como usted no vive ahí.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Té la paraula el Sr. Jaume Joan. Ja no hi és? Bé, doncs passem al Sr. Ignasi Planes 
que el cridàvem a l’inici. No hi és?  
 
Queden llavors dos últimes intervencions.  
 
En primer lloc el Sr. Jesús García.  
 
El Sr. Jesús Garcia, de l’Associació de Veïns d’abús de poder: 
Viendo el demolido edificio de la calle Hospital 134 – 136 y coincidiendo que es de 
este grupo organizado que se dedica a comprobar los edificios y locales, como puede 
ser el mío o este edificio o otros, para negociar después con PROCIVESA – 
FOCIVESA.  
 
O muy similar al caso de los chinos que copian muy bien, aunque no controlan la 
prensa para silenciar su operación por la que ganaron aproximadamente un millón de 
euros comprando el inmueble aproximadamente por un millón y medio de euros, y 
vendiéndoselo al ayuntamiento por dos millones y medio de euros, aproximadamente.  
 
Todo lo contrario que las acciones habituales de FOCIVESA que no dan más de un 
10% del valor del mercado, con lo cual por este inmueble de los chinos, el Arnau, les 
hubiesen dado a cualquier vecino 150.000.-€.  
 
Como se publicó el 5 del 12 del 2.003 en la página 6 de Vivir en Barcelona.  
 
Este desprecio tan descarado hacía los ciudadanos y en beneficio de grupos 
organizados sólo tiene una explicación: el arte del soborno, que tan asumido lo traen 
de sus países de origen. En mi caso la cantidad que me ofrecieron para que les 
traspasase el local fue de 300.000.-€, que no acepté pensando que sería perder el 
tiempo que si empezábamos a tramitar, se echarían atrás al ver la afectación pública. 
Tonto de mí, no me di cuenta del presunto lavado de dinero negro que implicaba esto. 
Donde todos salen favorecidos, los que en teoría actúan en nombre de instituciones 
públicas, pues o tienen dinero no declarado para meter en los famosos sobres; los 
sobornadores lavar un dinero negro que necesitan blanquear, con el que aprovecharan 
para comprar y abrir más locales, y las administraciones podrán así visualizar una 
nueva regeneración económica, momentánea claro. 
 
Aunque los ciudadanos con estas actuaciones estamos muy perjudicados pues estas 
actuaciones están amparadas en la inseguridad jurídica que impera hoy, ya lo dijo 
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Pilar Rahola, cuando estalló el caso Pretoria: todos los casos de corrupción en 
Catalunya se destapan desde fuera de Catalunya, menos mal que no somos 
independientes.  
 
Supongo que ahora me estarán diciendo que tengo que hacer una pregunta. Vale! 
 

• ¿Cuánto han pagado los que compraron este inmueble y a cuánto se lo han 
vendido a FOCIVESA? 

 
Bueno supongo que ahora en este caso, como ya se ha deshecho, como según se 
publica en Internet, ahora el ayuntamiento:  
 

• ¿Qué beneficio han obtenido? 
 
En mi caso no he querido recurrir la sentencia a mi juicio, inducida de la juez 
sustituta a pesar de ser una copia de las conclusiones del ayuntamiento, pues no creo 
en la justicia, en esta justicia politizada.  
 
Que cambia el juez que había en mi caso, que es muy raro que se abran casos porque 
como casi todos se archivan, como le pasó a Itziar y su grupo, todo se archivaba por 
una sustituta que ha tenido relación con el ilustre colegio de abogados de Barcelona, 
pues tengo denunciada a la secretaria del gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de 
Barcelona y al actuar en mi contra, en beneficio del poderosísimo ayuntamiento y de 
los poderes fácticos que también se han beneficiado, como la Caixa, Telefónica y me 
parece que BBVA y Caixa Catalunya, no lo recuerdo bien, frotándose las manos 
manchadas de sangre, no sólo por los asesinatos psicológicos de afectados sino 
incluso regocijándose en la pérdida de nuestra autoestima, en una dignidad pisoteada, 
en un abuso de poder inhumano. 
 
Sois unos corruptos y los que no lo sois, sois cómplices y los que tampoco muy tontos, 
todo para repartirse un millón de euros de beneficios, según el artículo publicado en la 
Massana, con lo cual el ayuntamiento con más del 51%, se ha apalancado dos 
millones de euros, gracias a robarnos a miles de ciudadanos como nosotros.  
 
Pregunta: 
 
¿Cuántos ministros catalanes tenía el gobierno central, cuando las tres querellas del 
golpe contra el juez Garzón? 
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Queda entès. Si té alguna altra pregunta concreta per Ciutat Vella, la pot fer i com crec 
que ja anava a l’àmbit general, cedeixo la paraula a l’última intervenció al dia d’avui. 
 
Per tant, passem la paraula al Sr. César del Pozo.  
 
El Sr. César del Pozo: 
Yo voy a ser muy breve. 
 
Simplemente quiero hacer hincapié en que José Antonio ha hablado de la calle Molas. 
Yo estuve con Adrià Gomila y me dijo que lo estudiaría porque el problema que tienen 
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ellos, que pasan  por la calle Magdalenas, Catedral y se van lógicamente por la calle 
Condal a Molas, simplemente era entrar por Fontanella y bajar por la Via Laietana.  
 
Y la siguiente es daros las gracias a todos, a todos los partidos, a la oposición, a 
vosotros, y sobre todo a estos señores que con nosotros en la calle Magdalenas se 
han portado muy bien.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Passem la paraula a la regidora del districte Sra. Mercè Homs 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Molt bé. Gràcies.  
 
De la intervenció de la Sra. Rosa García, dir que hem pres nota de tots els llocs que 
ens deia: com Sta. Madrona, Can Ricart, etc, per  mirar de fer-ne el seu 
manteniment.  
 
Ha parlat de la seva situació personal, de la qual n’hem parlat reiterades vegades.  
 
I comentar-li que Raval Tex està tancat ara per ara.  
 
 
Al Sr. Jesús García, també una vegada més ha fet les seves explicacions.  
 
 
I al Sr. César del Pozo, agrair la paciència que ha tingut vostè amb tots nosaltres i amb 
la intenció claríssima que el seu carrer sigui el carrer que es mereix vostè i tots els 
veïns que hi viuen, i això que m’ha dit del company del carrer Molas, ho passarem a 
mobilitat i que ens informin del que pretenen. 
 
Gràcies a tothom i bona tarda.  
 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat Vella: 
Sense més assumptes per tractar, des d’aquí i en nom de tot el consell, agrair la seva 
tasca al Sr. Alfred Lacasa, que amb l’audiència d’avui finalitza la seva presència com a 
secretari en el districte i passa a formar part dels Caps Jurídics de l’Ajuntament de 
Barcelona i desitjar-li molta sort. També desitjar a tothom que passi una bona pasqua. 
 
Aixequem la sessió.  
 
 
 
La Presidenta     El Secretari del Districte 

 

 

 

Sara Jaurrieta i Guarner                       Alfred Lacasa i Tribó 
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Data: 28 de maig de 2.013 

Acta   / 2,013 
ACTA DE L’AUDIÈNCIA PÚBLICA DEL DISTRICTE DE 

CIUTAT VELLA 
 
A la Sala de Plens del Districte de Ciutat Vella de l’Ajuntament de la 
Ciutat de Barcelona, el dia VINT-I-VUIT DE MAIG DE DOS MIL TRETZE, 
s’hi reuneix en sessió ordinària l’audiència pública i sota la presidència 
de la regidora de l’Ajuntament de Barcelona Im. Sra. Sara Jaurrieta i la 
vicepresidència del conseller senyor Joan Anton Sánchez i de Juan. 

Hi concorren les senyores conselleres i els senyors consellers:  

Sra. Anna Lliuró i Serra,  
Sr. Jordi Galofré Monleón,  
Sr. Josep Zalacaín i Suárez,   
Sr. Albert Rodríguez Roig,   
Sra. Mª José Arteaga i Muñoz,  
Sr. Nacho Cano i Vidal,  
Sra. Carolina Pallés i Calte,  
Sr. Daniel Pío i Gutiérrez ,  
Sr. Albert Rodríguez i Roig,  
Sra. Elisabeth Jiménez  Cara,  
Sr. Ramon Molist  Godó,  
Sr. Rubén Fernando Costa i Ulloa,  
Sra. Rut Garrido i García,  
Sr. José Carlos Casanova i Losilla,  
Sr. Jordi Bordas i Villalba  
 
i assistits pel secretari del Consell del Districte, Sr. Andreu J. Martínez 
que certifica. 
 
Hi concorren també la regidora del Districte de Ciutat Vella, Ima Sra. 
Mercè Homs Molist i els regidors i les regidores adscrits 
XXXXXXXXXXXXXXX 
 
La presidència obre la sessió de l’Audiència Pública a les ................ 
donant la benvinguda als assistents.  
 
A continuació es fa una transcripció integral i textual de totes les 
intervencions de tots els assistents que prenen la paraula.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Hola, bona tarda. Donem inici a l’Audiència Pública del Districte de Ciutat 
Vella del 28 de maig. 
 
Iniciem per les intervencions a títol particular.  
 



En primer lloc té la paraula el Sr. Francesc Xavier Jodra Noguero. Hi és 
present a la Sala? Francesc Xavier Jodra Noguero? Es present a la Sala? 
No Passaríem al següent, que és la Sra. Marina Perez Cañadell.  Hi és 
present? No?  
 
Doncs, la senyora Maria Rosa García. Endavant té la paraula.  
 
La Sra. Maria Rosa García: 
Hola, buenas tardes. Como en cada plenario que últimamente estoy 
asistiendo, vuelvo a repetir lo mismo; sigue existiendo el problema de la 
calle Sta. Madrona, aunque a usted señora Homs, como he leído, todo 
esto se está arreglando, pero, no sé cómo. Tenemos el mismo problema 
los vecinos y los coches que van encima de la acera y el parquin que 
tenemos un gran problema para salir, eso sí, pagamos impuestos y 
vados, eh?, eso que no nos lo quiten.  
 
En la calle St. Oleguer, en la piscina de Can Ricart, es igual la entrada 
principal sigue con el pavimento que hace un bache, en el cual se 
acumula agua provocando muchos olores y picaduras de  mosquitos y 
cuando llueve pues no hace falta que entremos a la piscina, ya podemos 
bañarnos allí.  
 
Tenemos una gran crisis que afecta a la sanidad, hospital, guarderías, 
colegios y a los discapacitados, pero sí tenemos economía para hacer 
ocho o diez autobuses, veinticuatro metros para llegar diez minutos 
antes a nuestro destino, con una capacidad de 164 personas, según 
dicen. Estos autobuses, vale cada uno, casi un millón de pesetas, ay!! 
Un millón de euros, perdón.  
 
Yo creo que con este dinero, sí se podría hacer muchas cosas de las que 
antes he dicho y la verdad, a los discapacitados, a los pensionistas y a 
los colegios (que usted no tendrá ningún problema con sus hijos) poder 
tener lo que verdaderamente, nos corresponde.  
 
Antes de comprar autobuses, tendrían que mirar a la ciudad y como 
estamos los ciudadanos y pedirnos un poco de opinión.  
 
Y por último Sra. Homs, me gustaría saber cuándo estará arreglado lo 
de mi casa. Porque según usted está todo arreglado pero, el último 
recibo que recibí fue un buro fax, que vale treinta euros, el cual me 
amenaza para expropiarme el día 02 de junio; porque Generalitat, la 
administración no tiene ganas de renovarme un contrato.  
 
Cuando yo no entiendo teniendo un juicio ganado y que el decreto 1104, 
del año 1.964 de 24 de diciembre, expone, que si el contrato de alquiler, 
es de antes de 1.985, tiene un contrato indefinido, con el cual no tienen 
derecho a echarte de tu casa.  
 
Yo no tenía un contrato, tenía una propiedad y llevo luchando por ella 
trece años. Espero que por fin lleguemos a un acuerdo y me dejen vivir 

un poco tranquila. Me gustaría que fuera verdad lo que ustedes me 
están diciendo y que el problema se me resuelva. 
 
Y también he leído en el escrito que el caso Noos, de Revestés, de St. 
Oleguer, está cerrado. Es mentira, sigue abierto, cada día lo veo yo y 
salen ropa, bolsos y todo. Pero, claro ellos son el caso Noos, es 
Fomento, es Ciutat Vella e Incasol. ¡Por favor! Un poco de respeto a los 
ciudadanos.  
 
Gracias.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies. Té la paraula ara, el Sr. Calixto Sobrado.  
 
El Sr. Calixto Sobrado: 
Hola, bona tarda. Jo volia parlar d’un fet concret que ha passat al meu 
carrer, el dimecres passat, de seguretat. Han vingut uns senyors, bé, 
primer va venir un noi que es passava per empleat de la companyia de 
la llum i li va preguntar, li va dir a la senyora si havia rebut una carta i 
evidentment, la senyora havia rebut una carta de que anaven a posar 
uns comptadors digitals i diu ara vindrà el meu company i ja li 
ensenyaren el escalfador i totes aquestes coses.  
 
Bé, van estar allà una estoneta, van marxar i quan la senyora s’ha 
adonat, li faltaven més de cent euros del moneder i li van robar les joies 
i bastant... concretament, bastants joies.  
 
Jo dic això, perquè segurament, aquestes senyors, continuaren fent el 
mateix.  
 
A la meva casa també  ha vingut una vegada, que els ensenyés l’últim 
rebut de la llum i jo: “jo no els tinc perquè ensenyar res perquè la 
companyia, ja sap el rebut que tenim nosaltres”. Per tant, si ha d’anar-hi 
suposo que d’alguna manera alerta o alguna cosa d’aquestes.  
 
Agrair també que els nanos aquells... nanos que ja no són tan nanos; 
que estaven al carrer Rull amb Còdols, bé, fa un temps que no hi són; 
per tant, el meu agraïment, a les forces de seguretat que continuen amb 
els “camellos”; doncs continuen venent droga; moltíssima; però, com a 
mínim al carrer d’alguna manera s’ha arreglat una mica. 
 
I també lo de la plaça Rialp que el dia del concert del barri, li vaig dir a 
vostè que hi havia allà uns venedors, molts venedors que venien coses 
que segurament, no sé si serien robades o no, a terra. I ara aquest 
diumenge passat, no he pogut passar que he estat fora però, l’altre he 
passat per allà i no hi havia ningú, estava allà l’urbana i per lo menys 
allò estava com sempre, com sempre ha estat.  
 
I res més. Moltes gràcies i bona tarda.  



La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies. Té la paraula, la Sra. Edi Ruiz. El senyor perdó, Edi Ruiz de la 
Villa.  
 
El Sr. Edi Ruiz de la Villa: 
Buenas tardes ante todo. Les quería decir a todos ustedes que por favor, 
ya que están todos los partidos políticos aquí representados, tengan la 
consideración de decir verdades como castillos, no falacias como han 
dicho sobre el acto que hicimos en San Andrés de la Barca, para la 
guardia civil. Ya que fue un acto de orden cerrado de las fuerzas 
armadas para la guardia civil, no para la División Azul como todos 
ustedes están diciendo.  
 
Aquí tienen los escritos de lo que se hizo y que se dejó de hacer. No ha 
habido ningún homenaje a la División Azul en concreto. Eso quiero que 
se lo digan a sus jefes para que quede constancia y que igual que lo han 
puesto en primera plana de todos los periódicos, lo vuelvan a rectificar 
conforme que no fue así. Esto se pagó con dinero propio de todos los 
que estuvimos allí.  
 
No sé equivoquen porque vamos a acabar mal. Esto por una parte.  
 
Veus: 
…. (no s’escolten amb claredat) 
 
El Sr. Edi Ruiz de la Villa: 
A parte de esto, perdón, perdón un momento... 
 
Veus: 
…. (no s’escolten amb claredat) 
 
El Sr. Edi Ruiz de la Villa: 
…tengo yo la palabra, cuando usted tenga la palabra usted habla, por 
favor… 
 
Veus: 
…. (no s’escolten amb claredat) 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Si us plau.  
 
El Sr. Edi Ruiz de la Villa: 
A ver… 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Demanem... si us plau, si us plau 
 

Veus: 
…. (no s’escolten amb claredat) 
 
El Sr. Edi Ruiz de la Villa: 
Perdón. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Si us plau. Demanaríem que concretés la pregunta referent al Districte.  
 
El Sr. Edi Ruiz de la Villa: 
Sí. Esto creo que la gente que está aquí y que representan a los partidos 
políticos, que van al Parlamento, se rectifiquen de lo que han dicho; por 
una parte. Segundo, perdone un momento, yo voy a ir ahora a Ciutat 
Vella. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Digui el que volia dir i expressar.  
 
El Sr. Edi Ruiz de la Villa: 
Perdone, perdone. Hay una cosa que se ha comentado cuarenta veces 
que es sobre el edificio que está haciendo esquina calle Ancha, bueno 
calle Anselmo Clavé con Nou de St. Francesc, al final han hecho la Casa 
Rusia. Se pidió hace cuatro, cinco y seis años, para hacer una comisaría 
para denuncias y para DNI para la gente mayor. De esto han hecho 
oídos sordos a la gente de aquí, lo mismo que han hecho oídos sordos 
para hacer las obras que han hecho en la calle Juan de Borbón, para el 
Club Náutico que están haciendo y no dejaran de insistir en ello. 
 
Otra cosa que les quiero decir, el pla de barris, cuando ustedes vinieron 
se ha ido al garete, por lo visto, por las noticias que se van dando.  
 
Y otra noticia que me llegó el sábado, es que los pisos de protección 
oficial que están en el barrio, se tiene intención de hacerlos como pisos 
turísticos. Ya en la calle Bertrán, hay muchos bajos que son pisos 
turísticos y los están utilizando para esto exactamente, supongo que la 
calle Olmo, van a hacer lo mismo porque ya un centro formación 
ocupacional de la Generalitat, lo han quitado y el parquin que hay en el 
edificio, como que no existe para ustedes.  
 
Se les ha pedido para los mozos de escuadra y guardia urbana y han 
hecho caso omiso. Sin embargo han quitado el centro de estudios 
ocupacional.  
 
Supongo que los vecinos también vamos a ir a la calle, porque supongo 
que bajo manga, ya tendrán hablado con el hotel andante el quedarse 
con el edificio este.  
 



De momento, ya les avisé anteriormente, que la cosa iría por el juzgado, 
ustedes vayan haciendo, que vamos bien.  
 
Otra cosa que les voy a decir, a ver… resulta que cuando ustedes 
entraron en el gobierno, el Sr. Trias, delegó al Sr. Mas, veinticinco 
millones de euros de Barcelona ciudad, a la Generalitat. Me parece que 
no es el caso, que tienes ustedes que plantearse. El Sr. Mas, tiene que ir 
a Madrid, a pedir lo que se necesita en Catalunya, no que el 
Ayuntamiento tenga que dar a la Generalidad. 
 
Aquí en el Distrito de Ciutat Vella, si ustedes no han pasado es porque 
no les ha dado la gana, pasen por comisaria de Nou de la Rambla o 
pasen por comisaria de la Rambla y verán cómo están los 
departamentos que dan pena!  
 
Aquí mismo, tengo recortes de periódico que pone que ustedes van 
quitando coches de la guardia urbana y coches de mossos d’esquadra y 
hay departamentos de la comisaria de mossos d’esquadra, que están 
vacíos por falta de presupuesto. Pues este presupuesto me parece que 
en vez del Sr. Trias dejárselo al Sr. Mas, se lo tendrían que dejar a 
Ciutat Vella que es donde se necesita. 
 
La Sra. Mercè Homs, me dijo hace tres o cuatro plenarios, no recuerdo 
exactamente, que no me preocupase, que la gente no se marchaba del 
Distrito. Eso es una falacia más grande que una casa, por la sencilla 
razón que el otro día me vino una chica, que vive aquí en el barrio, que 
le han concedido un piso de protección oficial en Trinitat Vella, cuando 
en principio se dijo: que la gente del barrio, se quedaría en el barrio y a 
toda la gente joven la están ubicando: St. Martí i Trinitat Vella.  
 
Entonces, a ver si ustedes lo que quieren es que Ciutat Vella sea un 
centro turístico, lo aclaran claramente; porque ahora mismo han sido las 
fiestas de la Barceloneta, han cerrado toda la calle Juan de Borbón, con 
las obras que tienen y han puesto “¿motos?” y el que no lo crea que 
vaya a mirarlo, en medio de la calle. Sí, Sra. Homs, no ponga esa cara 
porque en la calle de Borbón, está nada más con un carril de subido y 
otro de bajada.  
 
O sea, la semana anterior esto estaba abierto que podían hacer, podían 
hacer pasacalles, en la calle Juan de Borbón, esta semana se ha tenido 
que hacer en la parte del mercado, porque la parte de Juan de Borbón 
estaba cerrado.  
 
Entonces, yo creo que me parece que ustedes pidieron ayuda en su 
momento porque decían que estaban en minoría y yo creo que lo que 
tienen que hacer, es reclamar a la Casa Grande, que pongan los medios 
necesarios tanto para mossos d’esquadra, guardia urbana y a parte 
también para arreglar las calles. Porque llevan ustedes dos meses… que 
yo tuve un accidente, que tienen ustedes las fotos de la calle San Pablo 

y aún no han hecho nada. Esta tarde he pasado y a ver si por casualidad 
habían arreglado algo y no han movido ni un solo ladrillo.  
 
O sea el barrio está todo igual, patas arriba y nadie mueve un hilo para 
esto.  
 
O ustedes toman medidas o ya veremos a ver por dónde van a ir las 
cosas y no es amenazar, es advertirles.  
 
Muchas gracias.  
 
Les agradecería que me dejaran replicar después por favor y les 
agradecería que me contestasen a todas las preguntas que les he hecho.  
 
Gracias.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies. Rèpliques no fem aquí en l’Audiència Pública. Següent...  
 
Veus: 
… 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
… Seria una proposta a fer.  
 
Següent persona, té la paraula la Sra. Marisa Jorba.   
 
La Sra. Marisa Jorba:   
Hola, bona tarda. A veure, jo vinc... he enviat vàries instàncies i ja 
portem en el carrer Canvis Nous, anys amb problemes de soroll pels 
bars que tenim a davant.  
 
Un dels bars és Canvis Nous, número sis, es diu Trípode i obre els 
divendres i dissabtes d’onze de la nit a dues i mitja de la matinada. A 
l’agost del 2.012 vaig venir a parlar amb els tècnics de l’Ajuntament, em 
van dir que aquest bar no existeix i que no té llicència.  
 
Després tenim un altre bar, a Canvis Nous número vuit, que no els hi 
funciona l’aire condicionat, es va denunciar ja a l’agost del 2.010, 2011 
que es va inaugurar, es va traspassar, era un bar de comidas i ara és un 
bar que tenen obert els vespres, no està insonoritzat, no tenen aire 
condicionat; el tenen però, no funciona i la gent és fora. Als vespres  no 
podem dormir, porten ja anys denunciant-los. 
 
Tinc aquí vàries instàncies fetes, vaig demanar al mes... hora amb el Sr. 
Alfred Lacasa, que és el que porta el carrer Canvis Nous, em van dir 
d’aquest bar; no tinc resposta des de l’octubre de l’any passat, del 
2.012. 



I res, allà els problemes al barri, cada vegada són més greus, ja no sols 
tiren taronges, tomaques, galledes d’aigua, i bé... fa dinou anys  que 
visc al barri, m’agradaria seguir com estàvem abans, amb una 
tranquil·litat al carrer, sabem que hi ha molts més turistes, molts més 
borratxos, però els bars, no és un problema de l’exterior, és un 
problema nostre.  
 
Gràcies. Bona tarda.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies. Ara l’informarà la regidora. El Sr. Alfred Lacasa ha canviat de 
destinació i ara està a l’Ajuntament de Barcelona, a Àrea Central i ara li 
explicarà la regidora.  
 
I per últim en aquesta primera intervenció, el Sr. Francisco Morell. Hi és 
a la Sala? 
 
El Sr. Francisco Morell: 
Bona tarda. Miri, jo voldria abans de començar solidaritzar-me al meu 
company referent a aquest assalt que ha tingut la Sra. Carmen, perquè 
vaig ser jo el que la vaig portar a comissaria, vaig ser jo el que la vaig 
atendre des del primer moment.  
 
En contra d’aquest senyor que ha parlat, tinc que dir que la comissaria 
de Nou de la Rambla, és excel·lent. Unes qualitats excel·lents, jo diria 
que fins i tot són psicòlegs, aquell senyora va entrar amb un atac de 
nervis i va sortir calmadíssima, la van tractar escolti, de princesa en 
amunt.  
 
Jo li volia dir als intendents dels mossos d’esquadra, que quan s’acabi 
això, jo li voldria parlar perquè hi ha un altre cas que jo també he portat 
i li voldria comentar. Però, els tinc que felicitar perquè l’atenció dels 
mossos d’esquadra, escolti... excel·lent, no hi ha cues perquè se’ls atén, 
tenen deu cabines; parlen anglès, francès i alemany. Vull dir que 
escolti... més no es pot demanar. Jo ho dic perquè aquest senyor ha dit 
unes coses que no eren correctes.  
 
Ara em dedicaré a lo que jo venia. Tinc que donar les gràcies a la 
senyora regidora perquè la il·luminació que ens va netejar, ha fet efecte, 
tenim un 85% de lumínica. Vostè ja sap que això és molt car, però, que 
això s’hauria de fer cada nou mesos. Vostè sap que això val molts 
diners.  
 
Aquest matí he parlat amb una persona, un tècnic de l’Ajuntament, que 
és enginyer i m’ha dit quina barbaritat van fer aquí, perquè han vingut 
per altres coses al barri, o sigui que li tinc que dir, que clar... aquí els 
que venim, vostè no hi era amb aquests casos però, vull dir que hem de 
venir amb coses concretes i coses que ens ajudin a arreglar a la cosa; no 
que perquè es posin unes coses antigues, després no tinguem llum.. i 

això és lo que ha passat i gràcies a vostè avui tenim el 85% de lumínica, 
quan l’halogenur ja és antic perquè ja fa temps, es podria canviar per 
algun altre cosa. Escolti això, es va posar d’una manera però, malament, 
malament, malament, a pesar de saber-ho. 
 
Bé, continuo amb el tema. Aquí l’última Audiència Pública, va venir un 
senyor que es va queixar que li posaven multes perquè clar, tenia la 
moto a la porta de casa.  
 
Jo li voldria recordar amb aquest senyor i també a tots els que estan 
aquí, que el primer que va tenir la moto al barri, perquè jo fa 45 anys 
que estic vivent en aquest barri i el cotxe dintre de casa, vaig ser jo, el 
servidor i deixava la moto a la porta però, abans les Audiències 
Públiques no es feien aquí, es feien a l’associació de veïns i venia el 
senyor de la policia nacional, el Sr. Carlos Llobero, una persona 
excel·lent, una persona que va fer moltes coses pel barri i el Sr. Sales, 
que llavors era més jove, ara ja té cabells blans.  
 
El Sr. Sales, pot confirmar que el tema de les motos... que jo li 
demanaria que fes un repàs perquè el carrer Còdols no es pot passar, 
ahir per una emergència al cotxe em vaig veure difícil de passar; les 
motos són un perill, són bombes flotants; perquè amb aquella poca... el 
Sr. Sales i el Sr. Llobero van demanar la intervenció dels bombers i van 
venir els bombers i ens van explicar que totes les cases, el 90% tenen 
una quantitat de fusta, bigues de melis que això amb una moto encesa 
seria un drama pel barri.  
 
Nosaltres tenim un problema i és que divendres i dissabte a la nit, el 
carrer Còdols, es converteix en una pista de beguda per fora i per dintre 
perquè venen molts turistes i la gent, la gent tira aigua i altres coses.  
 
Qui li diu que un d’aquests emprenyats, no pega foc a  alguna moto que 
n’hi ha moltes i sobre tot el numero setze, n’hi ha una aparcada de mati, 
tarda i nit. Ahir jo no vaig poder passar amb el cotxe. Escolti i pensi 
vostè que surten els de les motos i “como me toques la moto, te vas a 
enterar”, m’ho diuen en anglès perquè en espanyol no em contesta 
ningú; però escolti fa pena.  
 
Jo li demano al Sr. Sales, que no li tremoli el pols, que vingui a multar 
que ens tregui els cotxes i les motos perquè són bombes de rellotgeria 
en aquests carrers estrets.  
 
Això, ja fa molts anys, jo li estic parlant de fa molts anys i ja li dic que 
vostès no feien això i el Sr. Sales ho coneix, perquè veritablement, el Sr. 
Sales venia aleshores, perquè tenia que venir i havia la policia nacional.  
 
Després, aquí també vaig sentir l’altre dia, que es queixaven de les 
terrasses sobre tot de la de Correus, miri quina  cosa, m’he passat dies 
allà a la terrassa de Correus, escolti... una terrassa excel·lent, allà no 
molesta gens, inclús quan fan alguna recepció tots els que estan, als 



iaios, els conviden. A mi em van convidar, no ho vaig acceptar, però em 
van convidar perquè aquells senyors que eren de la Casa dels Llibres, o 
alguna cosa així; ho porten meravellosament, i allò no molesta. 
 
Ara que em diguin en a mi, aquests senyors que venen aquí, que hi ha 
coses que destorben, jo li diré que si. Miri vostè, si vostè passa pel 
passeig de Colon i hi ha un bar que en diuen: Corpus, que és del tros 
que va des del Govern Militar, fins a la plaça Medinaceli. Treuen unes 
botes a fora; jo no tinc res en contra que treguin aquestes botes però, 
posen motos, posen els lletreros, allà no podem passar; després 
bicicletes... clar, i no es pot passar. 
 
I li diré un altre que és més delicat, al carrer Conde Salvatierra amb el 
carrer Avinyó, hi ha un senyor que té un bar que el divendres, vostè no 
pot passar posen tot a fora, escolti... les aceres, tot i té una cuina que 
per mi, és una vergonya i atén a dos restaurants.  
 
Bé, jo el que voldria és que la senyora regidora alertés amb els Serveis 
perquè, vostè no en té la culpa senyora regidora, hem de ser clars; els 
Serveis o tenen excés de feina perquè hi ha una gran demanda aquí de 
terrasses i de gent i de beguda a la nit, que és un drama, però sí això 
porta llocs de feina, ens hem d’aguantar una mica... perquè tot sigui 
perquè hi hagi llocs de feina i per això li dic que això és lo que realment, 
les coses són així i s’ha de criticar al que ve aquí i també demana coses 
impossibles.  
 
Després, aquí el dia del Ple:  
 

o Unitat per Barcelona, va demanar que no sé que es revisessin 
unes càmeres de vídeo – vigilància de la Casa Desigual, va ser 
així, no?  

 
o I després aquí el senyor de Izquierda Unida, va demanar també 

que no es posessin càmeres al Forat de la Vergonya o alguna cosa 
així.  

 
Bé, jo els hi diria en aquests senyors que quan jo demano que hi ha una 
càmera de Còdols, 21 i hi ha una càmera a Izquierda Unida, escolti.... 
que no es posessin el cap sota l’ala, perquè miri, lo que li ha passat a la 
Sra. Carme i altres si haguéssim tingut càmeres els senyors mossos 
d’esquadra, la guàrdia urbana, la policia nacional i la guàrdia civil, 
tindrien dades perquè tots aquests “maleantes” que van assaltar cases 
de persones grans, no ho podrien fer perquè estarien controlats, perquè 
sabríem qui són. 
 
Però, clar quan les càmeres són per mi són boníssimes, ara quan són pel 
poble no; perquè vostès són de segona. Això els hi dic perquè els partits 
que no han recolzat això, avui en dia la Sra. Carmen, que és de 
Izquierda Unida, em va dir,  votaré a Ciutadans, perquè escolti, Sr. 

Morell, aquí ningú es recolza per les càmeres, en canvi vostè sí té 
càmeres.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Porta quasi vuit minuts parlant.  
 
El Sr. Francisco Morell: 
Bé, si haig d’allò, només li diré una cosa. 
 
També es va parlar aquí de la Nàutica de Luxe, molt bé. Escolti, la 
Nàutica de Luxe dóna molta feina. Primer de tot perquè cada vaixell que 
ve, té que renovar la tripulació, ha de posar capitans, té que posar tota 
la tripulació i paguen seguretat social... 
 
Veus: 
Però, si són de fora, no són locals. 
 
El Sr. Francisco Morell: 
Perdoni, els de fora van a descansar i agafen tripulacions d’aquí. 
 
Veus: 
No digui bestieses.  
 
El Sr. Francisco Morell: 
Com que no digui bestieses? 
 
Veus: 
... 
 
El Sr. Francisco Morell: 
Perdoni senyora, jo  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies.  
 
El Sr. Francisco Morell 
... jo tinc més coneixements de  nàutica que vostès, mal els hi pesi. 
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies. Perdó, perdó.  
 
Veu: 
... 
 



La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Hi ha gent esperant.... 
 
Veu: 
... 
 
El Sr. Francisco Morell: 
.. però si ho fan a la duana.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Sr. Morell, hi ha gent esperant torn. Si us plau no facin diàleg, perquè... 
 
El Sr. Francisco Morell: 
Perdoni, jo li dic... 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
... el temps va corrents.... 
 
El Sr. Francisco Morell: 
... a aquestes persones...  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
... porta quasi nou minuts.  
 
El Sr. Francisco Morell: 
... si venen aquí i diuen que això és il·legal per favor, que portin dades.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies. Té la paraula ara per respondre la senyora regidora Mercè 
Homs.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Hola. Hola bona tarda a tothom. Gràcies per aquesta Audiència Pública, 
una vegada més. 
 
A veure, intentaré contestar,  
 
La Sra. Maria Rosa García 
 
Parlava d’espais que hem parlat altres vegades, Sta. Madrona,  Can 
Ricart, temes de manteniment, del paviment. Dir-li que en temes de 
paviment i de manteniment de tots aquests paviments a nivell de 
Districte, es van reparant a mesura que es van danyant per dir-ho 
d’alguna manera i per tant, en això estem. 
 

I parlava després també, ha fet una reflexió els autobusos però, parlava 
també del seu tema particular que hem parlat moltes vegades perquè 
hem parlat no només aquí que ens ho exposa sinó en les reunions i jo no 
sé, no sé, si cal que li expliqui, que li faci el recordatori de quan ens vam 
reunir amb Foment i com es va quedar, amb Foment i amb tot el seu 
tema.  
 
En tot cas, com que aquí mirem de parlar de coses d’interès general pel 
barri, una vegada més, li ofereixo la possibilitat que a més ja té un 
interlocutor, per parlar del seu cas concret amb el seu tema d’habitatge, 
que així vam quedar.  
 
La Sra. Maria Rosa García: 
... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella: 
Doncs, ens ho ha de dir i llavors en tot cas, ens tornarem a veure.  
 
Al Sr. Calixto Sobrado 
 
Ens feia coneixedors d’aquests fraus que hi havia hagut en algunes 
cases, concretament en una i per tant, com que també hi ha els 
intendents tant de guàrdia urbana, com de mossos, doncs prenen nota 
que això pot passar. I per tant, estarem al cas.  
 
Donava també les gràcies pel tema Rull i Còdols i també per la feina feta 
de la guàrdia urbana en aquest cas, amb el tema de la plaça. Jo penso 
estendre aquest agraïment i continuar amb aquesta línia.  
 
El Sr. Edi Ruiz de la Villa 
 
Parlava de moltes coses que no feien referència al Districte, 
evidentment, no m’hi referiré, però sí, parlava una mica en general, jo 
alguns criteris a tot el que fa referència a plans, a plans, en el cas del 
pla de barris s’ha referit del Raval Sud, o coses que es puguin veure 
afectades d’alguna manera per la situació econòmica que tenim ara al 
Districte, a l’Ajuntament i al país. 
 
En general, dir-li que l’Ajuntament fa un esforç i el Districte és evident 
que també per suplir totes les mancances que hi puguin haver que 
d’alguna manera abans estaven conveniades amb la Generalitat i per 
tant, la Generalitat al no estar tan ben dotada econòmicament, de 
vegades fa anar coix en segons qui.  
 
El pla de barris és un cas, és un exemple però, tot i així, continuem 
treballant pel Raval Sud, que en aquest cas era el que era el pla de 
barris, amb algunes partides concretes del pla de barris, que podem 
anar tramitant i amb d’altres que surten o intentem que surtin d’altres 
fonts.  
 



Ha fet una afirmació que no és encertada perquè no és verdadera que és 
que tots els pisos de protecció oficial, passaren a ser pisos turístics, 
evidentment, que això no és d’aquesta manera ni molt menys. Pisos 
turístics, no se’n poden fer més dels que ja hi ha i per tant, aquesta  
dada en tot cas, no sé d’on surt però, no és certa.  
 
El que sí que li puc dir referent al tema dels pisos de protecció oficial, de 
lloguer i que deia que hi havia gent que es destinava a d’altres indrets. 
Dir-li que això, és una bossa que està enregistrada a tota la ciutat, que 
hi ha una reserva per districte del 25% perquè la gent del mateix 
Districte pugui optar a quedar-se si aquests són els criteris que compleix 
en el mateix Districte. Hi ha un 25% assegurat per cada Districte. Si 
això sobrepassa evidentment, la redistribució.  
 
Però, passa aquí i passa a qualsevol altre indret de la ciutat, per tant, no 
és Ciutat Vella que abaixi a buscar fora sinó que com en d’altres llocs 
aquest és el percentatge i això funciona amb una bossa única i per 
tothom igual. 
 
Parlava també, del passeig Borbó. El passeig Borbó, són obres, obres, en 
totes les lletres, unes obres d’arranjament del passeig i per tant, s’estan 
fent temes de voreres, temes del carril de circulació i s’estan fent 
comissions de seguiment amb els veïns per anar alertant i en principi el 
mes de juliol estaran acabades. Ja estem per la segona fase. 
 
I el tema de manteniment que ja m’he referit una mica amb la Sra. Rosa 
Garcia. Dir-li això, coses que es van detectant per tot el que fa 
referència al manteniment també anem fent els arranjaments possibles.  
 
La Sra. Marisa Jorba 
 
E n tot cas jo li passaré la paraula a la gerent, perquè podrà respondre 
més tècnicament respecte a aquests dos establiments de Canvis Nous 
als que feia referència. 
 
Dir-li en tot cas que sento, per la part que em toca, no haver-la pogut 
atendre però, sí que els Serveis Tècnics, entre altres coses, no sabia que 
hi havia aquesta demanda; sí que hi havia la demanda... perquè bé...  
 
I estem treballant tècnicament, s’està treballant amb aquests bars, hi ha 
expedients als quals la gerent s’hi referirà. Però, segurament, el desajust 
és que no s’ha informat de la feina que anem fent i això a vegades pot 
passar. 
 
Per tant, li demano disculpes i en tot cas ara donarem una explicació 
però, en tot cas li convocarem de seguida per explicar-li tot el que s’ha 
fet i el que podem fer amb aquestes actuacions.  
 
 
 

I al Sr. Francisco Morell 
 
Ha fet un agraïment, un reconeixement públic de la comissaria de 
mossos, jo també afegiria l’agraïment a la comissaria de guàrdia urbana 
que també és un altre comissaria que també tenim la sort que funcioni 
molt bé.  
 
El tema de la il·luminació, efectivament allà, on podem posar fil a l’agulla 
evidentment, que aquesta és la intenció. 
 
Tema motos i tema terrasses.  
 
Tema terrasses en general, s’hi referia a algun cas concret però, jo sí 
que li puc dir que fem intervencions; potser el Districte és complexe i 
evidentment, tenim molts carrers i moltes motos a tot arreu, igual que 
terrasses però, anem fent actuacions per part de guàrdia urbana i es van 
sobre tot, en els carrers més estrets on... des del punt de vista de 
seguretat no és viable que allà aparquin motocicletes per si passa 
justament, alguna cosa a la qual s’hi ha referit també, per si ha d’haver-
hi alguna intervenció de bombers o el que sigui.  
 
Aquestes motos no tan sols són multades, sinó que són retirades per la 
mateixa grua. 
 
I el tema de les terrasses exactament el mateix; és a dir, no perquè un 
bar pugui obtenir una llicència de terrassa perquè li correspongui vol dir 
que s’ha de permetre tot i en això treballem, de vegades amb aquesta 
picaresca permanent de posar i treure que tant acostumats ens tenen 
però, que evidentment, també és una cosa que tant com podem, hi 
estem a sobre.  
 
Molt bé. Gràcies.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Perdó, perdó. Que li dono la paraula a la gerent.  
 
La Sra. Mercè Massa, gerent del Districte de Ciutat Vella:  
De fet, com deia la regidora i després en tot cas, a nivell personal l’equip 
s’adreçarà per concretar i poder concertar una trobada amb vostè i 
veurà l’expedient i podrem explicar-li les actuacions.  
 
Efectivament, aquests dos establiments, el del numero 8: el bar 
Salvador i el Trípode: del numero 6. Sí tenen llicència els dos.  
 
És veritat que tenen expedient obert des de fa temps. Aquests 
expedients per soroll, no són lineals, és a dir en el moment que hi ha un 



incompliment i es comprova que ha complert, l’expedient queda en 
“estand bye”, per posteriors comprovacions.  
 
Les últimes es van fer, a l’abril i al maig, vull dir que és... no sempre ha 
tingut la mateixa problemàtica, és a dir, van a èpoques; hi ha moments 
en que si han respost al requeriment.  
 
Actualment, hi ha un requeriment d’instal·lar un limitador en el Trípode, 
que està pendent de fer-ho.  
 
En canvi en el Salvador, la veritat és que fins ara, havia sigut, havien 
disminuït bastant les queixes, que és la problemàtica de soroll. Ens 
consta a l’última inspecció, que es va fer un concert en directe que no 
estava autoritzat, amb lo qual s’ha generat el sancionador corresponent i 
per tant, com podrà comprovar vostè mateixa, són expedients llargs i no 
es tanquen mai definitivament, sobre tot els que generen 
problemàtiques vinculades a l’espai públic perquè a vegades no és 
només el problema dels incompliments de l’establiment, sinó la 
incidència al carrer.  
 
Per tant, li donarem unes explicacions i veurà l’actuació que hem portat 
a terme al llarg d’aquests anys, en aquests dos casos.  
 
Gràcies.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Passem al grup d’entitats. En primer lloc té la paraula, l’associació 
víctimes de l’abús del poder, el Sr. Jesús Garcia.  
 
El Sr. Jesús Garcia, de l’associació víctimes de  l’abús del poder: 
Buenas tardes a algunos. Buenas a algunos. Como no voy 
arrastrándome ya, con los perjudicados por vuestra actuación?? sádica, 
me he perdido un poco de cómo va todo esto ahora.  
 
Antes, a los que desalojabais de nuestras viviendas con ayuda 
institucional generalmente, con renta muy antigua los llamabais 
cucarachas. 
 

• ¿Cómo llamáis ahora a quienes se han quedado o se están 
quedando sin nada, mendigando unos días de vida?  

 
Y no me vale el repetido gentuza que ya está muy trillado.  
 

• ¿Qué futuro estáis labrando para vuestros descendientes? 
 
Con justicia politizada, generando inseguridad jurídica, que implica que 
las empresas se deslocalicen de Catalunya, algunas incluso pagando 
esas millonarias retribuciones para que les ayudéis… 
 

No va esto ¿no? 
 
… para que les ayudéis… a que les ayudéis pagándoles millonarias 
retribuciones para que les ayudéis a marcharse. Sabéis de quien hablo, 
¿no? 
 
Os sentís muy bien, con vuestras nóminas de nuestro dinero público. 
Mirando para otra parte cuando os llega el olor de la indigencia que 
habéis creado. Por muchos bunkers llenos de dinero que nos habéis 
robado, que le queráis dejar a vuestros descendientes, la humillación 
social de ser vuestros hijos, ese será vuestra herencia. Los hijos de 
quienes pudieron decir: Basta! y no lo hicieron, seguís sentados 
calentando sillas y siguieron con retribuciones de nuestro dinero público.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Sr. Garcia,  
 
El Sr. Jesús Garcia, de l’associació víctimes de l’abús del poder: 
¿Cuantos millones… 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Coneixem aquest text de l’anterior Audiència Pública.  
 
El Sr. Jesús Garcia, de l’associació víctimes de  l’abús del poder: 
Que formule la pregunta, ¿no? 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Exacte. Quina és la seva pregunta.  
 
El Sr. Jesús Garcia, de l’associació víctimes de  l’abús del poder: 
Pregunta, pregunta:  
 

• ¿cuántos millones de nuestro dinero público se ha tirado en el 
viaje a Estados Unidos?  

 
Para intentar vendernos humo como algo positivo, para presentar una 
ciudad con miles de persones empujando carros llenos de basura, 
buscando en containers que estén libres para poder meter la cabeza, con 
robos cada día más violentos incluso entrando en las casas, con palizas 
algunas que provocan muertes.  
 

• ¿Esperan que no encontrarán sus bunkers? 
 
Ahora entiendo porque cuando gobernaba el PSC el último año, os 
dejaron una planta del edificio nuevo del Ayuntamiento, claro, no era 
para que algunos de los cuatrocientos que como dice Félix Millet, lo 



controlan todo, sabedores ya de que ganarían las siguientes elecciones 
os querían aleccionar para que todo fuese como en el caso Pretoria. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Ja està? Moltes gràcies.  
 
El Sr. Jesús Garcia, de l’associació víctimes de l’abús del poder: 
Y por último un recordatorio para que descanse en paz la mujer de Paco 
Salvador, otra que también ha sufrido vuestra política.  
 
Gracias.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies. Té la paraula l’associació de l’Hòstia de la Barceloneta, la Sra. 
Pepa Picas.  
 
La Sra. Pepa Picas, de l’associació de l’Hòstia de la Barceloneta: 
Hola, bona tarda. Bé, faré una petita introducció de la situació que tenim 
a la Barceloneta a nivell de temes socials.  
 
Poso un exemple d’una entitat que fa repartiments d’aliments al barri.  
 
Al 2.008 hi havia 80 lots que no eren permanents; que estaven repartits 
entre setmanes, quinze dies i mesos; total que hi havia uns tres-cents a 
l’any de famílies que estaven, se subministraven en aquest banc 
d’aliments. 
 
Al 2.013 hi ha 196 i que s’han incrementat amb assiduïtat i regularitat i 
en quantitat; quatre-centes famílies al final de l’any. Mil vuit-cents lots 
al 2.008, tres mil cinc-cents lots actualment.  
 
Això és un petit exemple perquè hi ha altres entitats que també fan 
repartiment d’aliments. 
 
Després també he estat investigant, bé parlant, investigant no, amb les 
AMPA’s dels col·legis i estan molt preocupats per la manca de beques de 
menjadors i pels nens que es queden sense menjar i preocupats perquè 
a les vacances d’estiu, que passarà amb aquests nens? 
  
No he pogut aconseguir tampoc a través dels assistents socials i 
habitatge, quin increment hi ha hagut de problemes i de necessitats 
socials que hi ha en el barri.  
 
Bé, tot això jo ho explico perquè a la Barceloneta i a Ciutat Vella tenim 
diferents plans i modificacions de plans, que estem sincerament, molt 
preocupats perquè aquestes necessitats que són avui dia actuals i 
vigents i urgents de solucionar, no tenen o no veig que sigui la sortida 

de les situacions que s’estan plantejant amb el pla d’usos, amb la 
modificació del PERI i la reforma del Port Vell.  
 
Avui m’ha arribat a les mans una carta que la llegeixo. La llegeixo però 
també he portat una còpia per deixar-la aquí a la regidora. 
 
         “Barcelona 15 de maig del 2.013 
 
Estimado propietario: 
 
Nos queremos dirigir a ustedes después de la entrada en vigor de la 
modificación del Plan Especial de Establecimientos de Concurrencia 
Pública Hostelería y otras actividades de Ciutat Vella, aprobado el 
pasado mes de abril del presente año”. 
 
En la misma en su punto cinco punto cinco punto cuatro: viviendas de 
uso  turístico se recoge la siguiente orden: 
 
“Se extinguirán las licencias de viviendas turísticas actualmente 
regularizadas, en un periodo de seis años que no se hayan agrupado en 
edificios enteros o en edificios con otros usos que no sean el de la 
vivienda.  
 
Si este es su caso, su situación nos ponemos en contacto con usted al 
estar interesados en la compra de su licencia. Pensamos que puede ser 
una buena oportunidad de negocio para ustedes, antes de que el paso 
del tiempo y la puesta en el mercado de una gran cantidad de las 
mismas, hagan por la propia ley de oferta y demanda, bajar el precio de 
estas.  
 
En cualquier caso, le agradeceríamos contacte con nosotros para poder 
realizar una oferta sobre su licencia en un plazo corto de tiempo.  
 
Mi teléfono es: bla, bla, bla.  
 
Gracias de antemano por su atención.”  
 
He trucat i efectivament, lo que fan és comprar llicències.  
 
Llavors, miro al pla d’usos de Ciutat Vella. Tenim tot el front del passeig 
Marítim i tot el front Joan de Borbó, amb possibilitats d’hotels con 
“rescate de licencias”. Casualment, tot aquesta perifèria de la 
Barceloneta, sobre tot el passeig Marítim, no entra en la modificació del 
PERI o és una casualitat o és premeditació. 
 
Llavors, jo crec que... no sé si ho tenen en compte, que als barris hi ha 
veïns; això ho dic cada Audiència Pública però, ho repetiré fins que em 
mori. Als barris hi ha veïns, aquests veïns no tenen les necessitats 
cobertes perquè ho he dit amb antelació i l’únic que portarà tot aquest 
pla d’usos, és misèria pels veïns.  



Aleshores jo crec que s’hauria de tenir en compte perquè jo no ha de ser 
una contrapartida però, ha de ser que per lo menys tinguem els veïns de 
Ciutat Vella, tinguem un mínim de solucionada la vida per poder tirar 
endavant i no sortir al carrer com vam fer l’últim... fa uns dies per 
reclamar totes les nostres reivindicacions.  
 
Perquè de veritat, francament, amb aquest pla d’usos i després de llegir 
aquesta carta, l’únic que s’aixeca la veda de les aves de rapinya. 
 
Res més. Gràcies.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Té la paraula ara la Plataforma en defensa de la Barceloneta, la Sra. Ibai 
Arbide. Senyor perdó. Hi és? 
 
El Sr. Ibai Arbide, de la Plataforma en defensa de la Barceloneta: 
Sí, sóc jo. No em molesta que em digui senyora, són altres coses les que 
em semblen molt més greus.  
 
Per començar, volia posar de relleu que avui en aquesta Audiència s’ha 
trencat aquesta ficció de la que parlen sempre vostès que hem d’estar 
tots d’acord, tots podem sortir guanyant amb les mesures que proposen, 
concretament amb el pla d’usos, etc.  
 
Avui s’ha demostrat aquí, com Ciutat Vella és plural, n’hi ha diversos 
interessos i per exemple nosaltres no tenim res a veure amb els punts 
de vista feixista que han sortit abans i són coses que no tenen a veure 
amb Ciutat Vella però, creiem que per part de la regidoria haurien 
merescut una resposta en quan que el feixisme, no ha de tenir cap mena 
de lloc, ni cap mena d’espai en les Audiències Públiques, ni en el 
Districte.  
 
Dit això, volem també recordar-li com vam dir que la resposta al pla 
d’usos que han proposat ara en el temps aquest i les setmanes que han 
passat, vostè ha pogut comprovar quina és. Ha aconseguit 
sorprenentment posar d’acord amb UpB, associacions de veïns, 
associacions de comerciants i és el rebuig al pla que vostès i el partit 
popular, ha presentat.  
 
Els petits hotelers, saben que Ciutat Vella està saturada, els veïns i les 
veïnes de Ciutat Vella, sabem que és una zona que està saturada de 
turisme que no hi cap, que la substitució de veïns per part de turistes, 
ha arribat a un punt insostenible i està vostè aconseguint unes aliances i 
unes posicions comunes bastants sorprenents, està aconseguint que 
tothom excepte el Partit Popular estigui en contra del pla que vostès 
estan proposant.  
 
El Partit Popular o el lobbie dels grans hotelers, que és una redundància.  
 

Dit això, el que li volem demanar és:  
 

• seguiran vostès insistint en tirar endavant aquest pla en contra del 
criteri de tothom, excepte dels grans hotelers i del Partit Popular ?   

 
• faran vostès una mena d’exercici de democràcia i com a mínim 

endegaran un procés democràtic, un procés de participació per 
poder modificar si escau aquest pla d’usos? 

 
En aquest sentit també aprofitem, ja que està la premsa i ja que n’hi ha 
altres veïns, per anunciar que des de demà, comença una recollida de 
signatures en la Plataforma Olga. Net que es dirà: “Salvem Ciutat Vella”, 
a partir de demà es podran aconseguir, es podran recollir aquestes 
signatures. 
 
I el que li volem demanar és si vostè farà, si aconseguim recollir un 
numero important d’aquestes signatures i aconseguim demostrar que 
com l’altre dia deia el mateix el Periódico en l’enquesta que el 64% com 
a mínim dels habitants de Ciutat Vella estan en contra d’aquest pla 
d’usos, segons l’enquesta que va publicar el Periódico el que li volem 
demanar és si:  
 

• vostè farà cas al lobbie que li ha dictat aquest pla d’usos o si farà 
un exercici de mínima democràcia i escoltarà d’una vegada a les 
veïnes i veïns? 

 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies. Té la paraula ara, la Plataforma en defensa de la Barceloneta. 
La Sra. Patricia Cardalla.  
 
La Sra. Patricia Ordalla, de la Plataforma en defensa de la 
Barceloneta: 
Ordalla. Sí, gràcies. Bona tarda. Com a plataforma de veïnat, com a 
plataforma en defensa de la Barceloneta, jo el que vull comentar és 
sobre l’afectació d’aquest pla d’usos que ens proposa de forma tan 
nul·lament participativa aquest Ajuntament, no?  
 
Aquest pla absolutament, liberalitzador; que segons l’alcalde Trias a mas 
nosaltres, bé suposarà una inversió de tres-cents milions al Districte de 
Ciutat  Vella. Bé, per nosaltres no és més que una venda del Districte, 
s’estan venent aquest barri, s’està venent el barri, el Districte, tot plegat 
per a què?  
 
Bé, després tocarem el tema del motiu.  
 
Però, en aquest cas com a veïnat aquest pla d’usos, ens condemna a 
patir, ens condemna a patir més hotels, més apartaments turístic, més 
ocupació de l’espai públic, per tant, de les terrasses, nosaltres no tenim 
ara mateix amb aquesta modificació no veiem des de cap esquerpa, des 



de cap línia d’aquest pla d’usos la possibilitat de suposar tan sols que 
tindrem en algun moment o faci menció que s’està recolzant el comerç 
de proximitat.  
 
Aquest és un altre tema pel veïnat, o sigui el veïnat quan sortim no 
anem a restaurants a comprar diàriament, ni anem a dormir als hotels, 
anem a comprar al mercat i anem a dormir a les nostres vivendes.  
 
El pla d’usos no garanteix, ni parla que en algun moment es tindrà en 
compte una possible promoció pel comerç de proximitat. Aquesta és un 
altre condemna que ens entrega el pla d’usos, una condemna també 
econòmica i ja no només des d’una afectació de molèsties vinculades a 
l’espai públic, també econòmica.  
 
Nosaltres, paguem quan baixem a comprar a preu de turistes, o sigui al 
final les polítiques de canvis, de modificacions dintre d’aquest 
Ajuntament, mitjançant aquest Pla d’usos concretament, ens condemna 
de totes les maneres, econòmicament i socialment i per descomptat en 
la nostra vida diària.  
 
Bé, no és la primera vegada que reclamem aquí un comerç de 
proximitat. Actualment, la transformació del comerç que estem veient al 
barri, és en lloc de tenir comerç de proximitat estem tenint comerços 
dirigit al turisme i a l’oci.  
 
Ha aparegut un Burger King com un xampinyó allà al barri, 
suposadament, sense... no podien arribar a tenir llicència, s’ha hagut de 
muntar la paradeta a la propietat de Burger King, va tenir dos llicències, 
bé... busquen un altre llicència per Districte per poder tenir-ne dos, etc.  
 
A part d’aquest Burger King apareixen cada dia i dic cada dia i quan dic 
cada dia, és que és cada dia; comerços de venda de menjar ràpid, dirigit 
a què? Al veïnat? No, tampoc per descomptat. 
 
Bé, finalment dintre de la línia que comentava la Pepa, la meva 
companya, sobre la manca de dades de les necessitats socials del barri, 
també se suma un altre manca de dades que ara agafarà no sé si el mes 
d’abril, al Consell de Barri de la Barceloneta, va tenir una... no va se’ls 
va respondre i avui faig la pregunta: 
 

• Sabem ja quants apartaments turístics legals hi ha a la 
Barceloneta? 

 
• Quants inspectors se’n ocupen de poder perseguir o localitzar als 

que són il·legals? 
 
Aquesta pregunta no la va poder respondre la pròpia responsable que 
s’ocupa del tema d’apartaments turístics, al Consell de Barri.  
 

Jo vull pensar que o al menys vull creure que bé.., que va ser un ridícul 
per part de l’Ajuntament i aquesta responsable no donar-nos aquesta 
dada, perquè a priori es dedica a això, també a localitzar aquestes dades 
de saber quants apartaments turístics legals hi ha a la Barceloneta i no 
ho va saber.  
 
Però, més enllà de fer el ridícul, penso que és una línia de continuïtat de 
la vostra actitud de desídia que teniu cap al veïnat; no teniu dades? No 
us importen les dades? Ara deia la meva companya, la Pepa, no se sap 
quina necessitat hi ha al barri? Això, ens aboca o ens ha abocat 
finalment, en efecte a lluitar, lluitar per dir les diferents vies que tenim, 
no només venint aquí, no només participant a Consells de Barri i també 
sortint als carrers.  
 
Nosaltres ara farà un parell de setmanes, vam sortir al carrer i varem 
sortir al carrer, ja no només la gent de la Barceloneta, sinó la Xarxa de 
Ciutat Vella, la Xarxa de Ciutat Vella i curiosament ara, no curiosament 
però, clar... però amb polítiques tan liberalitzadores, passen aquestes 
coses que l’afectació ha arribat  més enllà de Ciutat Vella i ha arribat a 
Poble Sec. 
 
Per tant, a la manifestació també el Poble Sec es va sumar a la 
manifestació perquè veuen que la mateixes polítiques que s’estan 
aplicant a Ciutat Vella també els està afectant amb ells ara, apartaments 
turístics, possibilitat de tenir més hotels, expulsió de veïnat, etc... 
 
Bé, gràcies. Res més en la meva intervenció.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies. Té ara la paraula l’associació de veïns del Casc Antic, la Sra. 
Maria Mas.  
 
La Sra. Maria Mas, de l’associació de veïns del Casc Antic: 
Bona tarda. Bona tarda. Jo no em repetiré sobre el pla d’usos però, sí 
que com que vostè sempre diu que vaig en pla genèric, potser 
concretaré una mica més, a veure si ho entén. 
 
I també demanaria des de la taula, que quan s’intervé parin atenció, no 
parlin entre vostès i posin una actitud d’escoltar que moltes vegades 
posen unes cares que sembla que no hagin cobrat la nòmina i deu n’hi 
do de lo que cobren; per tant, han d’estar al servei del veïnat i si un fa 
una intervenció que li costa més, hi ha gent que s’expressa bé i hi ha 
gent que no s’expressa tan bé.  
 
Per tant, s’ha d’escoltar a tothom i sí que li demanaria a la Sra. 
Jaurrieta, que quan hi hagi intervencions feixistes o massa llargues, que 
per favor, les talli; perquè no estem disposats i suposo que hi ha més 
persones que jo i els meus companys d’escoltar intervencions que 
realment, no hi poso cap qualificatiu perquè la diria massa grossa. 



Per tant, anant a coses concretes i del pla d’usos ja se n’ha parlat, jo sí 
demanaria del pla d’usos actual perquè no fem un procés participatiu i 
revisem lo que ha anat, el que ha anat i el que s’hauria de restringir 
més.  
 
Per exemple,  
 

• quants pisos turístics han tancat?  
 
Aquesta tarda, ha vingut a l’associació  justament, una dona que està 
desesperada justament, del carrer Agullers i després ha vingut un altre 
senyora de St. Pere Mitjà que també està desesperada perquè veu que 
després de seixanta anys de viure en un pis, també haurà de marxar.  
 
Hi ha un cas de desnonaments al carrer Carders, numero 7 i resulta que 
vaig trucar a una política que està aquí present i em va dir que havia 
d’anar a Serveis Socials. A Serveis Socials, els senyors li van donar un 
paperet perquè anés a buscar menjar a la parròquia i a la parròquia li 
van donar un paquet de macarrons, un paquet de farina i un paquet 
d’arròs. A un desnonament imminent. 
 
Això, ja passa de taca d’oli. Passa de taca d’oli.  
 
Coses concretes també. El parc de la Ciutadella suposo que es veurà 
afectat pel Pla d’usos; per tant,  
 

• què faran a l’ hivernacle?  
 

• Vostès saben com estan aquells edificis?  
 
Uns edificis tan emblemàtics de Patrimoni,  
 

• que intenten posar–hi allà? 
 
El sauló de la nostra plaça de barri, que vostès en diuen Pou de la 
Figuera i nosaltres li diem Forat de la Vergonya; s’ha de restaurar però, 
restaurar-lo ja i regar-lo de tant en tant, perquè no s’assequi. És un parc 
que la gent no el disfruta, al de matí, al migdia, al vespre; per tant, si us 
plau l’hem de conservar i vostès tenen l’obligació de fer-ho i a més a 
més, jo estic parlant ja de via pública, de fer una nova normativa de via 
pública. 
 
Lo de les motos ja ha sortit i és una vergonya.  
 
Vam demanar un aparcament de bicicletes al carrer Fusina, fa més d’un 
any, això no s’ha posat. 
 
Revisió també de tot l’Allada Vermell que allà va haver un procés 
participatiu, jo sé que... no es poden tenir més taules de la superfície 

que es té dintre; per tant, revisin lo que hi ha arraconat a la paret: 
cartells i taules i botes i lo que sigui; revisin ja. 
 
En quan ordenança de via pública tindrem la qüestió de les  terrasses; 
per tant controlin-les i tanquin les il·legals que hi ha bastants ja.  
 

• Pensen posar-ne més? 
 

• Qui ho  revisa? 
 
I agafant-me a la intervenció que ha fet Pepa, la veritat, la pobresa al 
Casc Antic i Ciutat Vella, et pots asseure en una taula de terrassa i si 
deixes el sucre hi ha qui te’l ve a demanar. A aquest nivell estem 
arribant, a aquest nivell estem arribant. 
 
En el pla d’usos, estan restringint també l’obertura de locals d’acció 
social a segons quins carrers; amb això sí que miren la densitat. Jo el 
que proposo és que a cada barri hi hagi un menjador públic que atengui 
un menjador social que atengui aquestes necessitats perquè a les 
escoles ja n’hi ha nens que van sense esmorzar.  
 
A més un altre cosa, ara ho tenim molt bé, perquè això ja és la cirereta. 
Sembla ser que... jo no ho vist encara, ho he vist per la televisió; 
aquesta estàtua de Colom, que porta una samarreta sembla ser que us 
han donat no sé set-cents mil euros em sembla... els que siguin. 
 
El Sr. Alcalde va dir que això aniria a Serveis Socials eh?. Això, va venir 
publicat.  
 

• Quants diners vostès han donat a Formula U? M’ho pot dir?  
 
És una pregunta molt concreta. I això no porta riquesa, sempre són 
milions que arriben a la ciutat i a Ciutat Vella,  
 

• a qui arriben aquests diners?  
 
Seixanta quatre mil creuristes que van arribar l’altre dia.  
 

• Això pot sostenir la Ciutat  Vella?  
 

• On són aquests diners que diuen que deixen els turistes?  
 
quan hi ha gent que recull el sucre d’una taula d’una terrassa.  
 
Si us plau contesteu-me tot això i no són coses genèriques.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies. Bé abans de passar-li a la Regidora, dir-li Sra. Mas, porto dos 
anys com a presidenta del Districte i vostè sap que els límits són 



marcats tant en l’Audiència Pública com al Plenari i per tant, doncs, no 
tot hi cap en el Plenari.  
 
Jo crec que això queda evident des de la presidència i dir que a vegades 
lo del temps és relatiu, s’intenta escorçar totes les intervencions, la seva 
ha sigut avui la tercera més llarga, sap? Vull dir que a vegades des de la 
taula sí que s’intenten escorçar les intervencions que excedeixen de 
segons quin temps però, quan un parla a vegades no n’és conscient del 
temps que utilitza.  
 
Té ara la paraula a la regidora Mercè Homs.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Molt bé. Gràcies. Jo voldria també fer un parèntesis abans perquè 
algunes de les intervencions, bé, crec que ratllaven una mica la falta de 
respecte i jo penso que és molt important mantenir sempre el to de la 
mateixa manera que s’ha expressat que algun contingut havia sigut 
ofensiu, jo també reclamo que hi ha... tan important és el contingut com 
la forma.  
 
La primera intervenció que feia referència a l’associació... 
 
El Sr. Jesús Garcia, de l’associació víctimes de l’abús del poder: 
No s’escolta amb claredat.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
... no, no.  
 
El Sr. Jesús Garcia, de l’associació víctimes de l’abús del poder: 
No s’escolta amb claredat.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
No, no, no. Dic que és important el que es diu i com es diu; jo només dic 
això, eh?. 
 
El Sr. Jesús Garcia, de l’associació víctimes de l’abús del poder: 
No s’escolta amb claredat.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Jo no estic equiparant res, només dic que és molt important a les 
intervencions; en les intervencions és molt important el que es diu sigui 
el que sigui i és molt important com es diuen per ser respectuós amb 
tothom.  
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
A partir d’aquí a mi m’agradaria respondre alguna de les coses que s’han 
dit perquè és així, doncs com aquestes són les regles del joc.  

Al Sr. Jesús Garcia, de l’associació víctimes de l’abús del poder, 
 
Feia la reflexió habitual que fa respecte això i per tant, jo no hi entraré.  
 
A la Sra. Pepa Picas, de l’associació de l’Hòstia de la Barceloneta, 
 
Be, jo... com ha encetat vostè el tema de pla d’usos i han seguit també 
els companys seus de la Plataforma en defensa de la Barceloneta 
respecte aquest tema, jo voldria fer una resposta que respongui 
justament, una mica a les inquietuds que han anat plantejant tant uns 
com altres.  
 
Aleshores, jo aquí primer de tot, faria un apunt que és que no barregem 
coses, o sigui el pla d’usos és una eina urbanística que serveix per unes 
determinades coses, no barregem els aspectes socials i... és a dir, el pla 
d’usos serveis pel que serveix i regula unes coses... 
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
...  molt determinades que són en aquest cas... 
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
...en aquest cas, establiments de públiques concurrències.  
 
Pel que fa als temes socials, que així és com ha iniciat la intervenció la 
representant de l’Hòstia de la Barceloneta, evidentment, dir-li que ni al 
Districte ni a la ciutat, no hi ha cap alumne, que compleixi els requisits 
de convocatòria i es quedi sense beca menjador i això em sembla que ho 
hem pogut explicar i l’alcalde mateix també ho ha explicat.  
 
Per tant, l’Ajuntament a través de l’ Institut Municipal de Serveis Socials 
i el Consorci d’Educació, han acordat un sistema de detecció d’alumnes 
amb dèficits alimentaris per tal de cobrir totes les necessitats existents. 
Per tant, l’objectiu és garantir que cap nen, es quedi sense menjar 
evidentment, això pel que fa al tema de les beques menjador.  
 
Tot l’altre referència amb altres aspectes relacionats amb els aliments, 
ha aportat dades que evidentment responen a la situació de crisis social 
i econòmica en general,. No només en la nostra ciutat, sinó en general al 
nostre país.  
 
Després vinculava el Pla d’usos, el PERI, el Port Vell, etc, per tant, jo li 
voldria dir que una cosa és afrontar els temes socials, com s’està fent a 
nivell de ciutat i evidentment, a nivell de Districte i després són altres 



coses que passen que evidentment, tot està relacionat però, que en 
aquest cas pot ser el pla d’usos. 
 
També en la seves intervencions, eh?!, els dos representants de la 
Plataforma en Defensa de la Barceloneta. Feien afirmacions, també una 
mica estranyes, perquè es barrejaven també coses, no? o sigui 
 
Es barrejaven que les terrasses, la  Sra. Patricia Ordalla, 
 
Parlava que les terrasses les regula el pla d’usos, no, no les regula el pla 
d’usos, les terrasses van per un altre banda.  
 
El comerç de proximitat tampoc es regula amb el pla d’usos. En algunes 
circumstàncies de comerç alimentari sí, que l’hem fet entrar a dintre del 
pla d’usos, no nosaltres sinó que ja hi havia estat i per tant, dir-li que 
això, són coses que no són pròpies del pla d’usos, són altres coses.  
 
Igual que també ha fet una afirmació que podran haver més hotels, més 
apartaments d’ús turístic, més bars – restaurants. 
 
Més apartaments turístics, no n’hi poden haver, si hi pot haver altres 
coses, però més apartaments turístics, no n’hi poden haver en aquest 
moment, perquè justament, ja en tenim... 
 
Veus: 
.... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
... i ens referim una mica  
 
Veus: 
.... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
...no, no. Són els mateixos que tenen la llicència concedida; tenen sis 
anys per reagrupar-se però, no són... no és per adquirir noves llicències.  
 
Veus: 
.... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Hi ha un altre cosa... 
 
Veus: 
.... 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Si us plau.  
 

Veus: 
.... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella: 
... que és la il·legalitat, que això és un altre cosa i això també responent 
a qui en aquest cas, a la Sra. Maria Mas, 
 
que és l’única cosa a la que s’ha referit amb el pla d’usos i per tant, 
també li vull respondre amb el tema dels apartaments turístics, també 
il·legals i és que s’han encetat unes negociacions amb una associació de 
veïns del Districte, farem una taula justament, per parlar d’aquest tema 
amb les entitats convocades que ja us... 
 
Veus: 
.... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella: 
...no, hi serà tothom; perquè la gràcia d’aquesta taula és que hi hagin 
les associacions de veïns que ho desitgin, tenir la informació sobre 
aquest tema i també hi haurà la gent que realment aborda aquests 
temes de manera empresarial.  
 
Per tant, ens semblava i així és com ho estem treballant amb 
l’associació, amb una associació de veïns. 
 
També referent a això, també es parlava que tothom rebutjava el pla 
d’usos i s’utilitzava l’expressió, la paraula tothom rebutja el pla d’usos, 
bé evidentment i a més a més també, no?, queda palès aquí i sempre en 
totes les intervencions del Districte, en que el ventall de maneres 
d’enfocar el Districte o de tenir les perspectives són moltes i nosaltres 
com a govern, és evident que hem... la nostra feina és recollir tot això i 
plasmar-ho en una forma posant-ho en negre sobre blanc i presentar-ho 
perquè tothom pugui dir-hi la seva també i això com tot el procés que 
hem fet, com encara està obert, amb el procés més oficial d’al·legacions 
però, que evidentment, tot el que acabat sent aquesta modificació és 
resultat de converses, d’opinions de suggeriments, de totes; gent en 
contra, gent a favor, gent que amb algunes coses ho veu clar i gent que 
no ho veu tan clar.  
 
Aquest és el resultat que ha sortit insisteixo, amb coses que ja m’he 
expressat moltes vegades, amb aquesta intencionalitat evident, que com 
la Pepa, jo tampoc me’n cansaré mai de dir-ho fins que em mori, amb 
aquest evident equilibri de continuar amb la vida veïnal i amb la vida 
turística acceptant que som un... 
 
Veus: 
.... 
 
 
 



La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella: 
... que som un Districte. Perdoneu! Amb un Districte evidentment, que 
estem també...  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Si us plau. Si us plau.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella: 
... oferint serveis turístics perquè som una zona turística.  
 
Aquesta és la intencionalitat i la prova està en que l’esforç que s’ha fet 
amb aquesta modificació de pla d’usos, de tractar de manera 
diferenciada segons quines zones menys saturades i més saturades 
precisament, és això, és per mantenir aquest equilibri amb tot això. 
 
En el tema dels hotels, també ho hem explicat i ho vam explicar en el 
seu moment, qualsevol oportunitat nova que hi hagi de poder implantar-
se un establiment en aquest sentit, serà debatut i per tant, ja requerirà 
d’un pla especial i per tant, requerirà tots uns mecanismes de control, 
que farà que es decideixi si és necessari o no que hi hagi aquesta oferta.  
 
I respecte també a alguna pregunta més concreta, si seguiríem el camí 
encetat, seguim el camí d’escoltar a tothom, a tothom... totes les visions 
a favor i en contra  i a partir d’aquí continuarem amb aquest camí 
evidentment, i a vegades hi haurà gent que estarà més contenta perquè 
s’haurà recollit alguna proposta seva i de vegades no serà d’aquesta 
manera però, això és afrontar les decisions i en aquest cas, una decisió 
de govern, com és aquesta.  
 
Referent a les preguntes més concretes que feia la representant de 
l’associació de veïns del Casc Antic, Sra. Maria Mas, 
 
Parlava del parc de la Ciutadella, que també parlava de si estava afectat. 
El pla d’usos, respon a establiments de pública concurrència, l’hivernacle 
no entraria...   
 
Veus: 
.... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella: 
... està descuidat, per tant... 
 
Veus: 
.... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella: 
... està descuidat... bé, jo crec que no està, bé... l’ICUB en tot cas 
juntament amb el Districte, estem treballant justament per això, per 
donar un ús a l’ umbracle, l’hivernacle i tots els equipaments que tenim 

en el parc de la Ciutadella i que per tant, és evident que han d’estar 
utilitzats i sotmesos als ciutadans i als veïns. 
 
Amb el tema del sauló del Pou de la Figuera. Dir-li que hi ha una partida 
que ara no sé si recordo l’import, em sembla que són seixanta cinc mil 
euros per justament, arreglar, fer tot el tema del Pou de la Figuera o del 
Forat de la Vergonya per conservar tot el sauló i tot el manteniment 
d’aquella zona.  
 
L’aparcament de bicicletes de Fusina, jo ara no puc dir si s’ha recollit 
això, m’estranya perquè cada vegada que ens en demanen un, no es 
triga gaire, és una cosa que no és gaire... 
 
Veus: 
.... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella: 
... doncs, no és gens... 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Si us plau. 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella: 
... no és gens costosa de fer i per tant, vol dir que o s’ha escapat o no 
ho teníem present però, en qualsevol cas, ara ja ho sabem haurem de 
valorar exactament el lloc on es pot posar i ja està.  
 
El tema d’Allada Vermell, evidentment com deia hi ha un tema de taules 
i com tot referent, en aquest tema qualsevol... sobre dimensió d’això 
com he contestat abans també en el tema de les terrasses, estem 
treballant-hi amb.. com també s’ha referit amb aquesta ordenança que 
ara està en període d’al·legacions, ja s’ha fet una presentació inicial i per 
tant, hi ha l’oportunitat de  poder-hi ... 
 
Veus: 
.... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella: 
de  poder-hi, sí, però la via pública però, en aquest cas en el tema de 
terrasses es fa a través de l’ordenança aquesta nova que tenim.  
 
I després, també es feia una mica de referència al tema de pobresa, etc, 
etc. I dir-li això, que a banda.... 
 
Veus: 
.... 
 
 
 



La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella: 
...no, no, no. Bé, el que és molt important evidentment i que és un 
tractament que no deixem de treballar, al contrari, com li he dit el 
pressupost a nivell global de l’Ajuntament, no li puc dir ara, el 
pressupost ha augmentat respecte als aspectes socials, respecte als 
anys anteriors ha crescut moltíssim precisament per això, per 
acompanyar a la situació de crisis econòmica que hi ha no només al 
Districte de Ciutat Vella, sinó en general a ciutat. 
 
I tot allò on altres administracions que fins ara també feien unes 
aportacions al respecte i pel que sigui no poden, l’Ajuntament de 
Barcelona està al darrera perquè aquesta és la premissa.  
 
I ja està. Gràcies.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
El senyor... 
 
Veus: 
.... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella: 
Ja li contestaré perquè no ho sé ara mateix.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
El Sr. Francesc Xavier Jodra i la Sra. Marina Perez Cañadell; s’han 
incorporat a l’Audiència Pública? No? 
 
Continuem amb la llista, en primer lloc té la paraula la Sra. Adelaida 
Garcia. Hi és present? Endavant.  
 
La Sra. Adelaida Garcia: 
Hola, molt bona tarda a tothom. Bé, en principi dir que a mi em sembla 
que totes les persones que venen, venen per interessos cada un d’una 
forma diferent i tothom té dret a dir el que cregui que fa falta dir i què 
vol arreglar o vol que s’arregli. Ara el que crec és que ha d’haver-hi un 
mutu respecte dels uns cap els altres i els altres cap els uns. 
 
En realitat avui per part, de la taula, no he notat cap classe de falta de 
respecte, ho diria exactament igual però, avui dia és una llàstima que 
estant d’acord en cada un defensi lo seu perquè durant trenta cinc anys, 
ho he fet i tal com ara només parlo de la plaça de la Puntual, fa no 
trenta, fa trenta cinc anys que totes aquestes coses, a mi em semblen 
ara flors i violes i romaní, perquè diria tants i tants i tants de problemes 
que si us ensenyés tots els papers que veuríeu que les coses han 
millorat però, d’altres han empitjorat.  
 

O sigui que en realitat de problemes n’hi ha hagut sempre, n’hi ha ara i 
n’hi hauran durant tota la vida del tipus que sigui.  
 
De totes aquestes coses exposades, unes les comparteixo i les altres les 
comparteixo però, potser jo no les diria d’aquesta forma però, tot això, 
és una simplement, que dic que dono la raó a que totes les persones que 
venen amb una Audiència i que perden el seu temps dedicant-lo als 
altres perquè no demanen cap cosa personal, mereixen un respecte i 
tenen tot el dret en exposar tot el que han exposat.  
 
Ara bé, jo com ja sabeu en aquests moments no em toca parlar de tots 
aquests temes, jo simplement, com que aquests temes els tinc tant i 
tant i tant trillats i he batallat tant i tant i tant i ara batallo però, no 
davant d’una Audiència simplement, continuo amb la petita plaça de la 
Puntual. 
 
I agraeixo o sigui, després de la reunió que vaig tenir amb la senyora 
Homs i amb el senyor Galofré, que realment, es va posar el fanal de la 
farola que feia cinc mesos que no hi era, van posar el vidre transparent, 
això ho dic perquè ho sapigueu, s’ha posat, van posar el vidre 
transparent i la situació és impossible en allà, tinc les fotos i vaig dir: 
“però, no podeu posar el vidre transparent si els altres són opacs”.  
 
Bé, vaig telefonar, perquè vaig demanar el telèfon i al cap de tres o 
quatre dies, van canviar el vidre. O sigui que ja poden dir a l’empresa 
que molt bé, jo els he dit personalment. 
 
Això, és una cosa que no té cap importància però, per la ciutat, és com 
aquell que té a casa seva al portal, té o li falta el pom, té una pintada, 
etc; doncs això dóna una imatge i sobre tot en aquesta petita plaça que 
us puc demostrar que molta gent d’aquí i de fora, ha retratat al Santiago 
Rossinyol; quan poden pel tema aquest que ja coneixes o que vostè 
coneix.  
 
Llavors, el tema dels coloms, no s’ha posat encara les dos rengleres de 
dalt, un momentet perquè ara hi ha una cosa que jo desconeixia i quan 
va venir el Sr. Jordi Galofré, jo no sabia si aquella paret pertanyia als 
propietaris o pertanyia a l’Ajuntament i sembla ser, van demanar... bé, 
primer van dir que no donaven permís als veïns això, no era cert però, 
ara resulta que sembla ser que aquesta paret mitjanera que es va posar 
perquè a l’enderrocar la casa, va quedar desprotegida; llavors van fer un 
tros que es veu que la pedra no és pedra natural, fals i aquest tros 
pertany a l’Ajuntament. 
 
Per tant, aquesta façana, jo no tinc cap paper que ho demostri però, és 
una cosa que vostès es poden assabentar, perquè vull dir, és  molt fàcil 
suposo de quan es va fer.  
 
Llavors, en aquí el que demano, segueixo demanant, és que es posi la 
protecció d’això que fins i tot el veí aquell que va signar donat el permís, 



ha dit que igual es podrien posar uns cordillets blancs, per simplement 
que els coloms no s’hi posin; perquè és que ara des de dalt, vull dir... no 
s’hi posen tant però, bé, s’embruta igual i la façana està horrible.  
 
En quant a lo de... a veure que era l’altre cosa?... si lo de l’heura aquella 
també van venir, van tallar els trossos que estaven tapant el nom de la 
plaça i llavors relligant una mica perquè continuïn omplint aquell espai i 
llavors diu que ho controlaren.  
 
També tinc el numero de telèfon de la persona de Parcs i Jardins que 
actualment, se’n cuidarà i m’han dit que qualsevol cosa que puc 
telefonar directament, que vindran, vull dir que en realitat altruistament, 
ja me’n encarregaré de telefonar. 
 
I això són coses que no contribueixen en res, que no fan mal a ningú tot 
el contrari i que no costen molts diners, que no costa res; només és el 
control i el telefonar i el que ho facin. 
 
I lo més important ara és el tema de les motos, que avui precisament, 
havia fet una petita llicència pel carrer Ramelleres, ja no m’ho ha agafat 
però, el tema ja és conegut absolutament.  
 
Aquest dematí tenia dos trucades, d’aquí de Districte, però, jo no hi era i 
quan he telefonat, no hi era la regidora; per tant, ja em dirà el que em 
vol dir però, que en realitat lo de les motos, si n’hi ha vint-i-cinc o trenta 
repartides a tot el llarg del carrer i carrers d’aquest espai; una aquí, una 
allà, una allà... si en allà veuen que no s’hi pot aparcar, no s’hi aparcarà 
i llavors això és un tema, jo la veritat l’estic quasi pregonant, només em 
falta posar-me aquella pancarta que portaven quan jo era petita, al 
carrer Pelai, que anunciaven que “se venia en el Sepu jerseis a dos 
pessetes o a vint-i-cinc, és igual”  
 
Però, vull dir, que és una cosa que la gent ho està esperant. Em fan 
molta broma, igual que quan deia que es faria la plaça, em feien molta 
broma; si, si... Adelaida; van arribar a posar un rellotge que tinc la foto, 
en el bust de Rossinyol, perquè jo els hi deia que hi hauria un rellotge i 
com que el rellotge no arribava, tinc la fotografia de fa... jo que sé, deu 
anys, amb un rellotge. 
 
O sigui que la burla que em fan, burla, burla, no és tal burla, és una 
mica d’ironia simpàtica perquè em coneixen sobradament,. 
 
Però, vull dir que en realitat jo els dic que la regidora aquesta serà la 
que traurà les motos i la que posarà verd en aquest espai, que és 
preciós, que a la nit és més preciós i ja dic, jo és que no m’importaria... 
fins i fer... que l’altre dia vaig pensar una cosa i ara no me’n recordo el 
que era, bé si l’Ajuntament que ja sabem que hi ha problemes però, és 
que això són coses de tant pocs euros, de tan pocs, que simplement 
agafar, girar la rodona aquesta de no aparcar que està de cara cap aquí 

girar-la de cara cap allà i realment, quan vegin que hi ha el que sigui 
que està prohibit, és que no s’hi posaran, vull dir això, és una cosa. 
 
I em deixo alguna molt important, molt petit però, que no me’n recordo 
que és... ah! Si, no, no és petit.  No sé si dir-ho en privat o dir-ho en 
públic.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Hauria d’anar acabant això sí.  
 
La Sra. Adelaida Garcia: 
Sí, ja està. No ho vull dir. Avui sóc molt breu.  
 
Bé, ho dic o no ho dic? 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Home, porta set minuts. Quasi que si s’ho vol estalviar. 
 
La Sra. Adelaida Garcia: 
Doncs, m’ho estalvio i t’ho dic directament.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Molt bé.   
 
La Sra. Adelaida Garcia: 
Així tothom es queda amb les ganes. 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies.  
 
La Sra. Adelaida Garcia: 
Moltíssimes gràcies. I lo que està fet agraïda, agrair al Sr. Jordi Galofré 
que ell va fer molta màquina ràpida, agrair a la regidora i ja dic cada 
regidor ha fet una cosa però, tu seràs la final, val? 
 
Moltíssimes gràcies a tots i respecte per tothom lo que ha de defensar.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies. Té la paraula la Sra. Isabel Joaquin. És a la sala? 
 
La Sra. Isabel Joaquin: 
Bona tarda. Escolteu, el mercat de la Boqueria, sent un dels mercats 
més famosos de Barcelona i estant a la Rambla, té el terra molt 
degradat, eh? passem amb molts carros i mirant on trepitgem perquè 
podem caure, està molt malament i m’han dit que el mercat de St. 



Antoni, que fa tant temps que està en remodelació estan les obres 
aturades. Suposo que és per manca de diners evidentment. 
 
Després, la qüestió dels pisos de lloguer, molts són pisos, més en 
aquests barris antics, que tenen cent trenta, cent cinquanta anys, 
d’existència i el senyors que són els propietaris, poden posar el lloguer 
que els doni la gana. No tenint en compte que de la gent, el que no està 
en atur, és mileurista i per tant, si guanya mil cent euros al mes, no pot 
pagar nou cents de lloguer.  
 
Però, això no ho toqueu mai. I aquests senyors tenen la casa més que 
amortitzada, és dir ni l’han suat perquè l’han rebut de gratis, dels seus 
avantpassats. Això, s’hauria de posar un coto perquè sempre sembla 
que els de baix ho ha de passar malament, fotudament i aquests 
senyors, són els mimats dels polítics, que ho poden demanar lo que els 
doni la gana, amb l’advertiment que ja s’està comentant, que els que 
tenen un contracte antic, sigui derogat perquè puguin seguir mateixos 
senyors, fent lo que fan.  
 
Molta gent, amb la bombolla aquesta de la construcció, es valen 
embolicar en un pis de compra que per l’atur o pel que sigui no han 
pogut sostenir i llavors, què? Uns quants se’n aprofitat i els senyors que 
han construït que són tan patriotes que se’n porten els quartos a un 
altre país.  
 
I lo que construeixen alguns empresaris també: “vinga fora de 
Catalunya, cap a Polònia”. Home! Vaja uns empresaris i vaja sentiment 
que tenen de pàtria, després diran que són patriotes i d’això res. I és 
això que s’ha de mirar. 
 
I les persones que s’han embolicat en això, eren perquè si em demanen 
nou cents euros per un pis de lloguer, més val tenir-lo a la llarga un de 
meu; però, han fallat les coses i no pot ser. A veure quina solució 
donaran a això. Jo com sempre penso i soc una malpensada però: 
“piensa mal i acertarás”, que les coses continuen boiants per totes 
aquestes persones, no pels que estan a baix.  
 
Bona tarda.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies. Té la paraula el Sr. José Antonio Monje.  
 
El Sr. José Antonio Monje: 
Hola. Bona tarda. Perdón que me exprese en castellano pero, pueden 
hablar ustedes en catalán.  
 
Es un problema de un quiosco que creo que estarán al tanto alguno de 
ustedes.  
 

Por ejemplo, luego la nombraré a la Sra. Mercè. Yo vine a verla a usted 
y usted no se ha dirigido, ni ha tenido la amabilidad de hablar conmigo. 
Pero, yo voy a explicar mi caso primero.  
 
Yo tengo un quiosco, que no soy yo eh?, hablo en nombre de mi señora, 
la titular del quiosco es mi señora, aquí presente. Que a lo mejor saben 
que estuvo hospitalizada, eh? a ver si me pongo a tono.  
 
Este quiosco está en la Baja de San Pedro, enfrente al número dos. Por 
necesidad de las obras del barrio, aquí se explicará bien, debido a la 
remodelación de la calle, me obligan a un traslado eventual, con lo que 
no puedo estar más de acuerdo, o sea que estoy totalmente de acuerdo; 
debido a las obras.  
 
Pero, lo que no quieren es volver a reubicarme en el mismo lugar, eh?, 
una vez finalizadas las obras, dando prioridad a… yo aquí he puesto: a 
unas posibles terrazas. La explicación única del Ayuntamiento que he 
recibido o de una parte, es que quito la visibilidad. Yo creo que la 
explicación me la tendrían que dar ustedes, el Ayuntamiento que lo 
sabe, porque yo sólo podría decir por qué, pero prefiero que lo digan 
ustedes.  
 
Sigo. 
 
Ante la imposibilidad de la administración que escuche mi legal petición, 
he recogido firmas de nuestros vecinos, que me apoyan 
incondicionalmente, así como las asociaciones de vecinos, comerciantes 
hasta San Pere, Santa Caterina i el Gremio de quiosqueros.  
 
Soy consciente de la mejora que significa la remodelación de nuestra 
calle y estoy ilusionada, hablo por mi señora, con ello; que no creo que 
después de tantos años de servicio profesional y humano (porque este 
quiosco lleva puesto allí más de treinta años, aunque mi señora lo tiene 
ahora desde hace siete), profesional y humano con nuestros vecinos, 
que tenga que ser mutilada esta dedicación innecesariamente, por no 
escuchar mi legal petición de volver a mi sitio de siempre.  
 
No me quieran dar ningún papel por firmado. De palabra, ya algunas 
personas que me comprenden y creerían en su palabra, igual hay alguno 
por aquí, no voy a citar nombres. Hay otros que no me creo ninguna 
palabra de ellos.  
 
O sea, que tengo total esperanza que seremos escuchados y podré 
seguir prestando mi servicio con toda profesionalidad y de proximidad 
familiar, social y con nuestros vecinos, instituciones y demás gente de 
bien.  
 
El tema de lo que tengo aquí del patrimonio, es muy aceptable, yo lo he 
firmado; me mandan que lo acepte gustosamente al número 74 de Sant 



Pere Més Baix. Yo lo acepto, aquí hay fotos de El Periódico, sin 
discriminar nada… (Aguanta esto por favor…) 
 
(Enseña la foto)  
 
Este es el barrio, creo que aquí no hay… sin desprestigiar a nadie, eh! 
porque todas estas personas son amigos míos, conocidos y clientes pero, 
aquí no hay ni taxis, ni oficinas que me compren un diario. Por lo cual, 
es un diario además que son veinte céntimos y orgullosa de ganar veinte 
céntimos honradamente, que queremos que nos dejen ganar a mi 
señora y a mí para la familia. 
 
Espero que se me escuche.  
 
Aquí tienen las fotos si quieren. 
 
Esta misma carta ha sido enviada a los diarios.  
 
No obstante traeré también detalladamente, las firmas recogidas que 
están apoyadas por todas las asociaciones; no me ha dado tiempo, he 
empezado el lunes. 
 
Una de las personas que tengo que citar aquí no persona, que no voy a 
decir nombres, es los que más me han apoyado siempre aunque no me 
pueden ayudar, el Síndic de Greuges, perdón que lo hablo mal. Aquí 
tengo una carta, si quiere se la leo, en la cual están escuchándome y les 
van a exponer a ustedes todos estos detalles.  
 
Tengo aquí de momento las firmas, si quieren recoger alguna cosita 
más.  
 
Esto se lo debo porque para mí, fue y para mi señora, como un acoso, el 
día que vino el señor del patrimonio, le podría decir el nombre pero, es 
igual; a visitarme al quiosco. Y nos quedamos tan asustados como un… 
mi señora y yo no queríamos decírselo a nadie. Y solamente hicimos una 
broma a un señor y si voy a citar el nombre, el Sr. Grael. ¿Me entiende? 
De la calle St. Pere Més Baix.  
 
Le gasto una broma:  
 

- “Ya poco tiempo le molestaré gastándole bromas”  
 
y me dice:  
 

- “¿Por qué?”  
 
Le digo: 
 

- “Porque nos echan de aquí y nos iremos tranquilamente”. 
 

Y me dice: 
 

- “Esto no puede ser, vamos a luchar”.  
 
Y estamos luchando. Y eso lo pueden hacer. Somos humanos y me están 
haciendo… esta necesidad no tendría que existir en estos momentos.  
 
Recuerdo otra cosita más. Sí, Sra. Mercedes. Mercè.  
 
Yo he estado luchando para usted abajo muchas veces, desde el 2.010 
para entrevistarme con usted y nunca ha querido entrevistarse conmigo. 
Sí, sí pregunta a la Sra. Julia Román también, que llevaba el caso del 
aire acondicionado. Que mi mujer estuvo hospitalizada dos meses en el 
Hospital del Mar, aquí hay testigos que lo saben y no digo nombres. Si 
quiere que lo digan ellos que tengo razón y vieron mi quiosco con los 
toldos allí que no podíamos estar.  
 
Yo creo que es suficiente, si quieren expediente algunos de las personas 
aquí presentes tengo uno, que pone aquí el número y otro que la 
persona cuando lo cogió la Sra. Julia Román, me dijo: “de gracias que se 
lo acabo de coger yo, porque la otra señora lo había dejado atrás”. 
 
O sea que aquí hay dos números de expediente, quien quiera lo puede 
recoger, en el cual el aire acondicionado ni licencia, ni permiso, ni nada y 
lo saben ustedes.  
 
Yo creo que es suficiente ¿verdad? Si me han entendido.  
 
Me gustaría que una vez usted hiciera… hablarz sinceramente, como 
estoy hablando yo, de corazón y humanamente, pudiera ser tan feliz 
como yo dándole un beso a mujer, cuando ustedes casi me la quieren 
matar. Perdonen.  
 
Gracias.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies. Té la paraula l’associació de veïns del Gòtic, la Sra. Teresa 
Picazo. Hi és? 
 
L’associació de veïns de Casc Antic, el Sr. Daniel Pardo. Hi és aquí? 
Endavant.  
 
Sr. Daniel Pardo, de l’associació de veïns de Casc Antic: 
Hola, bona tarda. A mi em sap greu no poder ser una mica més original 
però, òbviament vaig a parlar també del pla d’usos, com les meves 
companyes. Miraré de ser breu però, la veritat és que està difícil. 
 
A veure, se’m fa impossible no establir la comparació entre l’anterior pla 
d’usos i aquest nou pla d’usos que s’està proposant o imposant.  



 
La qüestió és a l’anterior pla d’usos és obvi, que des del moviment 
veïnal, ens semblava insuficient però que vam valorar que anava en la 
bona direcció, que regulava coses i per això el vam valorar. Agraeixo i 
ho he dit sempre que anava en la bona direcció. 
 
Aquest altre que es pretén que no és un pla sinó una modificació, es 
pretén que és una actualització tècnica i en canvi té un caràcter 
marcadament polític, no ha tingut cap participació, per molt que la Sra. 
Homs, digui el contrari; jo ho sento, alguna participació sí que ha tingut 
òbviament, el Partit Popular i els empresaris i si no, només cal veure qui 
es veu reflectit en aquest pla proposat.  
 
Per tant, aquest pla a diferència de l’altre pla que ens semblava 
insuficient, em sembla vergonyós. 
 

- Per què?  
 
Perquè en comptes de regular alguna cosa, es dedica a desregular la 
majoria del poc aconseguit amb l’anterior.  
 

- I com ho fa? 
 

Doncs, autodefinint-se com a continuista, en el sentit, per exemple de 
dir, “no es poden fer més hotels, com passava amb el d’abans”, però en 
canvi tot seguit es posa un munt d’excepcions que per acumulació 
acabant esdevenint normés, és evident.  
 
I si tornem a parlar de l’exemple dels hotels, doncs, no, no es poden fer 
més hotels, excepte en els edificis catalogats com a Patrimoni, 
catalogats  patrimonialment, que casualment, hi ha uns quatre-cents a 
Ciutat Vella, clar com excepció és bastant, no majoritari però, vaja 
considerable diria jo.  
 
Igualment, no es donen noves llicències de bars i restaurants, però en 
canvi hi ha les excepcions de les at’s? etc. Un munt de noves llicències 
que poden treure.  
 
Per tant, l’engany lingüístic o d’enunciat és continu.  
 
En quant als pisos turístics, més enllà dels il·legals que són el primer 
problema i no pas el darrer; a mi em fa una mica de gràcia, per no dir 
un altre cosa, legislar d’aquí sis anys, és  a dir d’aquí a sis anys; hi 
haurà eleccions, hi haurà probablement un altre pla d’usos,... amb lo 
qual parlar d’una extinció d’uns quants d’aquests pisos, d’aquí sis anys, 
a mi em sembla com parlar sol. Vaja! 
 
En resum i ja que abans es parlava de d’equilibris. Se suposa que un pla 
d’usos, ha de regular l’equilibri efectivament, entre l’activitat econòmica 
i la vida veïnal. Bé, és obvi que aquest pla d’usos ha estat redactat per 

afavorir i per beneficiar als lobbies turístics: l’empresarial hoteler, etc i 
no pas als veïns i les veïnes, amb lo qual la pregunta que un es fa és: 
 

- Per qui governa aquest govern de Districte?  
 
Si per la seva població que sincerament, no s’hi veu reflectida o 
precisament, pels lobbies turístics i empresarials i hotelers.  
 
Jo crec que ja va sent hora, encara que no sembla que ho sigui per 
tothom, de fer la reflexió de si un monocultiu econòmic pot funcionar, 
recordo que per aquí tenim un monocultiu recent que va ser el del totxo, 
que encara en patim i en patirem les conseqüències. El monocultiu 
econòmic, no  funciona; pretendre que el monocultiu turístic ens salvarà 
la vida, és una fal·làcia.  
 
Això no funcionarà i aquest mite, per no dir pas mentida, que el turisme 
crea riquesa, hauríem d’acabar amb ell ja. El  turisme crea riquesa, en 
els que ja són rics, a la gent normal, no ens arriba res més que 
molèsties i això que crea ocupació, doncs, en crea molt poca, molt 
precària, mal pagada, irregular i il·legal i és aquest un mite que cal tirar 
al terra tot seguit.  
 
De tot això i per molts altres motius, des del  moviment veïnal el que 
demanem és la retirada ja d’aquest pla i la crida a un procés participatiu 
real que inclogui al veïnat que és una cosa que no s’ha fet fins ara.  
 
I també ja només com a nota, només cal veure la carta que abans les 
companyes de la Barceloneta han llegit per veure quines reaccions 
provoca això, aquest pla i més greus que en provocarà.  
 
Gràcies.  
 
Perdó, que m’he oblidat.  
 
El que passa és que la regidora no ha contestat a aquesta pregunta molt 
concreta sobre com està reaccionat l’empresariat, gràcies al nou pla 
d’usos, fins i tot abans de que el pla entri en vigor.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies.  Per últim té la paraula, el Sr. Jordi Mallas.  
 
El Sr. Jordi Mallas: 
Hola, bona tarda. Bé, jo voldria parlar, he posat el tema de la zona 
verda però, diré dos.  
 
El tema de la zona verda. El Districte aquest és.. hi ha molt poc espai 
per tenir la zona verda però, el que està clar, és que si hi ha poc espai 
per tenir la zona verda evidentment, al barri Gòtic no hi ha espai i a la 



resta, no hi ha gaire; el que jo no entenc i ho he dit més d’una vegada 
és,  
 

- com ens podem permetre el luxe de tenir zona blava, quan no hi 
ha espai per la zona verda? 

 
A més contradient, lo que era l’esperit de la zona verda, que era el fet 
que els veïns deixessin el cotxe al barri i anessin en transport públic. 
Suposo que aquest era l’esperit de la zona verda.  
 
Aleshores, jo crec que no és de rebut que i havent pàrquings, com ara 
n’hi ha, que abans no hi havia; com a l’avinguda la Catedral, davant del 
mercat; carrer Comerç; passeig de Borbó hi hagi oferta de zona 
d’aparcament a superfície per gent que és de fora i havent una manca 
d’espai pels veïns. Val? 
 
Després, la segona qüestió.  
 
A part que... si no se m’entén ho torno a explicar, eh? 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Si. 
 
El Sr. Jordi Mallas: 
Val. Sembla que no ho entenguessin... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Si. 
 
El Sr. Jordi Mallas: 
... no vosaltres dos. A parlàveu d’un altre cosa. Val!. 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
No, no del mateix.  
 
El Sr. Jordi Mallas: 
Ah! 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Per poder-li respondre... 
 
El Sr. Jordi Mallas: 
Val. Aleshores un altre tema, jo visc allà al rovell de l’ou, o sigui la zona 
“guai” del turisme. A part de comentar una cosa, ja és un tema la 
seguretat ciutadana des del meu punt de vista, el dia, un dia que abans 
de festes de Reis, hi hagi una estampida al portal de l’Àngel, llavors sí 
que Barcelona tindrà mala propaganda per tot el món. Perquè lo de la 
bomba del Liceu no serà res, però bé, ja us ho fareu.  
 

El tema que hi ha aparcaments, jo visc allà però evidentment, el meu 
lloc més proper per deixar el cotxe amb una mica de sort, és el carrer 
Rec Comtal. El carrer Rec Comtal per entrar es necessita passar una 
pilona, però per passar una pilona, has d’estar autoritzat i si no ets veí 
d’aquella zona del barri, no pots passar la pilona.  
 
O sigui, jo tinc una targeta de mobilitat per entrar a un lloc a on no puc 
aparcar i on podria aparcar, resulta que no puc entrar perquè no m’ho 
permeten.  
 
Tinc una instància, o sigui tinc una resposta de l’Ajuntament de mobilitat 
que amb els seus nassos em van dir: que evidentment l’Ajuntament no 
estava per facilitar-me a mi l’aparcament. Fins aquí arribo, ja ho sé que 
no. Però, jo només vull dir que no em posin pegues.  
 
Aleshores, la meva pregunta, si la podeu contestar, que jo diria que no, 
és: 
 

- Quan solucionareu aquest problema?  
 
Perquè hi ha un greuge comparatiu.  
 
O sigui, jo sé que hi ha molta gent que dirà el cotxe no té importància. 
El cotxe de fet i si voleu que us digui la veritat no té importància però, té 
importància en el sentit que aquest cotxe, o sigui el meu, el dia que peti 
petarà i no em compraré un altre, sigui el d’un altre veí, és un cotxe 
d’un veí i aquest espai és del seu barri.  
 
Igual que se li mengen a l’espai pel cotxe, per fer una illa de vianants 
que ho trobo perfecte, (no seré jo qui posarà cap pega per això, eh?), al 
menys que li donin una alternativa, perquè ara mateix amb les obres del 
Born, que aquesta és un altre, durant les obres s’havia retallat tot el que 
era la vora del Born; ara després ja és Fusina i Ribera i el carrer de 
darrera, que no me’n recordo com es diu; però, és que ara allò ja serà 
de vianants, que quedarà preciós...  
 

- Però, i els cotxes? 
 

- Quina alternativa hi ha? 
 

De quina manera el Districte... (perquè això sí que és cosa vostra) 
perquè em direu que això és tema de mobilitat però, vosaltres com a 
Districte teniu l’obligació que la gent del Districte, no tingui tants 
greuges comparatius amb la resta de la ciutat.  
 
Perquè si la quota, la quota de les illes de vianants, és pel tema turístic i 
pel tema de ciutat i la quota que la pagui la ciutat sencera, no només els 
veïns. I si no es pot tenir un cotxe quan es viu a Ciutat Vella, si us plau 
feu un paper amb un segell i una signatura i ho recomaneu. Val? 
 



Després un altre cosa... hòstia! Un altre cosa, jo no sé si té a veure o no 
però, jo de petit sempre havia sentit que el turisme enriquia a l’Estat i 
empobria al país.  
 
Clar, això, era quan hi havia el tema de les divises, o sigui que ara 
encara més perquè no hi ha ni divises. O igual ho deia la gent 
d’esquerres perquè abans hi havia una dictadura. 
 
Després un altre tema, si us voleu preocupar de debò del Districte; si us 
voleu preocupar de debò del Districte i us pategeu el Districte,  
 

- no us fa vergonya veure la quantitat de merda que hi ha al 
Districte? 

 
- no us fa vergonya 

 
o sigui no heu estat capaços de posar ordre en aquest Districte i escolta 
ni agent cívic, ni hòsties... o sigui hi ha una normativa per complir i hi ha 
un horari per treure les deixalles i els senyors que tenen locals 
comercials, no poden deixar les deixalles als contenidors que són única i 
exclusivament, pels veïns i això no ho dic jo, ho diu la llei de residus.  
 
Feu el favor de fer complir la llei. 
 
I de pas i de pas, doncs, a veure sancions al canto, si fa falta, el que no 
és de rebut, m’agradaria saber quantes denúncies hi ha per llançar 
escombraries fora d’hores. Mira, si un dia us digneu a preguntar-ho, 
pregunteu-lo, a veure quantes denúncies hi ha a Ciutat Vella, perquè és 
vergonyós.  
 
I bé, podria dir moltes més però, en general estic molt d’acord, amb la 
gent de les associacions que han parlat, però, el pla d’usos, si voleu 
democràcia, feu democràcia, perquè...  
 
I el tema de l’hivernacle, jo sé que es deixarà morir.  
 
Jo no sé si algú d’aquí se’n recorda però, el ??? es va tancar al 1.972, si 
no recordo malament. Oi que si? Al 72.  
Poc després del 72, cap al setanta i alguna cosa, vuitanta, que van fer la 
teulada i tot les vidrieres del costat. Tot allò ho van fer nou, per 
deixadesa s’ha tornat haver de fer nou. En aquella època ja va costar 
molts milions de diners. Val? 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Gràcies. Té la paraula la regidora Mercè Homs.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Molt bé. Gràcies.  
 

Sra. Adelaida Garcia 
 
Efectivament, que parlaves de coses que s’han fet ja a la Puntual, a la 
plaça; hi ha coses pendents, que això també és una mica avui havíem 
tingut reunió per parlar de vàries temes i per això et trucava abans, per  
dir-te que efectivament, pel tema de les motos, que és el que està 
pendent encara. El tema de la senyalització s’ha de posar de nou, 
perquè el que hi ha ara, no és motiu per poder multar; per això encara 
hi són i estem en el tràmit de poder posar la senyalèctica adequada per 
després treure-les i poder posar les jardineres que aquest també era el 
compromís en allà.  
 
I el tema de les punxes de coloms també, també hi estem treballant 
tècnicament, vull dir que són les dues coses que ens quedaven més 
pendents de resoldre però, que hi estem a sobre.  
 
La Sra. Adelaida Garcia: 
No se l’escolta amb claredat.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella: 
Bé, és que no, després en tot cas, sí.  
 
La Sra. Isabel Joaquin 
 
Que parlava del mercat de la Boqueria, del paviment; és cert i a més a 
més també això està contemplat en les inversions i per tant, també 
farem tot un arranjament en aquest sentit.  
 
Parlava de si el mercat de St. Antoni, les obres estaven aturades i no; 
justament, és de les coses que continuen en marxa i per tant, s’està fent 
el nou mercat. 
 
Després feia referència al mercat de lloguer que malauradament, 
evidentment que no podem regular el preu del lloguer amb propietats 
privades però, sí que amb el Pla Dintres, que és un pla que van endegar 
justament, perquè els propietaris d’habitatges a Ciutat Vella, fessin la 
feina que havien de fer; que era rehabilitar i tenir en condicions els seus 
habitatges.  
 
Els hi oferim la possibilitat de fer un conveni perquè compleixin amb les 
obres, etc i en aquest conveni, es pot recollir que hi hagi un preu de 
lloguer que no sobrepassi els estàndards del mercat i per tant, d’alguna 
manera és la poca incidència que en podem tenir en aquest cas.  
 
Al Sr. José Antonio Monje 
 
Al senyor del quiosc de St. Pere Més Baix bé, estem al cas de tot el que 
ens ha explicat. Perquè com sap ens hem... (potser jo no però) l’equip 
s’ha reunit moltíssimes vegades amb vostè i justament, per dir-li que el 
trasllat és momentani perquè és per les obres. 



En cap cas, se li ha dit que no podrà tornar, el que se li ha dit és que 
parlant amb vostè sempre (com sempre fem en aquests casos), no en el 
seu cas, però, com que són concessions de l’espai públic, quan hi ha una 
modificació, en aquest cas un trasllat temporal per obres, es parla 
sempre amb els propietaris de la concessió perquè si hi ha una 
possibilitat de posar-lo en un altre ubicació, sempre i quan vostè hi 
estigui o la seva senyora estiguessin d’acord.  
 
Per tant, en cap cas, nosaltres hem pres cap decisió que vostè no torni 
allà. En tot cas la ubicació...  
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Si us plau.  
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Si, si, si. En qualsevol cas, és a dir, sempre es fa això, perdoni eh?!... 
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Si us plau.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
... se li ha dit... 
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Cal respectar els torns. Gràcies.  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
... se li ha dit moltíssimes vegades que sempre serà una decisió pressa 
amb vostès i que evidentment, nosaltres no els farem fora del seu lloc, 
sempre i quan la concessió ho marqui d’aquesta manera i per tant, no 
ha de patir perquè el diàleg està sobre taula i així és com ens hem 
expressat sempre.  
 

Per tant, no ha de patir. Temporalment, és allà i quan acabin les obres, 
en funció del que haguem acordat amb vostè tornarà allà o anirà en un 
altre ubicació però, sempre havent parlat... 
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
...sempre havent parlat amb vostè. Només faltaria.  
 
A l’associació de veïns ... 
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Bé, em sembla que la Nati... 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Per favor, no cal  
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
... la Nati ho té tot i per tant...  
 
Sr. Daniel Pardo, de l’associació de veïns de Casc Antic 
 
Parlava del tema del pla d’usos, com que m’hi he referit abans en 
deteniment, doncs, no crec que hagi de contestar perquè ja m’hi referit 
abans. 
 
I el Sr. Jordi Mallas 
 
Parlava de la zona verda... 
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
El Sr. Jordi Mallas, parlava de la zona verda... 
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Per favor.  
 
Veus: 
... 



La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
...a mi em sembla que abans he respost al pla d’usos; perquè n’hem 
parlat llargament i per tant, com que no ha aportat res més que la seva 
opinió, per això, jo no és que no vulgui respondre, responc totes les 
preguntes que se’m fan; si no les he respost abans i com....   
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
... he respost amb anterioritat... 
 
Veus: 
Penseu que som idiotes i potser ha arribat el moment de constatar que 
no som nosaltres els idiotes.  
  
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
Molt bé. Doncs, el Sr. Jordi Mallas 
 
Parlava de la zona verda. Efectivament, és un tema que el tenim sobre 
la taula en reiterades ocasions i que estem treballant. Evidentment, que 
és tema de mobilitat però, també tema de Districte, en cap cas tiro 
pilotes fora, tot el contrari, hem de treballar justament, per aconseguir  
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
... per aconseguir més zona verda, en tot cas vostè apuntava una cosa 
molt concreta de la targeta de mobilitat i això sí que la targeta de les 
pilones que fa referència a unes zones determinades i són veïns d’una 
zona o un altre i en tot cas això, tenint en compte que la zona verda no 
és compensada a tots els territoris, així que vull dir, que podem mirar 
quines opcions hi hauria que no sé quines podrien ser.  
 
I en tot cas també feia referència...  
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
...i en tot cas també faria referència...  
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Que no interrompi. 
 

La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella: 
...fa referència... 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Estem a dos minuts d’acabar l’Audiència, quan acabem l’Audiència es pot 
apropar aquí i s’apropa però, estem a dos minuts... 
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
No, el que dic és que respectem els torns. El que dic és que respectem 
els torns.  
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Bé. 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
... per això mateix estava intentant respondre a això i que les zones tant 
de motos com de cotxes que desapareixen per algun tipus d’organització 
perquè es peatonalitza algun carrer... s’intenten reubicar.  
 
Ciutat vella té la dimensió que té i té els carrers i les places que té; per 
tant hi hauran coses evidentment que no ens.... hi ha espais que no els 
podem crear de nou i per això li dic que referent a la mobilitat amb la 
targeta, en tot cas miraríem perquè això, perquè fos justa, 
equitativament just per així vostè podria obtenir-la  
 
I l’altre cosa que referia era el tema de fer complir la norma en temes de 
neteja, sobre tot i també dir-li que sempre que trobem alguna anomalia 
o alguna conducta que no és corresposta amb les ordenances o amb la 
normativa que tenim, evidentment que la guàrdia urbana i el cos 
d’inspeccions fa la feina que és denunciar i evidentment posar multes 
que també es fa, en cas de... 
 
Veus: 
... 
 
La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
...ara no li puc dir quantes multes hi ha perquè... 
 
Veus: 
... 
 



La Sra. Mercè Homs Molist, regidora del Districte de Ciutat Vella:  
...sí, sí que ho sabem perquè fem taules de seguretat als barris i per 
tant, tenim tota aquesta informació molt detallada.  
 
Moltes gràcies. Gràcies a tothom.  
 
La Sra. Sara Jaurrieta, presidenta del Consell Plenari de Ciutat 
Vella: 
Bé, doncs aixequem la sessió. Moltes gràcies.  
 
La presidenta s’acomiada de tothom donant les gràcies per l’assistència i 
participació dels veïns i veïnes a l’Audiència Pública, un hora i cinquanta 
sis minuts més tard d’haver-la començat.  
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