Districte de Ciutat Vella
Secretaria Tecnicojurídica
Ramelleres, 17-1ª pl
08001 Barcelona
Telèfon 93 291 61 30
Fax: 93 291.61.66

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DEL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA CELEBRADA EL DIA 4 DE MAIG DE 2006

A la ciutat de Barcelona a 4 de maig de 2006, té lloc la sessió ordinària del
Consell del Districte de Ciutat Vella, sota la presidència de l’lm. Sr. Xavier
Casas i Masjoan, amb la presència del regidor del Districte l’Im. Sr. Carles
Martí i Jufresa i del conseller vicepresident del Consell, Sr. Francisco
Salvador i López.
La sessió se celebra a la sala Ernest Lluch de la seu del Districte, plaça de
Bonsuccés, 3.
Concorre a la sessió el regidor adscrit del Grup Municipal pel de Convergència i
Unió, Im. Sr. Xavier Trías i Vidal de Llobatera, el regidor adscrit del Grup
municipal del Partit Popular Im. Sr. Alberto Villagrasa i Gil.
Així com els consellers/es, senyors/es:
Mª José Arteaga i Muñoz
Víctor Badia i Moysset
Rafael Contreras i Martínez
José Antonio Coto i Roquet
Antoni Estopà i García
Federico Garcia i Astraín
José Antonio Gilabert i Delgado
Roger Pallarols i Taylor
Xavier Pastor i Pérez
Oriol Pineda i Teixidó
Francisca Quiñonero i de Cara
Francisco Salvador i López
Jordi Valero i Buch
Alexandra Vallugera i Balañà
Seu a la Taula el gerent del Districte Sr. Jordi Perayre i Soguero.
Actua com a secretària, la secretària Tecnicojurídica Margarita Pinart i
Camarasa que certifica.
Excusen la seva absència el regidor adscrit, l’Im. Sr. Ricard Gomà i Carmona
pel Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds, la Ima Sra. Pilar Vallugera
i Balañà pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, i el
conseller Xavier Roman i Pérez de la Lastra.
La sessió s’inicia quan passen 20 minuts de les 7 de la tarda, amb unes
paraules de salutació del Sr. Casas a tots els assistents.
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L’Ordre del dia previst per a la sessió d’avui és el següent:
- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Consell de data 28 de febrer de
2006.
A) Part informativa:
1. Despatx d’ofici
2. Informe Regidor del Districte
3. Mesures de Govern:
a) Programa per millorar l’accessibilitat vertical de les edificacions tradicionals
del barri de la Barceloneta.
b) Estudi de mobilitat del Casc Antic de Ciutat Vella.
4. Altres informacions:
a) Noves urbanitzacions (Rosa, Carabassa, Serra, Còdols, Jaume Sabartés,
Flassaders, Cremat Gran, infrastructures de serveis a Jaume Giralt, Metges,
Montanyans, Pou de la Figuera i Pou de la Figuereta; Projecte de pavimentació
del pati Gòtic i claustra del centre cívic convent de Sant Agustí).
b) Programació actuacions PAD 2006.
c) Any del comerç a Ciutat Vella.
B) Part decisòria
1. Informe Urbanístic:
a) Pla Especial Urbanístic d’ajust de la delimitació de qualificacions
urbanístiques i de concreció de l’ús i de les condicions d’edificació del solar
situat a Reina Amàlia, 31-33.
b) Inici de Treballs per a la modificació del PGM per a la incorporació al sistema
d’habitatge dotacional dels sols situats en els carrers de Reina Amàlia, 31-33 i
altres.
c) Declaració BCIN Monument Històric del Gran Teatre del Liceu i definició del
seu entorn de protecció.
d) Modificació del PERI del Sector Oriental del Centre Històric de Barcelona, a
l’àrea delimitada pels carrers Jaume Giralt, Sant Pere Més Baix, Metges i la
unió de l’Arc de Sant Cristòfol i Armengol.
2. Propostes de la Ponència del Nomenclàtor:
Informar favorablement:
- La denominació de plaça de Charles Darwin a l’espai situat davant del front
marítim de la platja de Barcelona.
- La reserva de la denominació de plaça de Terenci Moix per a l’espai situat
entre el carrer de Valldonzella, el passatge de Sant Bernat i els Jardins de
Torras i Clavé.
- La denominació d’Aureli Capmany a la placeta situada en la confluència dels
carrers del Carme i de la Riera Alta.
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- La denominació de Jardins de Victoria de los Ángeles a l’espai interior
ajardinat de la nova facultat de Geografia i Història, delimitat pels carrer de
Montalegre, Valldonzella i Tallers.
3. Proposta de concessió de dues medalles d’Honor de la Ciutat (any 2006).
4. Proposició presentada pel Grup municipal de CiU sobre la instal·lació d’una
nova parada d’autobús, amb marquesina, al carrer d’Almirall Cervera.
5. Proposició presentada pel Grup municipal del PP, pel que demana que es
presenti en la propera sessió un informe sobre l’aplicació i efectes que la nova
ordenança de mesures, per fomentar i garantir la convivència ciutadana, a
l’espai públic de Barcelona està tenint en Ciutat Vella.
A) Part de Control

a) Pregunta presentada pel Grup Municipal del CiU.
b) Pregunta presentada pel Grup Municipal de PP.
c) Prec presentat pel Grup Municipal de CiU.
d) Prec presentat pel Grup Municipal de PP.
Abans de procedir al seu desenvolupament, el Sr. Casas informa que avui es
procedeix a l’acomiadament del conseller portaveu del PSC, Sr. Jordi Patón i
Morales a qui agreixen molt sincerament la tasca desenvolupada, i a la pressa
de possessió del nou conseller Sr. Federico Garcia i Astraín, nomenat per
decret de l’Alcaldia de data 27 de març de 2006.
Seguidament el Sr. President el convida a posar-se dempeus i respondre a la
fórmula d’acatament determinada en el Reial Decret 707/79 de 3 d’abril i del
tenor literal següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de membre del Consell del Districte de Ciutat Vella, amb
lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut de Catalunya?”.
El Sr. García, respon que Ho Jura. El President del Consell li dóna la
benvinguda i l’encoratja en la seva nova tasca.
Seguidament s’entra en els punts previstos:
Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Consell de data 28 de febrer
de 2006.
S’APROVA, per unanimitat i sense esmenes, l’acta corresponent a la sessió
ordinària del Consell, celebrada en data 28 de febrer de 2006.
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A) Part Informativa
1. Despatx d’ofici:
El President del Consell presenta el document, que ha estat lliurat a tots els
membres del Consell, en el que s’hi relacionen les activitats desenvolupades
pel Districte des de la darrera sessió, dins del marc de les competències
transferides.

2. Informe del Regidor del Districte
El Sr. Carles Martí i Jufresa, saluda a tots els assistents i manifesta que el seu
informe constarà de cinc parts:
Fets que han succeït i que afecten la seguretat
Temes de convivència
Elements rellevants de la gestió municipal
Relacions amb les entitats
Actes d’iniciativa privada.
Pel que fa el primer enunciat, hi ha hagut dos fets que han afectat la seguretat i
l’ordre públic i que han tingut lloc desprès de la celebració de la última sessió
Plenària.
El primer fet ha estat la convocatòria d’un “Botellot” a la Rambla del Raval
cursada per via internet. Voldria fer constar que té la seguretat que els aldarulls
que es van produir també haguessin existit en el supòsit que s’hagués optat per
autoritzar la seva celebració. L’estratègia dissenyada per l’Ajuntament anava
encaminada a evitar la celebració d’un acte no autoritzat, molest per a la
comunitat i que evidentment comportava la ingestió d’alcohol a la via pública.
Si bé no va tenir lloc el Botellot, l’aparell desplegat no va ser suficient per
contenir els gravíssims aldarulls que es van produir amb posterioritat, per la
qual cosa no es poden sentir satisfets amb els resultats i els ha de portar a
reflexionar sobre que significa aquest fenomen en el conjunt de la ciutat, ja que
l’especial rellevància dels fets no obeeix a les característiques del Raval, si no
que s’haguessin pogut produir a qualsevol altre barri de la ciutat. Cal treballar
més que, amb sistemes repressius, en la identificació dels grups que aprofiten
les congregacions de gent per cometre tropells.
Seguidament es refereix als fets que van tenir lloc al carrer de l’Hospital
cantonada amb el de Roig. L’estrebada d’una bossa va causar greus ferides a
la seva propietària. Això no obstant les estratègies policials que des de fa
temps, venen posant-se en marxa, permet cert optimisme sobre el
decreixement d’aquests tipus de delictes. Properament aquestes actuacions es
centraran a la plaça de Sant Agustí, per part dels Mossos d’Esquadra amb
col·laboració amb l’Ajuntament.
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Pel que fa el segon apartat relacionat amb la convivència vol esmentar
breument, el debat que ha hagut en els diferents mitjans socials i polítics sobre
la Constitució, fruit de l’aplicació del l’ordenança municipal pel foment de la
convivència. Considera encertades les mesures aprovades en el darrer Plenari
municipal. Entre aquestes assenyala les paraules de l’Alcalde relatiu a què a
Barcelona no hi hauran zones de tolerància.
Dins d’aquest apartat cal referir-se a la celebració de les victòries de Club de
Futbol Barcelona, que tradicionalment acaben a la Rambla de Canaletes. Es
tracta d’un fenomen d’abast popular molt arraigat, en el que la solució no passa
per la prohibició, sinó en l’adopció de mesures que s’adoptaran
consensuadament amb les forces de seguretat, associacions de veïns i
comerciants, i clubs esportius.
Davant la possible i propera celebració del final del campionat europeu, el
Districte, amb el vist i plau de l’Alcaldia i conjuntament amb el Districte de
Sants-Montjuïc i l’Àrea d’Esports han decidit promoure una celebració paral·lela
i amb suficient atractiu a la Font Màgica de Montjuïc.
Dins d’aquest apartat, vol incloure la campanya de vetlladors d’enguany, dins
d’uns paràmetres de contenció tant pel que fa l’horari com el de nombre de
taules autoritzades. Els establiments incomplidors d’algun aspecte de la
normativa municipal, han estat objecte d’un acurat anàlisi.
D’altra banda informa que aquest matí ha tingut lloc la presentació del nou
Plànol Turístic de Ciutat Vella del que en senyalaria la precisió i quantitat de
dades que ofereix, a banda de incorporar consells en relació la nova ordenança
de foment de la convivència.
En el tercer apartat, corresponent a la gestió municipal, vol informar, en primer
lloc, que per part de la Segona Tinència d’Alcaldia, s’ha dictat un decret pel que
s’amplien els horaris comercials, dissabtes i festius a determinats comerços
colindants amb els indrets on hi tenen lloc fires o mercats tradicionals.
Procedeix a la seva enumeració.
Igualment puntualitza les condicions en què han tingut lloc el reallotjament de
determinats ocupants de la finca núm. 12 del carrer de Valldonzella, que
recentment ha estat enderrocada.
Solament s’han reallotjat les persones que des del punt de vista d’assistència
social, reunien els requisits, i amb les condicions normativament aplicables. La
difusió mediàtica no ha estat correcta, tal com ja es va explicar en el darrer
Plenari Municipal.
Comunica que el complex esportiu Can Ricart, millor dit la nova piscina del
Raval, s’inaugurarà el proper mes de juliol, gestionada per l’entitat Lleuresport.
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També cal informar que l’Àrea de la Via Pública ha considerat que a la part de
zona verda per a estacionament de residents al Paral·lel, que correspon al
Poble Sec, i que s’ha comprovat que està infrautilitzada pugui ser utilitzat pels
veïns de Ciutat Vella, llevat dels del barri de la Barceloneta, (Zona 2) que ja
tenen un estatus propi.
Entraran en servei, el proper 11 de maig, els urinaris públics de 24 hores, a la
plaça del Teatre i a la dels Àngels.
Ampliació de la Brigada Mòbil, i creació d’un nou punt verd per a la recollida
selectiva.
En quant el quart apartat, referit a les activitats desenvolupades per les entitats,
i les que comporten participació ciutadana, senyala:
El proper dimarts 9, tindrà lloc la sessió del Consell de Salut del Districte amb
l’objecte de fer el seguiment del Pla de Drogues 2005-2006.
Es destinen 400.000 euros al procés d’atorgament de subvencions que està en
marxa.
Nova escola/taller per part de Barcelona Activa, que estan rehabilitant dues
finques al carrer de l’Hospital, 140 i 142.
També desitja informar de la cooperació que el Districte de Ciutat Vella ha
iniciat amb el municipi de Posterrios, a la República Dominicana, i del qual
procedeixen una gran part dels dominicans assentats en el barri del Casc Antic.
La primera setmana de juny, tindrà lloc l’anomenada Setmana del Medi
Ambient.
El darrer apartat vol destinar-lo a ressenyar els actes més rellevants que han
tingut lloc en el Districte, des de la darrera sessió.
Festes que tenen a veure amb la primavera, com la de Sant Jordi, que ompli
Ciutat Vella de roses, llibres, i ciutadans i ciutadanes d’arreu. Malgrat aquesta
afluència masiva es desenvolupà amb tota normalitat.
Iniciativa de les floristes de la Rambla que van regalar plantes als nens i nenes
amb motiu de l’inici de la nova estació.
Finalització de les obres al Parc de la Ciutadella.
Varietat d’actes al llarg de tot el mes amb motiu del Dia de la Dona
Treballadora, com la celebració del 75é aniversari de les Escoles de la
República; l’exposició “Un segle d’escola a Barcelona”; festes de Carnestoltes;
festa major de Sant Josep Oriol al Barri Gòtic; Barri Brossa; i l’edició de
diversos llibres sobre el Raval.
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Agraeix a les entitats i ciutadans que hi han participat, el seu esforç, i els hi
dóna les gràcies.
El Sr. Martí manifesta, seguidament, que no pot acabar la seva intervenció
sense referir-se a la recent remodelació del cartipàs municipal. Com a
conseqüència d’aquesta, l’Alcalde li ha fet confiança i l’ha nomenat Regidor de
Cultura, sense deixar el Districte. Espera poder conjugar amb dignitat ambdós
càrrecs als que destinarà tots els seus esforços, i pels que compta amb el
suport de persones de gran vàlua.
Arribat aquest punt, el Sr. Casas manifesta que felicita molt sincerament al Sr.
Martí pel nou càrrec que se li confia, i que no dubta que portarà a terme amb
tota eficàcia. Seguidament obre un torn de paraules als portaveus dels Grups:
Sr. Oriol Pineda, el portaveu de CiU felicita al regidor Sr. Carles Martí, en nom
del seu Grup, i fan vots perquè aquesta nova tasca no signifiqui una disminució
de la seva dedicació al Districte de Ciutat Vella, sense dubte el més complex
de la ciutat.
Pel que fa el “Botellot”, vol recordar que en data 15 de març, CiU va presentar
un Prec en el que alertaven sobre la necessitat d’adoptar mesures front
possibles aldarulls a barris del Districte, aliés a la Rambla del Raval.
És evident que no els hi vàrem fer cas, i que fins ara ningú ha assumit la
responsabilitat de les decisions adoptades. Aquest mateix argument és
aplicable els fets ocorreguts amb motiu de la victòria del Barça.
També CiU va fer, en el seu moment un Prec sobre la inseguretat al carrer de
Sant Bartomeu, on es produí una estrebada que va causar la mort de la
víctima. Aquests fets es van repetir al carrer de l’Hospital/Roig, si bé, la víctima
no va morir, sí va resultar ferida de gravetat.
En relació la seguretat, vol assenyalar que la seva Proposició d’inspecció de les
cèdules d’habitabilitat, com a mesura preventiva, va ser rebutjada.
En quant la prostitució, vol deixar constància que en els darrers vint-i-set anys,
l’Ajuntament no ha actuat el que ha comportat un agreujament de la situació i la
necessitat de crear urgentment normatives i plans aplicables. La manca de
resultats no permet fer avaluacions i quantificacions. Podria dir-se que s’està en
un carreró sense sortida.
Sobre els criteris a seguir en properes celebracions del Club de Futbol
Barcelona, voldrien saber si el tema ha estat parlat amb els responsables
d’aquest Club.
Tal com s’acordà en la Junta de Portaveus, el contingut de la seva pregunta
sobre els reallotjaments del carrer de Valldonzella, l’exposa en aquest torn de
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paraules. L’explicació donada per Foment de Ciutat Vella no els ha convençut,
ja que ha actuat com si fos una empresa privada i ha simplificat els problemes
de la manera més ràpida possible, oblidant que la majoria del seu capital és
municipal. Hi ha una manca de transparència. Consideren que un fet il·legal
com és l’ocupació d’un habitatge sense un títol legítim, ha resultat premiat, la
qual cosa resulta un greuge comparatiu amb els joves i demés persones que
lluiten per aconseguir un habitatge.
Seguidament el Sr. Pineda llegeix el text de la pregunta presentada
formalment, i que queda unida a la present acta com a document número 1, i
demanen diversos aclariments.
Sobre l’adjudicació de la gestió de la nova Piscina del Raval, lamenten, que
desprès que per una mala gestió es perdessin les Piscines Folch i Torres, les
úniques on s’hi podia practicar el salt olímpic, la nova adjudicació no s’hagi fet a
la UTE de la que en formava part el casal del Raval, gran coneixedor del barri.
Li consta que desprès del seu avís, aquest matí ja està arreglat, la llàstima es
que hi portava setmanes.
Sr. José Antonio Gilabert. El portaveu del PP, felicita en primer lloc, al Sr.
Martí pel seu nou nomenament en el que li desitja molt d’èxit.
Sobre l’ordre públic i la seguretat, ha trobat a faltar que no hagi fet cap
comentari sobre el fet aparegut en premsa, que a Ciutat Vella es concentra la
qarta part de la totalitat dels delictes comesos a la ciutat.
En quant els problemes que van tenir lloc la nit de la convocatòria del “Botellot”,
consideren que va haver una manca de coordinació entre la Guàrdia Urbana i
els Mossos d’Esquadra. A banda el control es va limitar a la Rambla del Raval i
no a la totalitat dels barris, on van haver els greus aldarulls que tothom coneix.
El mateix es pot aplicar a la problemàtica creada per la celebració dels èxits del
BARÇA.
Pel que fa la convivència, reitera la petició que en el proper Plenari del Districte,
es presenti el balanç de l’aplicació de la nova Ordenança. Tal com en el seu dia
va dir el Partit Popular, manquen mitjans suficients perquè la seva posta en
marxa sigui eficaç.
En quant el que ha dit sobre “les àrees de tolerància”, creuen en les seves
paraules, però el que no està tant clar és la posició del govern a nivell ciutat, ja
que Esquerra Republicana, que forma part de l’equip de govern, es desmarca
d’aquesta posició.
Pel que fa el tema del carrer Valldonzella, 12, voldrien saber quins criteris s’han
seguit per a l’adjudicació de pisos a ocupants il·legals. Les declaracions en
premsa, que inicialment, va fer el representant de Foment de Ciutat Vella
posaven de manifest una situació i un procediment seguit, totalment anòmal.
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Finalment en nom del seu Grup vol manifestar que desprès d’haver-se anul·lat
el primer concurs, no saben per a quines raons, s’ha celebrat un nou concurs
per a l’adjudicació del Polisportiu Can Ricart a l’empresa Lleuresport,
Sra. Alexandra Vallugera,. La consellera d’ERC, felicita al Sr. Carles Martí pel
seu nomenament com a Regidor de Cultura.
En relació la darrera manifestació del Sr. Gilabert sobre Can Ricart, vol
puntualitzar-li que el casal dels Infants va presentar una oferta a 15 anys, quan
el Plec de Condicions demanava 10. A major abundantment les xifres
aportades no eren extrapolables al termini senyalat pel Districte. Cal dir que
Lleuresport, actual adjudicatària del Frontó Colom, ha demostrat en tot moment
la seva qualitat com a gestora.
Per últim felicita al Sr. Frederic García per la seva incorporació al Consell.
Sr. Roger Pallarols. El portaveu del PSC felicita al Sr. Martí pel seu
nomenament, i al Sr. García per la seva incorporació al Consell.
Seguidament manifesta que es vol referir a dos temes: respecte al “Botellot”,
considera que l’Ajuntament va fer el que havia de fer. No havia cap sol·licitud i
per tant tampoc havia que fer cap autorització. Ara bé, assabentat de la
convocatòria virtual, va adoptar els mecanismes necessaris per tal que no
pugues dur-se a terme. Els incidents posteriors no són imputables a
l’Ajuntament, són actes vandàlics que de manera repetitiva es produeixen
especialment a Ciutat Vella.
En quant la intervenció del Sr. Pineda sobre Valldonzella, 12, considera que
dóna més credibilitat a la premsa que al propi Consell Plenari de l’Ajuntament
que ho va explicar abastament, tal com també ho ha fet el Regidor del Districte.
Finalment vol dir que considera que la nova Ordenança reguladora de la
convivència, està seguint els passos previstos. Aquest fet es podrà constatar
en el proper informe sobre els resultats de l’aplicació de dita ordenança des de
la seva entrada en vigor, ara fa 4 mesos. El realment positiu seria deixar les
crítiques a banda i demanar la col·laboració de tots els Grups.
La presidència dóna novament la paraula al Sr. Martí perquè faci las precisions
que consideri oportunes.
El Sr. Martí es dirigeix al Sr. Pineda i amablement li prega que si veuen que no
pot fer front a totes les càrregues que l’Alcalde li ha confiat, que l’hi avisin.
També vol dir-li que cal distingir entre la convocatòria d’un Botellot, la
celebració del qual van impedir les forces de seguretat, i els aldarulls que van
tenir lloc, molt passada l’hora de la convocatòria. Té el convenciment que
aquests mateixos aldarulls molt més agreujats també s’haguessin produït en el
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supòsit d’haver autoritzat la trobada etílica. La Guàrdia Urbana va disposar les
mesures de dissuasió procedents i els Mossos d’Esquadra els d’ordre públic.
Malgrat això el resultat no va ser l’esperat i aquest fet ni el nega ell, ni l’ha
negat cap portaveu municipal. Sobre aquesta assignatura pendent,
l’Ajuntament hi està treballant per tal de determinar quina pot ser la millor
estratègia de contenció d’aquests esdeveniments, conjuntament amb els
Mossos d’Esquadra que són el cos competent.
De totes maneres considera que temes com el Botellot i les celebracions del
Barça, no es poden barrejar.
Tampoc es poden barrejar els fets succeïts al carrer de Sant Bartomeu, amb el
que tingueren lloc al carrer Roig/Hospital.
En resum no comparteix la seva visió negativa sobre la seguretat en el Districte
ni que aquesta suposada manca de seguretat tingui a veure en la quantitat de
forces d’ordre públic desplegades.
Sobre el que ha dit en relació a la prostitució i a una suposada inoperància
municipal durant els darrers 27 anys, ho considera totalment incert. El mateix
president del Consell durant la seva permanència al front del Districte de Ciutat
Vella, va fer tancar més bordells i pensions que qualsevol altra autoritat arreu
de tot l’Estat espanyol. De totes maneres li agradaria conèixer si CiU té alguna
proposta concreta al respecte.
Per últim li manifesta que pel que fa el reallotjament d’ocupants de la finca
núm.12 del carrer de Valldoncella, que no s’hi entesti en el que la premsa ha
dit. L’Ajuntament per la seva banda ha enviat un comunicat oficial a tots els
mitjans de comunicació.
Seguidament es dirigeix al Sr. Gilabert per dir-li que la solució que ell ha
apuntat per tal d’evitar el Botellot a base d’envoltar tota Ciutat Vella de forces
de seguretat, no és la solució que es considera adequada. Des d’un punt de
vista objectiu, els fets ocorreguts aquella nit van ser inferiors als que van tenir
lloc en la manifestació contra l’aplicació de l’Ordenança per a la convivència. La
presència de càmeres retransmissores dels fets, va ser molt superior en el
primer cas, i d’ací que la repercussió ciutadana hagi estat més forta.
En quant les trobades entorn Canaletes cada vegada que el Barça assoleix un
triomf, tampoc se soluciona blindant aquest espai. Els incidents que es
produirien serien cinc vegades pitjors que els que ara s’han patit. La via és
intentar anar dirigint aquestes concentracions a nous espais més adients.
Sobre la seva observació sobre les discrepàncies en el sí del govern entorn les
“Zones de Tolerància”, vol precisar-li que no n’hi ha. Tal vegada es refereix a
declaracions de responsables de la Generalitat que no coincideixen amb les de
l’Ajuntament.
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Seguidament explica de nou, el procés que se segueix per reallotjar a les
persones objecte de desnonament. Els criteris són únics i no hi caben
excepcions.
En torn de Rèplica, la Presidència dóna la paraula a:
Sr. Pineda, qui es disculpa per no haver donat abans la benvinguda al Consell
al Sr. Frederic García. També vol felicitar a en Roger Pallarols pel seu
nomenament com a nou portaveu del PSC en substitució del Sr. Xavier Patón,
que ha deixat al Consell i a qui agraeixen la bona feina feta.
Seguidament vol fer constar que ell no ha dit que la manca d’autorització del
Botellot, agreugés els resultats, si no que ha dit que hi havia hagut una falta de
previsió, màxim quan es coneixia la pretensió d’aquest col·lectiu.
Sobre el carrer de Valldonzella, no se li pot dir que diu barbaritats, en tot cas ell
diu les barbaritats que diu la premsa.
No s’ha referit a la contenció del Botellot sinó als aldarulls posteriors. Cal actuar
amb contundència contra els brètols que sempre estan en les situacions que
poden esdevenir perilloses, i que no hi van més allà de 200 a 300 persones.
Sobre la prostitució, repeteix que en 27 anys mai s’ha fet un Pla Integral sobre
aquest tema.
Sr. Gilabert. Manifesta que dóna per satisfactòries les explicacions donades
pel Sr. Martí, si bé cal reconèixer que van ser els mateixos okupes els que van
fer les declaracions en premsa. El que té de sorprenent aquest fet és el que el
Sr. Pallarols potser no ha entès de la seva intervenció: el Grup Popular no pot
estar segur de les bones intencions dels okupants de la finca del carrer de
Valldonzella.
D’altra banda és evident que “prevenir”, no és el mateix que “blindar”
Canaletes.
Recorda que moltes vegades es tanca la plaça de Sant Jaume, i fins i tot, en
alguna ocasió s’ha tallat la Rambla.
Per últim recorda la necessitat d’augmentar totes les mesures de neteja i
seguretat de cara el proper estiu.

3. Mesures de Govern:
Es presenten dues mesures, la primera referida al Programa per millorar
l’accessibilitat vertical de les edificacions tradicionals del barri de la
Barceloneta, és explicada pel regidor Sr. Carles Martí.
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- El regidor del Districte fa memòria de la mesura presentada a la sessió del
Consell celebrada en data 5 de juliol de 2005, en el qual es feia una proposta
inicial d’intervenció en aquest tema i que contenia 4 programes de
desenvolupament de dita proposta.
A partir d’aquesta data es va crear la Taula de l’Habitatge de la Barceloneta,
amb participació de les associacions més representatives, a més de tècnics de
Foment de Ciutat Vella i sota la presidència del Regidor del Districte.
Desprès dels diferents debats mantinguts, a dia d’avui s’està en condicions de
presentar el Programa 2, que contemplava la mesura inicial, i amb el que es
busca la millora del teixit residencial de la Barceloneta, a partir de diferents
actuacions que procuren la millora substancial de l’accessibilitat en els
elements comuns dels seus edificis i de l’interior dels seus habitatges, tot
conservant l’estructura històrica i dignificant la vida dels seus residents.
Senyala que dels prop de 5.000 habitatges tipus quart de casa, existents en
aquest barri, solament 86 compten amb ascensor.
Donat que l’ocupació es calcula en 1,49 persones per habitatge, la superfície
no és tant greu com els problemes de mobilitat que representa que els seus
ocupants, en general gent d’edat avançada, no disposin d’ascensor per
accedir-hi, Una gran part viuen sols. S’ha calculat que un 47,8 de la població
del barri està entre els 85 i els 89 anys.
En aquest marc, el programa que es presenta és concreta en la millora
substancial de l’accessibilitat i l’habitabilitat, tot garantint el respecte a la
fisonomia del barri, els drets urbanístics dels propietaris i els drets socials dels
ocupants dels habitatges, mitjançant el desenvolupament dels instruments de
planejament i gestió urbanística que ho facin possible. Senyala seguidament
els criteris que seguiran aquests instruments i que s’enumeren en el document
que s’adjunta a la present acta amb el núm. 2
Informa que per tal que el Programa amb la màxima proximitat, transparència i
eficàcia, Foment de Ciutat Vella crearà una nova dependència a la Barceloneta,
de l’Oficina de l’Habitatge, amb l’objectiu de donar informació i gestionar les
diferents actuacions contemplades a l’esmentat Programa.
A la vegada explica els diferents passos que composen el procediment que
permetrà l’aprovació d’aquest instrument urbanístic, una vegada exhaurida la
fase prèvia de informació pública, presentació d’al·legacions, etc.
Finalitza la intervenció dient que no es tracta de fer desaparèixer un barri, sinó
de rehabilitar-lo i que els projectes seran estudiats un a un.
- La segona mesura es refereix a l’Estudi de la Mobilitat del Casc Antic de
Ciutat Vella, i la presenta el conseller responsable del tema Sr. Jordi Valero i
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Buch qui aprofita el benentès per felicitar al Sr. Martí pel seu nomenament com
a Regidor de Cultura i per agrair al Sr. Xavier Patón la seva tasca.
Seguidament, i en base al document núm. 3 que s’ha fet a mans de tots els
membres del Consell, el Sr. Valero procedeix a explicar l’Estudi de mobilitat del
Casc Antic, elaborat dins del marc de l’actual Pla de Mobilitat Urbana de
Barcelona.
En senyala els objectius:
- Mesurar la intensitat de trànsit a totes les vies d’aquest barri i les seves
connexions immediates amb la ciutat.
- Analitzar l’actual capacitat i calcular els nivells de servei actuals, per tal de
validar les possibles propostes d’actuació.
- Analitzar l’oferta i la demanda de transport públic i la seva possible millora.
- Analitzar l’oferta de calçada per a bicicletes i per a vianants.
- Proposicions de millora, actual, i de futur.
Conseqüentment el document recull: l’inventari de vials que composen el barri;
aforaments, entrevistes amb els responsables de mobilitat i urbanisme, dades
sobre les espires de trànsit a la Via Laietana i al seu entorn.
Aquestes dades han permès avaluar en xifres concretes cadascun dels anterior
apartats.
El Sr. Valero procedeix igualment a la presentació de modificacions sobre
indrets concrets i manifesta als assistents que resta a la seva disposició per a
qualsevol aclariment que precisin.
Acabades les exposicions, la presidència obre un torn de paraules, del que en
fan ús:
Sr. Pineda. Manifesta que ell intervindrà pel que fa la Barceloneta, i el conseller
Badia ho farà respecte l’estudi de mobilitat.
El portaveu de CiU expressa la seva queixa per haver rebut avui mateix, el
document presentat, que d’altra banda no coincideix amb el que s’ha presentat.
Si bé en principi estan d’acord amb el que significa millora d’un barri,
consideren que el programa conté aspectes que no queden prou clars.
- Fa un any es parlava de: Un Pla sobre l’Habitatge
- En el Document de treball, és una Proposta de modificació del PERI de la
Barceloneta.
- En la Mesura de Govern, es parla del Programa 2.
Considera que s’està davant d’un Programa poc concret, amb imprecisions i
que per tant resulta inviable. Cal arribar al mes de juliol amb un document
suficientment modificat i acotat.
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Així mateix considera que el suport jurídic inicial que convergia en l’excepció
contemplada en l’apartat 4 de l’article 68.4 de la Llei sobre Urbanisme del 2005,
és una referència que ha desaparegut de l’actual text. L’actual proposta
modifica volumetries respecte les que el PERI preveia.
D’altra banda es tracta d’un programa incomplet que no contempla la situació
dels llogaters, ni especifica de quin tipus seran les subvencions, qui les donarà i
qui serà el perceptor. Tampoc es contempla quins seran i com s’elegiran
aquest 20% de persones que caldrà reallotjar en altres barris, i al seu parer
deixa la porta oberta a l’expropiació, així mateix no és cert que amb el 50% de
propietaris conformes, el programa pugui continuar endavant, els convida a
revisar la Llei reguladora de la propietat horitzontal, i conseqüentment procedir
a Modificar la Mesura de Govern presentada.
Sr. Badia. Intervé breument respecte la segona Mesura presentada i demana
quin serà el recorregut i el preu del Bus-Barri.
També voldria saber quin tipus de senyalització es posarà per indicar les
connexions entre els punts d’interès del barri.
Per últim fa la mateixa pregunta respecte el tipus de mobiliari urbà que s’hi
posarà.
Sr. Gilabert. El portaveu del PP manifesta que el seu Grup veu de manera
positiva el Programa de Millora de la Barceloneta, però, tenen dubtes sobre
com es concretaran les ajudes i quins criteris es seguiran pel seu atorgament.
Els veïns estan desconcertats, no se sap quina solució jurídica es donarà a la
necessària fusió de dos propietats fins ara independents.
En el seu dia el Partit Popular va presentar una proposta, de la que el present
Programa en recull alguns punts. Volen creure que es tracta d’una proposta
embrionària que serà degudament desenvolupada.
Pel que fa el Pla de Mobilitat del Casc Antic hi estan plenament d’acord, si bé
voldrien saber si les entitats de veïns i comerciants han estat consultades i
quina ha estat la seva resposta.
Assenyala els problemes de càrrega i descàrrega que es poden produir com a
conseqüència de la nova mobilitat per la Via Laietana. La solució ha de ser
consensuada.
El president Sr. Xavier Casas, dóna novament la paraula al Sr. Carles Martí:
El Sr. Martí respon amb les següents puntualitzacions:
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Al Sr. Pineda li diu que efectivament, es vol modificar el PERI per tal que doni
cobertura a la proposta, i encara no se sap si més que modificar el PERI,
s’haurà de modificar el Pla General Metropolità.
En quant suposades “qüestions fosques”, val a dir que tot el procés ha estat fet
amb la màxima transparència. Fa un any que se n’està parlant d’una manera
totalment clara i diàfana, com ho és que el 20% d’afectats ho seran aquells que
l’ascensor hagi de passar pel seu habitatge.
La iniciativa municipal per tal de convidar als propietaris a participar en un
determinat programa, és evident que no té res a veure amb l’expropiació que
és una formula concreta que en aquest cas està explícitament exclosa.
En tot cas, tothom podrà fer en el seu moment les al·legacions que cregui
convenient.
Al Sr. Gilabert li dóna les gràcies pel seu suport i li afegeix que és evident que
hi ha encara moltes qüestions pendents de concretar.
Acaba dient que tothom pot cometre errors, però que evidentment, No Fer Res,
seria el pitjor dels errors.
Seguidament El Sr. Casas dóna la paraula al Sr. Valero, qui puntualitza que
respecte la nova línia de Bus, encara no es compte amb la proposta de
Transports Metropolitans de Barcelona, però sí se sap que unirà els diferents
equipaments i mitjans de transport del barri.
Respecte les senyalitzacions, s’està estudiant, per part de l’Àrea Central una
tipologia específica, però a la vegada unificada, amb criteris de ciutat.
La pacificació de Via Laietana, en aquest moment, cal deixar-la fora del debat,
perquè té un grau menor de definició.
Obert un torn per a les rèpliques, intervenen:
Sr. Pineda. Vol puntualitzar al Sr. Martí, que ell ha parlat de clars/obscurs no
de qüestions fosques, com ell ha dit. És a dir, el programa té coses bones però
també té defectes. CiU està d’acord amb la millora de l’accessibilitat al
habitatge de la Barceloneta, el que ha volgut és assenyalar els defectes i ajudar
a subsanar-los amb la necessària antelació, és a dir, en aquest mes que es
disposa abans de l’aprovació inicial. En resumen desitgen que sigui quelcom
consensuat i factible.
Sr. Gilabert. Reitera el seu suport a una mesura necessària i que fins ara ningú
s’havia atrevit a abordar. Això no obstant seria bo que les ajudes als propietaris
quedessin ben definides, ja que això els ajudaria a prendre decisions.
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D’altra banda recorda que el PP ja havia presentat propostes com la d’unir dos
quarts de casa per dotar aquest tipus d’habitatges d’una superfície més
racional.
El Sr. Valero demana la paraula per tal d’informar que veïns i entitats han estat
degudament consultats, i que algunes de les seves propostes han estat
incorporades al document elaborat.
El Sr. Martí clou el punt dient que entén que CiU està a favor de la proposta i
que el que diuen és que cal millorar-la i aportar-hi suggeriments.
Al Sr. Gilabert li reitera que cada actuació donarà lloc a un procediment únic i
específic per a la mateixa.
4. Altres informacions:
a) Noves urbanitzacions (Rosa, Carabassa, Serra, Còdols, Jaume Sabartés,
Flassaders, Cremat Gran, infrastructures de serveis a Jaume Giralt, Metges,
Montanyans, Pou de la Figuera i Pou de la Figuereta; Projecte de pavimentació
del pati Gòtic i claustre del centre cívic convent de Sant Agustí).
La informació és presentada pel conseller Frederic García, com a responsable
d’aquesta àrea, que informa que el passat dia 19 d’abril, va tenir lloc la
comissió d’urbanisme en la que ja es va parlar de les noves urbanitzacions que
afecten els carrers de referència, tots ells ubicats en el Casc Antic. L’àmbit del
projecte engloba tota l’amplada dels carrers i té una superfície de 2.170 m2.
Llevat del carrer de Carabassa, on es fa la rehabilitació del paviment existent,
en la resta es substitueix la secció tradicional de carrer-voravia-calçada per una
secció de carrer única amb un punt definit per l’eix de recollida de les aigües. El
projecte inclou la millora dels serveis, amb el canvi del sistema d’enllumenat i
pavimentació de la zona. A la plaça de la Rosa es procedirà a plantar nou
arbrat.
D’altra banda es procedirà a la urbanització de la plaça Sabartés, carrer de
Flassaders i carrer de Cremat Gran i Cremat Xic. Aquesta contempla la
plantació de nou arbrat, instal·lació de la recollida pneumàtica i canvi de
mobiliari urbà.
Tal com ja es va explicar a la comissió d’urbanisme està previst el canvi
d’estructures als carrers de Jaume Giralt, Metges, Montanyans i Pou de la
Figuera. Aquest espai quedarà dotat de tots els serveis.
Per últim cal parlar de la pavimentació del Pati Gòtic i Claustre del Centre Cívic
de sant Agustí, a fi d’unificar-la i fer-la més accessible.

a) Programació actuacions PAD 2006
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El Sr. Jordi Parayre, gerent del Districte qui desprès de saludar els assistents,
els hi recorda que cada any es fa balanç del Programa d’Actuació del Districte,
que en el seu dia va ser aprovat. Avui correspon analitzar les accions previstes
pel 2006 juntament amb aquelles que prenen una major rellevància.
Explica que tots els assistents compten amb un document en el que les dades
s’han ordenat per semestres, i dins de cada semestre s’han agrupat
temàticament.
També precisa que encara que algunes actuacions són anuals, se les ha
insertat en el semestre en què s’han iniciat, i que el document es centra en
aquelles actuacions reflectides en el PAD, el que no significa que no s’hagin fet
en paral·lel moltes altres coses pròpies de les competències que té assignades
i de les eventualitats indefugibles.
Considera innecessari entrar en la pormenoració del llistat, però si vol destacarne les més significatives:
Enguany finalitzaran els treballs de supressió de barreres arquitectòniques i
d’adaptació dels accessos per a persones amb mobilitat disminuïda.
Augmentarà considerablement el nombre de carrers amb prioritat per a
vianants, i d’altres totalment reservats a aquests.
- Inici de la urbanització de la zona Pou de la Figuera.
- Finalització de l’Avda. Cambó
- Obertura del complex esportiu del Raval, i la del Marítim
- Obertura de dos lavabos públics atesos per personal, a les places dels Àngels
i a la del Teatre.
- Acabament del C/ Montalegre i inici obres de la P. Castella.
- Implementació del Pla d’acollida i integració per a persones immigrades.
- Aplicació de la nova ordenança per a la convivència en els seus diferents
aspectes.
- Rehabilitació de diferents equipaments municipals: Carme, 101-109; Claustre
del Convent de Sant Agustí; edifici de la Penya Barcelonesa; ampliació de la
biblioteca La Fraternitat a la Barceloneta; Cardes, 33; Centre del Call entre
d’altres.
El Sr. President agraeix al Sr. Parayre la seva intervenció, i tot seguit passa la
paraula a la consellera Sra. Mª José Arteaga, perquè presenti la informació
núm. 3 relativa a:

b) Any del Comerç a Ciutat Vella.
La Sra. Arteaga, procedeix a enumerar els diferents actes que tindran lloc amb
ocasió de la celebració de L’Any del Comerç.
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Recorda que el Districte compta amb 4 grans eixos comercials, que són: Eix
comercial del Raval; BCN de Palau a Palau; Amics de la Rambla i Barnacentre.
S’han programat 75 activitats diverses, que podrien ser dividits en dos blocs:
Jornades de Comerç al carrer amb la participació de 130 comerciants i la
col·locació d’un avió a la Rambla del Raval, entre el 15 al 21 de maig sota el
patrocini de l’eix comercial del Raval, Barnacentre i Amics de la Rambla.
Aquest mateix avió romandrà al passeig de Lluís Companys entre el 19 i el 24
de juny, sota el patrocini de BCN Palau a Palau.
Les mostres comercials a Portal de l’Àngel es faran amb la participació de tots
els eixos comercials.
La Sra. Arteaga finalitza la seva intervenció dient que tots aquests temes varen
ser abastament explicats en la darrera comissió consultiva.
El Sr. Casas, dóna les gràcies a la Sra. Arteaga, i tot seguit obre un torn de
paraules del que en fan ús:
Sr. Badia. Desitja intervenir sobre el punt a) de la Comissió d’Urbanisme.
En relació la urbanització dels diversos carrers de què tracta el punt. Tornen a
recordar la necessitat de coordinar tots els serveis, amb la finalitat que les
feines puguin acabar-se a temps. Demanen que sobre aquest aspecte se’n
rendeixi comptes al final de les comissions d’urbanisme i dins del punt d’obres
en estat d’execució.
També voldria demanar que es vigili acuradament que els carrers es
pavimentin seguint estrictament el projecte, i evitar així amb fets consumats de
caràcter negatiu en quant a cotes i rasants.
Per últim i en relació les obres de l’escola bressol al carrer de Carabassa vol
posar de manifest que en la darrera comissió consultiva, es va dir que encara
no havien començat i que quan es fes durarien cert temps. És evident que això
repercuteix en la pavimentació del carrer. Voldria preguntar si s’adoptarà la
decisió d’ajornar les obres al carrer, en tant no finalitzin les de l’escola bressol.
Dóna resposta el Sr. Frederic García, en el sentit de que en la pròpia comissió
es va donar resposta al Sr. Badia. Si avui planteja la pregunta en forma global i
referida a totes les obres en general, es podria demanar la presència d’un
expert en la matèria a alguna comissió.

B) Part decisòria
El Sr. President manifesta que considera oportú alterar l’ordre dels temes
previstos per aquesta part, i començar pel núm. 3

18

Districte de Ciutat Vella
Secretaria Tecnicojurídica
Ramelleres, 17-1ª pl
08001 Barcelona
Telèfon 93 291 61 30
Fax: 93 291.61.66

3. Proposta de concessió de dues medalles d’Honor de la Ciutat (2006)
Es dóna la paraula al regidor Carles Martí, qui manifesta, que és un goig poder
tractar temes com aquest que tenen per objectiu el reconeixement a persones i
entitats del Districte.
Enguany el Districte proposa el seu atorgament a:
Sr. Francisco Caballer Tarragó, per la seva dedicació al foment de
l’associonisme al barri de la Barceloneta, i per continuar essent present allà on
el necessiten.
I, a la Comparsa del Carrer Nou de la Rambla, per mantenir la tradició i
l’esperit festiu al barri del Raval i donar-ho a conèixer a la ciutat de Barcelona.
Demanat, com és preceptiu, el posicionament dels Grups, El Sr. Pineda,
manifesta l’acord de CiU, si bé com recordaran, en la darrera Junta de
Portaveus, ells van proposar noms com el de la Sra. Maite Roca, del Raval I el
Sr. Antonio Vilas, de la Barceloneta com el dels propers candidats, i que
conseqüentment cada any, tots els Grups puguin fer les seves pròpies
propostes.
El Sr. Gilabert comparteix les paraules del Sr. Pineda.
La resta de portaveus, recolzen la proposta presentada.
Ambdues propostes són rebudes amb els aplaudiments dels assistents i
l’agraïment dels proposats, que es troben a la sala, i que reben una felicitació
molt especial del president del Consell, Sr. Xavier Casas.

1. Informe Urbanístic:
Presenta els diferents punts els conseller Frederic García, qui manifesta que
l’exposició serà breu, tota vegada que en la corresponent comissió consultiva,
cadascun dels punts va ser àmpliament explicat i debatut:
a) Pla especial Urbanístic de la delimitació de qualificacions urbanístiques i de
concreció de l’ús i de les condicions d’edificació del solar situat al carrer de
Santa Amàlia 31-33.
Puntualitza que es tracta de sòl públic i que la iniciativa del planejament també
és pública municipal formalitzada a través de Foment de Ciutat Vella, SA.
Es tracta d’un solar lliure en el que es preveu ubicar habitatges públics
dotacionals per a gent gran, equipaments socials pel barri, habitatge de
protecció pública i locals comercials.
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L’avaluació del cost de la construcció de la nova edificació és de 10.393€ i per
a la seva execució, s’estima un termini de quatre anys.
b) El Sr. García manifesta que el punt segon relatiu a: Inici de treballs per a la
modificació del PGM per a la incorporació al sistema d’habitatge dotacional
dels sòls situats entre els carrers de reina Amàlia 31-33 i d’altres, queda
englobat en la present explicació, tal com ja es va fer a la comissió
consultiva.
Cal tenir clar que el sòl qualificat de sistema d’equipaments comunitaris i
dotacions (clau 7ª HD/-g) es destinarà, les plantes baixes a usos
dotacionals recreatius i les plantes pis a habitatges dotacionals per a gent
gran.
En quant el sòl qualificat de zona de Casc Antic sotmesa a règim de
protecció pública (clau 12-hs) es destinarà a habitatges de protecció
pública.
L’edificació haurà de definir-se en un projecte que abasti tant el sòl
comunitari i dotacional com la zona de Casc Antic sotmesa a règim de
protecció pública.
L’edificació formarà un passatge pel pas de vianants entre el carrer de la
Reina Amàlia i el de Carretes.
Per últim informa que en la totalitat del subsòl del sòl qualificat
d’equipaments comunitaris i dotacions es podran construir plantes soterrani.
c) Declaració BCIN Monument Històric del gran teatre del Liceu i definició
del seu entorn de protecció.
En la documentació entregada i objecte d’anàlisi en la darrera comissió
consultiva, hi figuren els preceptes legals, base de la proposta feta per la
Direcció General del Patrimoni Cultural, amb l’objectiu de protegir-lo front a
futurs plans urbanístics que pugessin pertorbar el seu entorn mitjançant el
traçat d’un perímetre de protecció en el seu entorn.
Evidentment és necessari que en el moment d’establir els instruments per a
fer efectiva la protecció del monument, aquesta es realitzi de manera
integral i de forma harmònica amb l’entorn i per desenvolupar una millora de
la qualitat de vida dels habitants de la ciutat, usuaris, i observadors en
general
d) Modificació del PERI del sector Oriental del Centre Històric de Barcelona
a l’àrea delimitada pels carrers de Jaume Giralt, Sant Pere Més Baix,
Metges i la Unió de l’Arc de Sant Cristòfol i Armengol.
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Com ja saben, es tracta de la reordenació de l’àrea delimitada per aquests
carrers, que representa una superfície de 1.878,98 m2. És d’iniciativa
pública i s’executa per Foment de Ciutat Vella, SA. La totalitat de l’àmbit
està qualificat d’espai lliure excepte una petita porció de sòl encarada al
carrer de sant Pere Més Baix qualificada d’equipament docent, i una estreta
franja paral·lela al carrer de Jaume Giralt qualificada de sistema viari.
La Presidència obre un torn de paraules:
Sr. Xavier Pastor. El conseller de CiU, manifesta que el seu Grup es
posiciona Favorablement en els punts c) i d) i que s’Abstenen pel que fa els
punts a) i b).
Puntualitza que es congratula que la minideixellaria del Pou de la Figuera,
que finalment s’ha pogut ubicar en un lloc que satisfà a tothom.
L’abstenció respecte el punt a) obeeix a la manca de temps material que
han tingut per estudiar el document tal com s’ha presentat a dia d’avui a
banda, consideren que l’alçada supera la reglamentària.
Per part del PP intervé el regidor adscrit Sr. Villagrasa, qui manifesta que el
PP es posiciona favorablement en els 4 punts, malgrat la manca de temps
en què s’ha lliurat la documentació. Així mateix, consideren que avui és el
dia que correspon posar punt i final a la reinvindicació de les antigues
piscines Folch i Torres.
No poden tampoc, votar en contra del que significa nou habitatge social,
que sempre han demanat, únicament demanen que es tingui en compte els
problemes de seguretat que pot representar el passatge entre el carrer de la
Reina Amàlia i el de Carretes.
Sra. Alexandra Vallugera. La consellera d’ERC informa que es posicionen
favorablement a tots quatre punts. Puntualitza que en el futur del solar de
les antigues piscines Folch i Torres hi veuen plasmades les seves pròpies
propostes en quant la tipologia dels serveis i les altures reguladores
consensuades. Solament voldria recordar la conveniència que la meitat de
l’habitatge social es destinés a habitatge de lloguer.
Sr. Jordi Valero. El portaveu d’ICV-EUiA diu que el seu Grup es posiciona
favorablement en els quatre projectes.
En el mateix sentit es pronuncia el Sr. Roger Pallarols, portaveu del PSC.
El Sr. Casas dóna per aprovats els projectes per unanimitat, llevat dels a) i
b) en els que el grup de CiU, s’absté.
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2. Propostes de la Ponència del Nomenclàtor
El conseller de cultura Sr. Antoni Estopà dóna compte dels acords de noves
denominacions aprovades per la Ponència del Nomenclàtor i que tenen que ser
preceptivament informades pel Consell del Districte.
El president del Consell proposa als seus membres informar favorablement les
propostes següents:
-

Donar el nom de Placa de Charles Darwin a l’espai situat davant del front
Marítim de la platja de Barcelona.

-

Fer la reserva de la denominació de plaça de Terenci Moix, per a l’espai
situat entre el carrer de Valldonzella, el Passatge de Sant Bernat i els
jardins de Torras i Clavé.

-

El Sr. Estopa posa de relleu la qualitat de les propostes, per la idiosincràsia
de les entitats que les van presentar a la Ponència, i per la perfecta relació
entre les denominacions i els indrets proposats. Posa de relleu la presència
d’un nom de dóna per a l’espai interior ajardinat de la nova facultat de
geografia i història: Jardins de Victoria de los Ángeles.

Sobre aquesta darrera apreciació, intervé la Sra. Alexandra Vallugera, per
reclamar la presència de més noms de dóna als nostres carrers.
-

Tots els portaveus manifesten que els seus Grups les informen
favorablement.

4. Proposició presentada pel Grup municipal de CiU, sobre la instal·lació d’una
nova parada d’autobús, amb marquesina, al carrer d’Almirall Cervera entre el
de Ginés i Partagas.
El Sr. Pineda procedeix a la lectura del text de la proposició, que es fa ressò
d’una petició reiterada en les diferents Audiències Públiques. Aprofita el
benentès per demanar els trasllats dels dos WC instal·lats a la plaça del Mar, ja
que l’actual ubicació no resulta apropiada. La presidència li suggereix que deixi
aquest segon tema per una altra sessió.
El Sr. Pineda és contestat pel gerent del Districte, Sr. Jordi Parayre en el
sentit que en el punt indicat no és possible, per manca d’espai posar la
plataforma per facilitar l’accés, aquesta va ser la causa del seu trasllat a l’únic
punt que si era possible la seva col·locació.
El president Sr. Casas, recolza les paraules del Sr. Parayre i recorda breument
les condicions d’espai, distància etc. que regeixen la ubicació de les parades
d’autobús.
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Demanat el posicionament dels Grups la proposta queda rebutjada amb el vot a
favor dels consellers de CiU i del PP, i el vot en contra dels consellers de la
resta dels Grups amb presència en el Consell.

5. Proposició presentada pel Grup municipal del PP, pel que es demana que
es presenti en la propera sessió, un informe sobre l’aplicació i efectes que la
nova ordenança de mesures, per fomentar i garantir la convivència
ciutadana, a l’espai públic de Barcelona, està tenint en Ciutat Vella.
El portaveu del PP Sr. José Antonio Gilabert, manifesta que el seu Grup
desitja conèixer les dades reals que l’aplicació de la nova ordenança ha tingut
sobre els problemes que com la prostitució, les actituds incivíques etc. han
tingut un increment a la ciutat de Barcelona.
En aquests sentit demanen que en la propera sessió es presenti l’informe
corresponent. En aquest sentit demana el recolzament de la resta dels Grups.
Li respon el Sr. Carles Martí, en el sentit que igual que es va fer en el Plenari
municipal, no hi cap problema en presentar l’informe sol·licitat en la propera
sessió.
Amb el suport unànime de tots els Grups, la Proposta queda Aprovada.

C) Part de Control
El Sr. Casas informa que per part dels grups de CiU i PP s’han presentat
sengles preguntes amb idèntic contingut: Aclariment dels fets relatius a
l’oferiment d’habitatge a persones que ocupaven sense títol la finca núm. 12 del
carrer de Valldonzella.
Entén que ambdues han quedat abastament contestades amb l’explicació
donada pel regidor Sr. Carles Martí.
Conseqüentment es passa els Precs presentats.
En primer lloc, el Sr. Pineda llegeix el text en el que s’exposa la situació
d’inseguretat posada de manifest pels veïns de diferents barris, en la darrera
Audiència Pública, deguda a la presència de nombroses bandes que es
dediquen als robatoris, això com l’augment de la venda i consum de droga, i
que acaba amb el Prec de:
Demanar al Regidor del Districte que restableixi la seguretat de Ciutat Vella, i
en concret als barris del Raval, Santa Caterina, Gòtic sud i zona propera a la
sala de veno-punció Baluard, tant a la via pública com als domicilis i comerços,
reclamant més mitjans, donat que els actuals no són suficients.
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Li respon el Sr. Martí, en el sentit que ell mateix ha parlat avui d’inseguretat en
algunes zones, i dels aldarulls que produeixen determinades efemèrides, que
tenen per escenari els barris de Ciutat Vella. També s’ha de dir que el petit furt
ha augmentat, però no considera que la situació s’ajusti a la situació de caos
descrita pel Sr. Pineda. En aquest punt vol posar de manifest la tasca
desenvolupada en un clima de col·laboració i servei, per part dels Mossos
d'Esquadra.

Seguidament el Sr. Gilabert, presenta el Prec que el PP dirigeix al Consell en
el sentit de que ja que no hi ha la intenció de tancar el centre Baluard, es
destinin efectius extraordinaris de neteja, educadors socials i Guàrdia Urbana,
si és del cas, per tal de minimitzar l’impacte negatiu de l’actual sala de venopunció del Raval, en especial amb l’arribada del bon temps propi de la
primavera i l’estiu.
Li respon el Sr. Martí dient-li que aquesta mateixa problemàtica és la que des
del Districte es vol eradicar i que per això es treballa en la línia de l’augment de
tots els dispositius necessaris, que considera que estan donant els seus fruits, i
que sense dubte es consolidaran amb l’inici de tres edificis molt importants: el
conservatori del Liceu, i les actuacions per part de particulars al carrer Om amb
el carrer Arc del Teatre així com la del carrer de Perecamps, i la nova seu de la
Tresoreria Nacional.
No havent-hi més assumptes per ser tractats, quan són les onze de la nit, el Sr.
Casas dóna per finalitzada la sessió i s’acomiada dels assistents.
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