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1. Diagnosi, horitzó i objectius electorals d’ERC a Ciutat Vella 

Ciutat Vella és un districte petit en quan a territori. Poc més de quatre 
quilòmetres quadrats –dels més de 100 que té Barcelona- on hi vivim unes 
100.000 persones, però per on hi passen milions d’elles al cap de l’any. Segons 
dades de l’Ajuntament de Barcelona, 7’5 milions de turistes l’any visiten la 
ciutat, i sumen més de 16’5 milions de pernoctacions. I ha estat precisament el 
turisme, i els efectes adversos que provoca, un dels principals reptes als que 
s’enfronta el govern de la nostra ciutat. L’altre repte prioritari que tenim al 
districte, és fer front a l’atur i al risc d’exclusió social de molts ciutadans i 
ciutadanes. La Barcelona dual és aquella que fa compatible ser una ciutat d’èxit 
a nivell internacional, al mateix temps que dóna cobertura a situacions 
dramàtiques com els desnonaments, el sensellarisme o el col·lapse dels 
serveis socials. 

Segons la darrera enquesta de serveis municipals la principal demanda dels 
ciutadans per barri (entre un grup de demandes generalistes com aspectes 
polítics, equipaments, manteniment, neteja, seguretat, transports, etc) eren la 
seguretat, en el cas del Raval, de Santa Caterina i de la Barceloneta, i la neteja 
en el cas del barri Gòtic. La mateixa enquesta destaca que el problema més 
greu és el soroll, en el cas del Gòtic, i la seguretat a la resta del districte. I pel 
que fa a les demandes, la principal d’elles és reduir l’atur, als barris del Raval i 
la Barceloneta, i millorar la seguretat, en la resta del districte. La meitat de les 
denúncies d’incompliment de l’ordenança de convivència de tot Barcelona es 
concentren a Ciutat Vella (68.504 d’un total de 130.775 denúncies). Així doncs, 
i atenent a les estadístiques oficials del propi ajuntament, els aspectes 
relacionats amb la situació econòmica i els derivats de la convivència 
ciutadana, concentren gran part de les demandes i queixes dels nostres veïns i 
veïnes. 

L’horitzó que ens plantegem com a districte és invertir aquesta situació en base 
a tres idees: 

D’una banda, aprofitar el dinamisme econòmic del centre de la ciutat per aflorar 
la creació de noves oportunitats i nous llocs de treball amb l’objectiu de 
disminuir la xifra de 8.500 aturats i aturades del nostre districte. 

D’altra banda, dissenyar i implementar noves polítiques públiques que atenuïn 
el fort impacte que té, sobre el nostre districte, les pràctiques i les actituds que 
malmeten la convivència i empitjoren la qualitat de vida dels nostres veïns i 
veïnes.  

Finalment revertir els costos que la indústria del turisme està provocant a Ciutat 
Vella. Amb un control més exhaustiu, un reemplaçament progressiu d’activitat 
econòmica pensada en exclusiva pel turisme i la implantació d’una fiscalitat 
més justa. 
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ERC es planteja, per aquest nou cicle electoral, esdevenir l’alternativa al govern 
de Xavier Trias (CiU). Per a fer-ho possible cal què, des del districte, aspirem al 
sostre que va suposar el suport aconseguit a les darreres eleccions europees, 
on ERC va multiplicar per quatre el suport assolit a les darreres eleccions 
municipals al districte de Ciutat Vella. 

Convocatòria electoral Vots Percentatge Consellers Districte 

2014 ERC 
(eleccions europees) 

4.451 21,87% - 

2011 Unitat per 
Barcelona-ERC 

1.338 5,81% 1 conseller districte 

2007 ERC-AM 2.287 9,40% 2 consellers districte 

2003 ERC-AM 3.890 12,22% 2 consellers districte 

1999 ERC-Els Verds 1.845 5,95% 1 conseller districte 
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2. Polítiques socials i serveis d’atenció a les persones 

Ciutat Vella te tots els seus barris amb una mitjana de Renda Familiar per sota 
de la Mitjana de Barcelona, especialment el Raval i la Barceloneta i això que 
hem de tenir en compte que als nostres barris, acudeixen moltes persones d’alt 
poder adquisitiu que es senten atretes per ja sigui per l’ambient bohemi del 
Raval, la història dels barris Gòtic i Casc Antic o de la proximitat amb la platja 
de la Barceloneta, una bona mostra d’això és el preu de venda i lloguer dels 
pisos. Sense l’aportació d’aquestes persones la mitjana seria molt més baixa 
situant barris com el Raval entre els més pobres de Barcelona sinó el més 
pobre. Per tot això, deixant de banda les propostes que poden veure en aquest 
programa en l’àmbit de la creació de llocs de treball el Casal Enriqueta Gallinat 
d’ERC a Barcelona Vella aposta per un pla de xoc per ajuda als més 
necessitats. 

Un altre aspecte important, és el descens de la natalitat i de la mortalitat i 
l’increment de l’esperança de vida dona lloc a un gradual increment de la 
població de més edat. Els estudis recents demostren que el districte de Ciutat 
Vella és un dels que té més població gran. Les necessitats de la gent gran 
estan determinades per variables de tipus personal que afecten la seva 
quotidianitat (com trastorns crònics de la salut, trastorns sectorials, capacitat 
funcional, etc) com de caràcter social (estructura familiar o condicions 
socioeconòmiques tals com la puja de preus en els subministraments, els 
recursos insuficients i la manca de persones que puguin ajudar a la gent gran) i 
no podem oblidar que en molts casos són ells els que amb els seus minsos 
ingressos sustenten a tota la família. 

És per tot plegat que el nostre casal realitza les propostes següents. 

Infància 

1. Inclourem unes beques per l’esmorzar a les escoles per a aquells infants 
amb dret a la beca menjador. 

2. Establirem una beca per la compra de llibres per les famílies que tinguin 
dret a la beca menjador, així com garantirem que cap infant es quedi 
sense poder participar en activitats extraescolars. 

3. Com algunes escoles han apostat per l’horari intensiu i en conseqüència 
ja no hi ha menjador escolar es garantirà que totes les escoles públiques 
tinguin menjador per tal de garantir l’alimentació dels infants que formen 
part de famílies que estan patint la crisi. 

4. S’incrementarà el nombre de pisos i llars d'acollida d'infants als barris de 
Barcelona Vella per tal de promoure la vinculació de la mainada acollida 
al seu entorn. 
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Serveis socials 

5. Tenint en compte la situació dels nostres barris i la situació de col•lapse 
dels serveis socials, augmentarem el personal dels serveis socials per tal 
de fer més àgil la resposta i el seguiment a les problemàtiques sorgides. 

6. Crearem una Taula de Coordinació dels Serveis Socials de Barcelona 
Vella, on participaran totes les entitats, públiques, privades o 
subvencionades que desenvolupen la seva tasca als barris del districte. 
Aquesta Taula durà a terme tasques de diagnosi, planificació i seguiment 
de les actuacions, establint un Protocol d'Informació Coordinada. 
S'afavorirà així el treball en xarxa de les entitats per territori i per sector, 
per tal d'aprofitar experiències i optimitzar recursos, s'adequaran els 
perfils professionals als projectes i s'atendrà la qualitat del servei. 

7. S’adoptaran mesures per la millora de la coordinació entre els serveis 
socials i els cossos de seguretat per tal de procurar que l’acció social no 
es vegi interrompuda per les intervencions dels cossos de seguretat. 

8. S’establirà un Cens d’Activitat Social del districte per tal que les entitats 
del Tercer Sector dels barris de la Barcelona Vella puguin avaluar 
superàvits o dèficits de determinades activitats socials o bé puguin 
determinar l’excés o la manca d’oferta en els diferents grups de població. 

9. Es crearà un programa de convenis quadriennals per a projectes de 
treball social, que s'auditaran i avaluaran anualment. 

10. Es consensuaran els Plans d’Emergència Social per tal d’assegurar que 
s’hi destinen tots els recursos existents, es consensuaran aquests Plans 
amb les entitats que treballen al territori. 

11. De manera coordinada amb els centres educatius i entitats 
especialitzades, es posaran en marxa programes EMP (Escola de Mares 
i Pares) que ajudin a solucionar o a conduir els problemes familiars que 
es generen a les llars dels nostres barris. 

12. Davant la gran quantitat de famílies desestructurades que hi ha als barris 
de la Barcelona Vella, monoparentals o, en alguns casos, 
“zeroparentals”, s'establiran Grups d’ajuda Mútua de Famílies 
Desestructurades, establint el concepte d’Ajuda Mútua com a base del 
funcionament per tal de fomentar la solidaritat i el sentiment de 
comunitat. 

13. El districte de Ciutat Vella es basarà en allò que estableix la Llei 
d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya per 
tal de dissenyar els seus programes d’acollida. 

14. Per tal de trencar els dics de relació entre el veïnat i fomentar el 
coneixement mutu, s'endegaran programes de col·laboració a l'entorn 
del Consell de Bona Convivència per tal de facilitar l'establiment de 
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lligams entre les entitats veïnals de llarga tradició i les de recent 
constitució. 

15. Actuarem de manera decidida per tal d'oferir suport a aquells infants de 
famílies migrades que puguin tenir conflictes d'identitat a causa de la 
contraposició de valors rebuts a l'escola, a la societat i a la família. 
S'endegaran programes DiD (d'aquí i d'allí) per tal de fomentar entre el 
jovent la comprensió envers les diferents cultures i tradicions, el respecte 
i la convivència envers la cultura catalana com la pròpia de la nostra 
nació i animar-los a compatibilitzar el sentir-se i ser català i, alhora, del 
país d'origen propi o dels seus pares. Aquests programes DiD es 
desenvoluparien de manera coordinada amb els plans d'Entorn i 
inclouran programes basats en l'educació en valors que contemplin el 
tractament dels perjudicis, dels estereotips i de la xenofòbia. 

16. Impulsarem el debat per la modificació de la mal anomenada 
“Ordenança del civisme” defensant entre d’altres: 

a) Eliminació de qualsevol sanció a persones indigents o amb malalties 
mentals pel fet de dormir al carrer. 

b) Eliminació de qualsevol sanció a persones que no realitzen cap 
activitat il·legal com per exemple la prostitució. 

17. Promourem l'apoderament de les dones en situació de vulnerabilitat a 
partir de programes integrals que incloguin formació laboral, la formació 
relacionada amb la salut i l'atenció psicosocial. 

18. Impulsarem els Espais de guarda d'infants (EGI) on es puguin deixar els 
petits menors de 3anys durant unes hores, de forma gratuïta. 

19. Mitjançant la cooperació entre les botigues de barri i l'Administració, 
reformularem certes polítiques que desenvolupen els Serveis Socials. 
Crearem una targeta amb la qual aquells veïns que ho necessiti podran 
efectuar les compres de primera necessitat en determinats establiments 
associats a una xarxa establerta per a cobrir les necessitats bàsiques 
dels nostres conciutadans. 

Gent gran 

20. Fomentarem el voluntarietat, ajudant a les xarxes que ajudin a 
l’acompanyament i a la detecció de la gent gran que viu sola i en una 
situació precària. 

21. Fomentarem l’acompanyament a les persones grans en el moment que 
hi hagin unes eleccions, per tal, que tothom pugui  exercí el dret de vot. 

22. Fomentarem l’ajut als projectes ja existents als nostres barris com les 
escoles de salut. 
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23. El districte de Ciutat Vella mitjançant els convenis i les subvencions 
tindran especial cura d’aquelles entitats que tenen programes que creen 
sinèrgies entre la gent gran i la gent jove. 

24. Proposem que el 50% que s’atorga al barri al finalitzar la construcció 
d’un nou centre, es garanteixi. Per l’altra banda establirem una reserva 
de sòl per la construcció d’una nova residència als barris del Raval i del 
districte de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i en buscarem per fer-
ne a la Barceloneta, així com la construcció d’habitatges amb servei als 
districtes de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera i la Barceloneta. 

25. Incrementarem els ratis de Centres de Dia per a gent gran al districte. 
Per poder arribar a ser possible la independència de les persones 
cuidadores, la seva ubicació hauria de ser al barri de residència. 

26. Impulsarem una campanya per donar a conèixer els programes i plans 
de rehabilitació de les llars de la gent gran per tal de fer la prevenció de 
la dependència i estimular-ne la independència personal. 

Persones amb discapacitats físiques o psíquiques 

27. Fomentarem la creació places de respir per als familiars cuidadors de 
persones amb dependència (gent gran, discapacitats o malalts mentals). 

28. Continuarem impulsant l’adaptació dels transport públic, no només dels 
vehicles sinó també de les parades de metro i bus que encara no ho 
estan. 

29. Impulsarem l’augment de places publiques de llars de residencia i 
residències per a persones amb discapacitats físiques i psíquiques. 

30. Incrementarem les places públiques de centres ocupacionals per a 
persones amb discapacitats psíquiques. 

31. Incrementarem les places publiques de Centre de Dia per a persones 
amb discapacitats físiques i psíquiques. 
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3. Comerç, mercats i turisme 

L’activitat comercial ha estat un factor determinant en la configuració dels 
nostres pobles i ciutats, i el seu emplaçament ha acabat incidint en l’ordenació 
física del territori. El model de ciutat que des d'ERC Barcelona Vella defensem 
és el d'una ciutat compacta, alhora que complexa i socialment cohesionada. Els 
barris que volem per a Ciutat Vella són aquells que permeten satisfer les 
necessitats de consum dels veïns i veïnes d’una manera sostenible, on l’ús 
residencial es combini de manera harmònica i integrada amb les activitats 
comercials i de prestació de serveis. 

Observant la situació actual, les administracions han d'acompanyar i 
assessorar l'obertura d'establiments comercials, tot simplificant la gestió dels 
tràmits i els costos burocràtics actuals. 

Constatem amb preocupació que es segueixen incrementant els altíssims 
nivells de concentració que es donen en el comerç. Els High Volume Retailers 
(els grans grups detallistes) copen el mercat amb el conseqüent decreixement 
del mercat del comerç familiar. Aquest fet provoca directament l'increment del 
rati d'assalariats (la majoria en condicions precàries) davant del minvament del 
número d'autònoms en els sector. 

En mig d'aquest panorama actual de turisme de baix cost i de concentració de 
botigues de records; d'establiments que incompleixen sistemàticament 
qualsevol normativa; de comerços emblemàtics que són obligats a tancar fruit 
d'una estudiada inacció de l'Ajuntament; des d'ERC Ciutat Vella apostem per 
reivindicar i potenciar el petit comerç de proximitat: sols el petit comerç local 
arrelat a la seva realitat més propera dotarà al barri, al districte i a la ciutat dels 
atributs necessaris per tal de combatre aquest urbanisme intercanviable que 
replica fins la sacietat totes les grans urbs europees. 

Finalment, pel que fa al turisme, cal que Barcelona repensi el turisme no com 
un problema en ell mateix ni tampoc com la fita a perseguir, sinó com el que és: 
una industria molt potent que cal valorar en la seva totalitat i complexitat. 

El turisme, com qualsevol activitat, produeix costos i beneficis per a la societat i 
aquests es distribueixen de manera desigual. Mentre que els beneficis són 
quantificables i visibles automàticament, els costos sovint són difícilment 
quantificables i sols es visibilitzen a mig-llarg termini en forma de, per exemple, 
migracions, pèrdua de nivell adquisitiu, baixa qualitat de vida, etc. A Barcelona i 
a Ciutat Vella especialment, la concentració del turisme agreuja els costos 
socials per això cal redistribuir els grans beneficis que reporta la indústria 
turística  mitjançant mesures fiscals de redistribució. 

Tot plegat fa que des del Casal Enriqueta Gallinat proposem les següents 
mesures referents a comerç i turisme: 
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Associacions i eixos comercials 

32. Entenem que les associacions de comercials són un dels pilars del 
model comercial de Barcelona i les considerem el mecanisme 
d'implicació i de participació adequat per a la vinculació entre 
comerciants i els diferents barris. Així, es fa evident la necessitat de que 
les administracions locals s'impliquin, mitjançant el suport i la subvenció 
de campanyes de captació de nous membres, per a preservar-les i 
enfortir-les. 

33. Considerem també que els eixos comercials han de professionalitzar la 
seva gestió i potenciar-se mitjançant el seu desplegament en forma de 
BID's. En aquest sentit, impulsarem la reforma legislativa necessària 
perquè aquesta necessitat pugui fer-se efectiva. 

34. Modificarem l'actual Taula de Comerç de Ciutat Vella –per a aconseguir 
que realment compleixi l'objectiu d'establir un diàleg estable entre 
administracions i el comerç–, incloent-hi en la seva composició tots i 
cadascun dels partits polítics amb representació al plenari així com les 
diferents associacions de comerciants i els eixos comercials del districte. 

Mercats 

35. Els mercats municipals són un element diferenciador del nostre model 
comercial i el centre de referència urbà del producte fresc i, entenem, 
que han de constituir el nuclis comercial des del qual s'articuli el comerç 
del barri on s'ubica. No obstant, és palpable que el paper tradicional dels 
mercats com a gran centre de distribució alimentari de proximitat fa 
dècades que està en entredit. És per això que cal innovar per a facilitar i 
millorar la compra i la implicació del client (temps, horaris, compra 
responsable, experiència d’us i de consum, etcètera). 

36. A la vegada, és requisit indispensable que s'incrementi la 
professionalització i es prestigiï –mitjançant una formació de qualitat– 
l’activitat comercial dels paradistes. 

37. Tot reconeixent la bona tasca duta des de l'Institut Municipal de Mercats 
de Barcelona, apostem per seguir teixint relacions fluides i de cooperació 
entre la propietària de l'equipament i els mateixos operadors comercials, 
en tant que sols aquesta disposició permetrà orientar la relació entre 
l'administració i els comerciants cap a la solució satisfactòries de les 
diferents problemàtiques que sorgeixin en el dia a dia. 

38. Cal seguir potenciant sinergies entre els Mercats i les diferents Escoles 
mitjançant programes d'educació alimentària així com publicitant la 
vinculació dels restaurants que apostin per l'anomenada cuina de 
mercat. 
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39. És essencial que els mercats municipals s'integrin urbanísticament en el 
seu entorn comercial, de manera que el propi mercat actuï 
coordinadament amb la resta del barri. És per això que entenem que cal 
dotar al Mercat de la Barceloneta de l'aparcament necessari que 
requereix. 

40. Considerem prioritari el solucionar els problemes que ocasiona la venda 
ambulant així com revertir les activitats insalubres i de manca d'higiene 
que ocorren al perímetre del Mercat de la Barceloneta. 

41. Cal dotar al Mercat de la Boqueria de l'accessibilitat necessària que 
reclama així com d'un paviment adequat per l'ús de l'equipament. 

Horaris comercials i períodes de rebaixes 

42. Ens posicionem totalment en contra d'una liberalització horària que 
representarà la desaparició del comerç de barri i defensarem la llei 
catalana d'horaris comercials que té com a eixos principals el màxim 
d'obertura de 72 hores setmanals els dies laborals i un total de vuit 
diumenges i festius a l'any. 

43. Apostem perquè es controli específicament que la venda en rebaixes es 
dugui a terme, a criteri de cada comerciant i durant el termini que aquest 
consideri convenient, en els períodes estacionals d’hivern –del 7 de 
gener al 6 de març, ambdós inclosos– i d’estiu –de l'1 de juliol al 31 
d’agost, ambdós inclosos–. 

Gestió administrativa, inspecció i transparència 

44. Demanem la implantació de la Finestreta Única Empresarial a nivell del 
districte de Ciutat Vella, segregada de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i 
incrementarem la plantilla del cos de funcionaris i tècnics destinats a la 
informació sol•licitud, presentació i liquidació de les llicències d’activitat. 

45. Accelerarem la incorporació de nou personal a l’equip d’inspectors i 
revisarem els processos interns en la confecció d’expedients per tal de 
rebaixar-ne el temps de tramitació i prioritzar la inspecció d’aquells 
àmbits que requereixin d’actuacions urgents. 

46. S'informarà d'aquelles possibles mancances que tinguin els establiments 
del districte, alhora que s'assessorà sobre les millores pertinents a 
realitzar així com dels terminis requerits. 

47. Crearem un registre públic i transparent al ciutadà en el qual quedi 
reflectit el número d'inspeccions, les dates i el resultants d'aquestes. 

48. Per tal de perseguir el frau d'aquells que no compleixen les lleis a nivell 
de contractació laboral així com l'origen incert del resultant dels balanços 
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comptables, instarem a que les administracions a que creuin dades a 
nivell d'Hisenda i Seguretat Social. 

Petits i mitjans establiments i mix comercial adequat 

49. Davant d'aquesta realitat creiem necessari apostar pel manteniment i el 
reforç del teixit de PIMEs familiars que permetin generar ocupació 
efectiva alhora que advoquem pel foment de models empresarials 
cooperatius que s'erigeixen com a complementaris a l’activitat comercial 
existent. Per això, promourem ajuts a la creació de PIMEs així com de 
Cooperatives i Societats Laborals. 

50. Recolzar de debò pel petit comerç és dotar-los de protecció davant 
l'amenaça que suposa la pressió de les grans cadenes de venta al detall. 
Conseqüentment, per aquells establiments que superin els 800 m² de 
superfície, promourem mesures de contenció com per exemple el 
requisit de proveir el 20% dels m² de llur superfície comercial en forma 
de places d'aparcament. 

51. Establirem ajuts i exempcions en taxes i impostos, incidirem per a 
aconseguir un mix comercial òptim en el que s'imposi la diversitat dels 
establiments davant l'amenaça actual del monocultiu que pateixen la 
majoria dels nostres barris. 

52. En aquest mateix sentit, modificarem l'Ordenança de Comerç reduint del 
20% al 5% la possibilitat de vendre productes distints dels establerts per 
la llicència d'activitat. 

Comerços emblemàtics 

53. Impulsarem la qualificació de Béns Culturals de caràcter Històric i 
Etnològic com a patrimoni moble, immoble i immaterial dels Establiments  
Emblemàtics. 

54. Establirem un seguit d'ajuts per a la restauració i manteniment tant de 
l'immoble com dels elements mobles inventariats que hi contingui 
l'establiment. 

55. Impulsarem l'actuació de les Administracions, mitjançant els mecanismes 
administratius de que disposen –expropiació, adquisició preferent i dret 
de retracte–, per a garantir la preservació tant de l'activitat com del 
conjunt de l'establiment. 

Comerç sostenible 

56. Afavorirem fiscalment aquells establiments que participin en un consum 
de proximitat, just i responsable així com les iniciatives que s'englobin 
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dins l'economia social i que participin en l'agricultura ecològica i de 
kilòmetre zero. 

57. També es necessari que se'n fomenti i es publicitin les bones pràctiques. 
Per això promourem un distintiu de reconeixement per aquells 
establiments que siguin significats pel seu compromís amb l'entorn –
sostenibilitat– i la societat –integració social, equitat, etc.–. 

58. Augmentarem l’oferta de tallers “oferta d’oficis a la ciutat” del districte de 
Ciutat Vella i promourem acords entre els eixos comercials i aquests 
centres de Formació Professional del districte per tal que l’alumnat 
d’aquests últims puguin realitzar les pràctiques en empreses i comerços 
del barri. 

Turisme 

59. Proposem la creació d'una Taula de Turisme de Ciutat Vella format per 
associacions de veïns, partits polítics, l'administració i els agents 
econòmics implicats. 

60. Fomentarem la creació de nous establiments i models de negoci amb alt 
valor afegit als nostres barris. Per exemple, apostem perquè 
l’Ajuntament compri locals a les Galeries Maldà i els cedeixi a start-up 
tecnològiques per així, aprofitant la capitalitat de Barcelona en el sector 
de les telecomunicacions i els rendiments que dóna el turisme de 
congressos, fomentar la creació d’un viver d’empreses del sector. 

61. Impartirem cursos de Formació de Treballadors especialment en idiomes 
i ecommerce. 

62. Promocionarem esdeveniments temporals (per exemple, l'encesa dels 
llums de Nadal) i accions a nivell sectorials (per exemple, popularitzar les 
Floristes de la Rambla i incentivar la compra de flors per part dels 
turistes, hotels de la zona, etc.)  per potenciar i consolidar Barcelona 
com a referent europeu a nivell de destinació de turisme de compres. 

Pisos turístics 

63. Durem a terme una moratòria de llicències d'Habitatges d'Ús Turístic pel 
Districte de Ciutat Vella. 

64. Tal com preveu el Pla Especial Urbanístic per a la Regulació dels 
Habitatges d'Ús Turístic, demanem l'extinció de les llicencies d’HUTs en 
el termini de sis anys des de l'execució del Pla d’usos de 2013 que no 
s’hagin agrupat en edificis complets en els quals no hi existeixi cap 
entitat destinada a habitatge, ja sigui principal o secundari. 
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65. Establirem un control exhaustiu del procés d'agrupació dels HUTs en 
edificis complets per a que no es donin casos d'assetjament immobiliari 
(mobbing). 

66. Seguint criteris tècnics es promourà el trasllat de llicencies per a afavorir 
els criteris de desconcentració i descentralització recomanats. 

67. Es consultarà a la ciutadania sobre la idoneïtat o no del rescat o 
recompra de les llicències legals que perdurin. 

68. Dotarem al districte d'un servei d'inspecció ajustat a les necessitats per 
controlar el fenomen existent. 

69. Reforçarem des dels serveis informàtics la detecció  d'activitats legals i 
il·legals especialment en les plataformes d'economia col·laborativa 

70. Agilitzarem els serveis jurídics del districte –augmentant tant els recursos 
humans com els logístics– per a reduir el temps que passa entre la 
inspecció i la publicació al BOPB de la sanció. 

71. Dotarem a cada barri d'una oficina per a facilitar la informació sobre els 
Habitatges d'Ús Turístic i la denúncia d'aquells que no compleixin la 
normativa vigent. A més, aquesta oficina també informarà de l'estat de 
les denúncies interposades pels ciutadans. 

72. S'instarà a les diferents hisendes territorials a investigar el pagament 
dels impostos corresponents i a combatre els  fraus que es puguin estar 
cometent amb l'ocultació d'aquesta activitat. En aquest mateix sentit, es 
controlarà l'obligatorietat de recaptar l'Impost sobre les estades en 
establiments turístics (IEET) per part dels  Habitatges d'Ús Turístic. 

73. S'instarà a la modificació necessària de la normativa vigent per a 
preveure la retirada de la llicencia d'aquells HUTs que siguin propietat 
d'una mateixa persona física o jurídica que posseeixi pisos turístics 
il·legals. 

74. S'aplicarà una política de “0 molèsties”. Tal com passa amb algunes 
normatives que s’apliquen als negocis de restauració, proposem un 
reglament en el que les molèsties ocasionades per els usuaris dels pisos 
turístics siguin imposades als propietaris dels pisos. Així qualsevol 
sanció per molèstia, escàndol, etc, repercutiria en el propietari del pis. 

Impost sobre les estades en establiments turístics 

75. Entenem que l'aplicació de taxes que gravin diferents pràctiques és un 
instrument vàlid que no sols hauria de recaure en el gremi hoteler. 
Diferents exemples com poden ser l'EcoTax, CityTax, IVA per serveis 
turístics, diferents preus als transports públics, etc. s'implementen amb 
èxit a d'altres ciutats del nostre entorn. 
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76. De forma consensuada amb les propostes sorgides en els Consells de 
Barri del districte, destinarem una part significativa del percentatge que 
es generi de la recaptació al districte de l'Impost sobre les estades en 
establiments turístics per desenvolupar mesures de racionalització i 
minimització de l'impacte del turisme als barris de Ciutat Vella. 

77. En relació a l’ús dels recursos recaptats, primarem el criteri de benefici 
com a justificatiu (costos diferencials no pagats) i el d'externalitats per 
damunt del de la promoció turística. 

78. En relació a les tarifes, reclamem que la ciutat gestioni el 100% de 
recaptació. 

79. Demanem el pas del gravamen de l'actual “cost per unitat” (ad quantum) 
a un % sobre la facturació (ad valorem). En aquest mateix sentit, 
observem amb interès la casuística que es dona a les ciutats de Berlín i 
d'Amsterdam, en les quals el gravamen és del 5% del cost de 
pernoctació. 

80. En relació a les exempcions, entenem que es convenient de treure el 
tipus 0 actual per estades superiors a 7 dies que generen un benefici 
comparatiu per a les destinacions de sol i platja. En aquest mateix sentit 
també optem per suprimir l'exempció de que es gravi només als turistes 
majors de 16 anys. Mantindrem l'exempció per a les estades 
subvencionades programes socials i som partidaris de la tarificació 
reduïda tant per a famílies nombroses com monoparentals. 

81. Proposem la creació d'una unitat de policia turística conformada per 
agents amb coneixements d'idiomes i ben formats en matèria de 
legislació que puguin atendre amb més eficiència tant la victimització 
dels visitants que vénen a Barcelona com les principals problemàtiques 
que es donen per part d'aquests. 

82. Demanem la prohibició de circular per les voreres als grup de bicicletes, 
segways, patins i d'altres enginys mecànics. 

83. Obligatorietat de connectar a la xarxa elèctrica d'aquells creuers que 
amarrin al port. 
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4. Participació ciutadana 

Un dels principals problemes en la relació “districte – ciutadania” és la llunyania 
amb la que el districte de Ciutat Vella en els darrers anys ha tractat al veïnat i al 
teixit associatiu. Fins ara, hi ha hagut dos models, un el del govern d’entesa o 
tripartit, en el que es creaven estructures que eren més un guirigall que no pas 
un espai de participació i en conseqüència no servia per res, i el segon el de 
CiU, en el que la regidora es va reunint en privat amb cadascun dels actors que 
intervenen en una problemàtica i ella en treu les conclusions. A més, tant en el 
cas del govern d’entesa com en el de CiU la participació s’ha entès com 
quelcom consultiu i no pas decisiu. 

En els darrers 3 anys el Casal Enriqueta Gallinat d’ERC a Barcelona Vella ha 
intentat transformar aquest escenari presentant propostes al plenari de Ciutat 
Vella per tal que la participació sigui real, un dels principals exemples, ha estat 
la proposta per tal que la destinació dels diners recaptats per la mal 
anomenada “taxa turística”, sigui decidida en els consells de barri pel veïnat o 
per exemple, vam defensar una consulta veïnal sobre la modificació del pla 
d’usos. 

És per tot plegat que la participació ha de ser i és un eix en la proposta de 
reforma de Ciutat Vella per part del Casal Enriqueta Gallinat d’ERC a Barcelona 
Vella, doncs la resta de propostes només es poden entendre si van 
acompanyades per la ciutadania i el teixit associatiu veïnal, comercial i cultural. 

Per tot plegat fem les següents propostes: 

84. Es promourà una modificació en el ROM per tal que els Consells 
Plenaris de Districte, tinguin dins les seves funcions emetre informes 
preventius i vinculants en els procediments següents: 

a) Programa d’actuació del Districte. 

b) Instruments d’ordenació urbanística que afectin l’àmbit territorial del 
districte. 

c) Projectes d’equipaments del districte. 

d) Concessió d’habitatges en el territori del districte. 

e) Desenvolupament del procés de descentralització i participació. 

f) Peticions i iniciatives individuals i col•lectives de la ciutadania. 

g) Pressupostos de Districte. 

85. Es promourà una modificació en el ROM per tal que en el proper mandat 
el president o presidenta del Consell de Districte és nomenat i separat 
per l’alcalde o alcaldessa d’entre els consellers i conselleres de districte 
del partit amb representació al consell, a proposta del Consell de 
Districte, reunit en sessió extraordinària i a aquest efecte. 
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86. Es realitzarà una modificació en el ROM per tal que en el proper mandat 
els consellers i les conselleres de districte seran nomenats d’acord a una 
elecció paral·lela a les municipals de forma directa i per sufragi universal 
per la ciutadania del districte d’acord al cens electoral de les eleccions 
municipals. 

87. El funcionament de l’Audiència Pública consistirà en un torn de pregunta 
més un de rèplica per part de Regidoria, a més d’un torn de contrarèplica 
per part de les dues parts que han intervingut en cas que així ho 
demanin. 

88. Es promocionarà una reforma del ROM per tal que els Consells de Barri 
puguin proposar la inclusió de punts de l’ordre del dia del Consell de 
Districte, referits a termes d’interès general del districte, que adoptaran la 
forma jurídica que, en cada cas, determini, la secretaria del districte. 

89. Es promourà una major regularitat dels Consells de Barri convocant un 
mínim de quatre sessions ordinàries del Consell de Barri a l’any, a raó 
d’una per trimestre. El president o presidenta podrà convocar sessions 
extraordinàries per iniciativa pròpia o a proposta d’1% del veïnat 
empadronat en el barri. 

90. En l’àmbit dels pressupostos, es crearà unes assemblees per barri 
prèvies a la seva presentació on el veïnat i el teixit associatiu podran 
assistir i on es presentarà el pressupost detallat del districte i on es 
presentarà un informe on es detallaran el resultat econòmic i el 
seguiment del pressupost de l’any anterior. 

91. En l’àmbit de les subvencions de la mateixa manera que es fa una 
presentació per explicar com s’ha de demanar una subvenció, es farà 
una jornada per explicar a qui s’han concedit les subvencions. Les 
subvencions hauran de ser aprovades pel Consell Plenari de Districte. 

92. El districte haurà de respondre les preguntes i proposicions que se li 
facin per escrit en el temps màxim de 30 dies hàbils sense comptar els 
períodes d’agost i de festes d’hivern. 

93. Es promourà un canvi per tal que no es cobrin taxes a les entitats sense 
ànim de lucre que demanin instal•lar una parada informativa per 
defensar el seu ideari o qualsevol proposta que tinguin sempre i quan 
tinguin la seva seu al districte i faci més d’un mes que no han fet una 
sol•licitud semblant. 

94. El calendari de reunions de tots els òrgans de participació del Districte 
(plenari, audiències, comissions, consells de barri, etc) es publicarà a la 
pàgina web del Districte i es publicitarà convenientment amb un mínim 
d’un mes d’antelació per a facilitar l’assistència de veïns i entitats. 
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95. Es retransmetran en directe per Internet totes les reunions dels òrgans 
de participació del Districte i es posaran a disposició de la ciutadania a la 
pàgina web del Districte en un termini de 24 hores. 

96. Les actes i la documentació adjunta de les reunions dels òrgans de 
participació del Districte es posaran a disposició de la ciutadania a la 
pàgina web del Districte en un termini màxim de 72 hores. 



 

 

 

Programa electoral Districte Ciutat Vella – Eleccions Municipals 2015 17 

5. Polítiques de rehabilitació 

La rehabilitació s’ha d’implementar d’igual manera que l’obra nova com 
arquitectura, com a tot, com una actitud global i transversal en el dia a dia u en 
totes les seves esferes. Per tant, l’abast ha d’anar més enllà del propi del 
manteniment, de conservar, de reparar o de millorar la resposta energètica de 
l’edifici. 

En aquest escenari trobem que el futur en les construccions a Ciutat Vella han 
de passar tant per l’obra nova que volem que es desenvolupi en un escenari de 
paràmetres coneguts, previs i públics, com en la rehabilitació en que s’ha de 
generar un escenari de paràmetres coneguts, previs i públics. 

En aquest sentit, ERC Barcelona Vella aposta per un urbanisme social, tant en 
l’obra nova com en la rehabilitació centrant l’obra nova en al construcció 
d’habitatge social, espais per la ubicació de noves empreses, escoles bressol 
etcètera i en el cas de la rehabilitació, tenint en compte el tipus de 
construccions que hi ha al nostre barri apostar pel manteniment, conservació, 
reparació, actualització i la millora dels habitatges i les construccions. 

Ara bé, en el concepte de rehabilitació hem d’afegir dos nous conceptes: 
intel·ligent i qualificar sobre l’existent amb resultat de renovació. En el primer 
concepte tindria cabuda no només l’Smart City o Smart Building sinó l’objectiu 
de millorar la qualitat de vida des de la implementació d’aplicacions. 

Per tot plegat des d’ERC a Barcelona Vella plantegem les propostes següents: 

97. Elaborarem des de la mateixa òptica que en planejament una informació 
de l’estat del districte, dels edificis i dels seus espais entremitjos, amb 
una diagnosis dels mateixos i la definició d’unes estratègies d’actuació 
enteses com a regles d’igual manera que en la planificació 

98. Un cop realitzat el punt 96, establirem una planificació per la 
rehabilitació. 

99. Establirem uns barems d’intervenció en funció de diferents escales 

a) La ciutat des de la identitat del barri. Smart City. 

b) Recuperació de la funció social del carrer i les illes com unitat 
d’actuació. Smart Block. 

c) L’envoltat de l’edifici com part de l’escenari urbà. 

d) Els espais privats / públics dels edificis, zones comuns com a part 
del sistema unitari. Smart Building. 

e) Implantació dels estàndards d’Smart City en els habitatges. Smart 
Home. 
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100. Totes aquestes mesures hauran d’anar acompanyades d’una partida 
pressupostària per tal d’ajudar a les famílies a fer front a les despeses 
provocades. 
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6. Ensenyament 

Ciutat Vella, a causa de la situació econòmica de moltes famílies que viuen al 
districte, és un districte que pateix moltes un % elevat de fracàs escolar. Per un 
partit republicà com ERC l’ensenyament és el primer pas alhora de crear una 
societat justa. Moltes de les competències escapen no només al districte sinó 
també a l’Ajuntament, però és evident que només situant l’ensenyament com 
un dels eixos en les polítiques de Ciutat Vella podrem millorar la situació dels 
nostres barris. 

Propostes 

101. Crearem un pla d’entorn específic per cada barri i augmentarem la 
dotació al Pla d’entorn del barri del raval. 

102.  Augmentarem l’oferta de tallers (oferta d’oficis a la ciutat) del districte de 
Ciutat Vella i promourem acords entre els eixos comercials i aquests 
centres de Formació Professional del districte per tal que l’alumnat 
d’aquests últims puguin realitzar les pràctiques en empreses i comerços 
del barri. 

103.  Establirem mecanismes per a una especial atenció a la comissió de 
garanties en relació a les places de reserva dels centres sostinguts amb 
fons públics per l’alumnat amb necessitats educatives específiques. Així 
com un repartiment equitatiu dels alumnes nouvinguts per tal de facilitar-
ne la integració. 

104.  Promourem mesures de planificació que afavoreixin l’escolarització 
equilibrada i evitar l’augment de ràtio en els centres dels barris adjacents 
i d’altres. 

105.  Crearem un pla específic en el districte, per reduir l’abandonament 
prematur i reconduir a programes formatius els joves de 16 a 18 anys 
que han deixat el sistema educatiu, en coordinació amb Barcelona 
Activa, a través de reforçar el projecte amb suport professional 
mitjançant el desenvolupament de programes formatius conjuntament 
amb els eixos comercials del districte per tal que s’estableixin acords per 
tal que els alumnes d’aquests programes i dels PQPIs puguin fer les 
pràctiques en els centres comercials i empreses del districte. 

106.  Impulsarem la recuperació de la 6a hora. 

107.  Impulsarem programes on els alumnes amb necessitats educatives 
especifiques es sentin recolzats i a la vegada el seu professorat. Durant 
aquest últims temps les escoles de ciutat vella senten un dèficit alhora 
d’atendre la diversitat del seu alumnat, especialment amb aquells 
alumnes que pateixen algunes dificultats. És per això que plantegem un 
programa que duri durant tot el curs amb especialistes d’educació 
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especial, logopedes, psicopedagogs que ajudin, en horari extraescolar, a 
millorar tant els seus nivells d’aprenentatge com la seva autoestima. A la 
vegada aquests programes estaran vinculats amb les escoles que des 
don es promoguin aquests programes. 

108.  Crearem un programa pel reconeixement i suport a les entitats de lleure 
i d’associacions de joves especialment a les entitats esportives que 
tinguin escoles d’esport de base. 

109.  Vincularem la formació dels Programes de Qualificació Professional 
Inicial (PQPI) –programes adreçats al jovent que ha acabat l'ESO sense 
obtindre la titulació– a les necessitats del comerç de barri: uns mesos 
abans a l'inici dels períodes de rebaixes, els joves realitzaran les 
pràctiques corresponents com a ajudants dels comerços per tal d'estar 
formats i en disposició d'incorporar-se com a dependents en els mesos 
de punta laboral. L'ajuntament es farà càrrec de les cotitzacions 
corresponents a la Seguretat Social. Plans de transició al treball (PTT) 
Programes de formació i aprenentatge professional (FIAP) Plans 
d'iniciació professional (PIP). 

110. Realitzarem un estudi de demanda real d’escoles bressol a Ciutat Vella i 
realitzarem un programa de construcció d’escoles bressol públiques 
atenent a les necessitats del veïnat de Ciutat Vella. 

111. Impulsarem la transformació del programa EXIT en un programa de 
repàs continuat durant el curs, d’acord amb els centres i amb el consorci 
per tal que en la mesura del possible, els responsables siguin mestres 
contractats i no voluntaris. 
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7. Polítiques d’habitatge 

L’habitatge es configura com un bé bàsic, de primera necessitat, i, així ho diu 
l’art. 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya on proclama els drets en l’àmbit 
del habitatge. La situació econòmica està comportant canvis socials, 
econòmics, legislatius i polítics, aquests canvis es reflecteixen en una profunda 
crisis que està afectant, especialment, a la capacitat econòmica de les famílies, 
per la reducció del poder adquisitiu i sobre tot per la pèrdua del lloc de treball. 
La manca de feina ha ocasionat que  moltes famílies com persones que viuen 
soles no poden arribar a pagar un lloguer, agreujat per trobar-se també en un 
districte on els preus del lloguer superant la mitjana d’altres barris provocat per 
una política de massificació turística, la qual ha donat facilitats als propietaris de 
pisos ha posar els seus lloguers molt alts en referència a una població mitjana 
baixa en quan a recursos i salaris. 

Propostes 

112. Tot l’habitatge de nova construcció pública ha de ser de lloguer social i el 
preu d’aquest no ha de superar el 30% dels ingressos familiars. 

113. El 50%  d’aquesta nova la construcció, tan si és habitatge social, com 
habitatge amb serveis o residències, s’ha de garantir  per sempre pels 
veïns del barri on es dugui a terme la nova construcció. 

114. Realitzarem una inspecció per trobar tots els pisos buits, diferenciant els 
que són propietat de bancs i immobiliàries i els que ho són de persones 
físiques. 

a) Els habitatges , que siguin  propietat d’una entitat bancària i restin 
buits passaran a ser de lloguer social per un període no inferior de 2 
anys ni superior a 5 anys. 

b) Els habitatges propietat d’una persona jurídica, que restin buits, es 
traslladarà la informació a la taula del tercer sector, per tal que portin 
a terme el compromís pres amb l’Administració de fer possible un 
lloguer social. 

115. Perquè no desaparegui la xarxa veïnal, alhora d’atorgar un habitatge 
social, es tindrà en compte,  en la mesura que sigui possible , d’ubicar a 
les famílies afectades  que puguin accedir a aquest habitatge, sigui en el 
seu barri. 

116. Les polítiques d’habitatge han d’anar acompanyades d’una bona política 
d’ocupació, ja que, entenem que la inserció en el mon laboral es la base 
perquè les famílies puguin viure dignament. 

117. Els habitatges que tenen una activitat il·legal HUT, i recau una sanció 
econòmica al propietari, es pot fer una mediació per la qual passes el 
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habitatge a lloguer social durant un temps no superior a 3  anys, 
depenent de la sanció,  tal i com s’ha fet al barri de la Barceloneta i s’ha 
pogut ubicar una família que estava a una pensió, per haver patit un 
desnonament per falta de pagament de lloguer. 

118. La ubicació de famílies que tinguin fills menors d’edat i que pateixen un 
desnonament sense l’adjudicació d’un habitatge social, hauran de ser 
ubicades en espais que tinguin com a mínim zones on poder cuinar i 
zones per realitzar tant la higiene personal com de bugaderia, “mai en 
pensions”. 

119. Crearem d’una taula formada per agent jurídics, socials, associacions 
dedicades a l’habitatge social, Síndic de greuges, patronats, i moviments 
veïnals  i altres entitats d’interès, per tal que controlin el número de 
desnonaments del districte tant per impagament hipotecari, com de 
lloguer  i la ubicació de la família o del individuo si viu sol. 

120. Establirem mesures per tal que sigui possible fer permutes amb les 
plantes baixes destinades a habitatges, per tal que arribin a acords amb 
els propietaris de pisos amb mobilitat reduïda. 

121. En les noves construccions d’habitatge social, una part dels habitatges 
han de ser per a gent gran amb mobilitat reduïda. 
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8. Patrimoni 

El patrimoni històric (arquitectònic, artístic, paisatgístic i documental) dels barris 
que conformen el Districte de Ciutat Vella és d’una riquesa extraordinària, 
malgrat l’espoli que ha sofert durant les darreres dècades per part del lobby 
turístico-immobiliari. Les polítiques municipals en l’àmbit patrimonial no s’han 
de limitar només a preservar-lo d’aquesta depredació, sinó que també l’han de 
posar a l’abast de la ciutadania. Lluny d’utilitzar el patrimoni com un mer reclam 
turístic, l’Ajuntament ha d’afavorir que els nostres veïns i veïnes el coneguin, se 
l’apropiïn i el defensin, de manera que esdevingui un dels pilars de la identitat 
col•lectiva i, en conseqüència, de la cohesió social dels nostres barris. Com a 
republicans, no creiem en les grans infraestructures culturals que situïn 
Barcelona en l’aparador global, sinó que apostem pels equipaments de 
proximitat de posin la cultura al servei de la ciutadania. 

En aquest sentit les propostes del casal d’ERC Barcelona Vella són: 

122. Durem a terme una campanya de sensibilització destinada a fer conèixer 
la significació del patrimoni històric i artístic (edificis, monuments, fonts, 
noms de carrer...) del Districte als veïns i veïnes, amb una especial 
atenció per als infants. L’objectiu és fomentar l’apoderament dels barris 
del centre històric per part de la ciutadania i afavorir el sentiment de 
pertinença a Ciutat Vella. 

123. Revisarem la normativa urbanística de Ciutat Vella per tal de dotar al 
Districte d’un règim de protecció arquitectònica i patrimonial equivalent al 
de l’Eixample. 

124. Catalogarem com a Bé d’Interès Urbanístic de la Ciutat els edificis que 
encara es conserven de l’entramat urbà original de la Barceloneta de la 
segona meitat del segle XVIII, encara que hagin sofert transformacions 
posteriors, i facilitar la seva rehabilitació integral a través d’un pla d’ajuts 
específic. 

125. Portarem a terme la dignificació i rehabilitació del Baluard del Migdia i del 
Baluard de Sant Antoni per a fer accessibles aquests dos conjunts 
arqueològics a la ciutadania i donar a conèixer la significació de les 
muralles en la història de Barcelona. 

126. Rehabilitarem els edificis del carrer de la Seca núm. 2, que havien format 
part de l’antiga Seca de Barcelona, la fàbrica de moneda de la ciutat 
entre els segles XIII-XIV i XIX, per a crear-hi un centre d’interpretació 
dedicat a la moneda catalana, on es farà un recorregut pel ric patrimoni 
numismàtic barceloní i català a través dels fons del Gabinet Numismàtic 
de Catalunya, i s’explicarà l’evolució del procés d’encunyació de moneda 
aprofitant les restes arqueològiques conservades en els immobles. 



 

 

 

Programa electoral Districte Ciutat Vella – Eleccions Municipals 2015 24 

127. Posarem de relleu el valor patrimonial de l’antic Rec Comtal i senyalitzar-
ne el traçat des de la seva entrada a la ciutat pel Portal Nou fins a la 
seva sortida al mar prop del baluard del Migdia. 

128. Crearem un centre d’interpretació del Raval que permeti conèixer a la 
ciutadania l’evolució històrica del barri i comprendre la seva complexitat 
social actual, centre que ha d’abordar temàtiques com els monestirs, els 
hospitals i les hortes de les èpoques medieval i moderna, l’efervescència 
fabril del segle XIX, l’arrelament del moviment anarcosindicalista de 
principis del segle XX, les onades migratòries del segles XX i XXI, 
l’època daurada del Paral·lel o l’anomenat “barri Xino”, entre d’altres. 

129. Dignificarem i potenciar el conjunt monumental de l’Hospital de la Santa 
Creu i dels jardins Rubió i Lluch, de manera que pugui compatibilitzar les 
funcions de seu d’importants institucions culturals del país (Institut 
d’Estudis Catalans, Biblioteca Nacional de Catalunya i Reials Acadèmies 
de Medicina i de Farmàcia de Catalunya), i de vector de creació artística 
contemporània (Teatre de la Biblioteca de Catalunya i La Capella), i, 
alhora, esdevenir d’espai públic de lleure familiar de la ciutadania del 
barri del Raval, aprofitant la presència de la Biblioteca de Sant Pau i 
Santa Creu i coincidint amb la redefinició de les dependències que 
alliberarà el trasllat de l’Escola Massana al seu nou emplaçament de la 
Plaça de la Gardunya, anunciat per al 2016. 

130. Cedirem a l’Ateneu Enciclopèdic Popular un local municipal al Districte 
de Ciutat Vella perquè no només pugui dur a terme les seves activitats 
culturals, sinó també conservar i posar a disposició de la ciutadania el 
seu importantíssim fons documental sobre el moviment obrer i la cultura 
popular a la Catalunya dels segles XIX i XX, en compliment de l’acord 
signat per l’Ajuntament el 2011. 

131. Restablirem el nom històric de Passeig Nacional a l’actual Passeig de 
Joan de Borbó, d’acord amb la voluntat majoritària dels veïns i veïnes de 
la Barceloneta i amb el prec d’ERC acceptat pel plenari del Districte de 
Ciutat Vella el març de 2013. 

132. Reclamarem a l’Estat espanyol i, en assolir la independència, a la 
Generalitat, la cessió de la propietat del Palau del Lloctinent –antiga seu 
de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i avui seu merament institucional 
d’aquest arxiu- (Carrer dels Comtes, 2), per a integrar-lo en l’eix 
patrimonial Museu Marès – MUHBA, del qual en formen part la resta 
dependències de l’antic Palau Reial Major (Saló del Tinell, Capella de 
Santa Àgata i Torre de Martí l’Humà). 

133. Negociarem amb la Generalitat la cessió a l’Ajuntament de la propietat 
dels edificis de l’Antiga Foneria de Canons (Rambla, 2) i l’Antic Borsí –
l’antiga Escola d’Arts Aplicades i Oficis de la Llotja- (Carrer d’Avinyó, 23), 
a canvi del compromís municipal de rehabilitar-los per tal de dedicar-los 
a equipaments culturals. 
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134. Elaborarem un catàleg exhaustiu d’establiments històrics -amb més de 
cinquanta anys-, emblemàtics i/o singulars de Barcelona i redactar una 
normativa que asseguri la protecció integral d’aquests comerços com a 
part del patrimoni cultural de la Ciutat i la continuïtat de la seva activitat, i 
que els proporcioni l’accés a un pla d’ajuts específic. 
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9. Cultura 

Fins ara, els governs de la ciutat han apostat per una política cultural basada 
en crear grans organismes (Raval Cultural) o bé en la promoció de la cultural 
“interna” és a dir, la cultura que es fa dins els espais. Pel Casal Enriqueta 
Gallinat d’ERC Barcelona Vella, la cultura no és només una necessitat, és 
també un dret, un dret que s’ha de protegir. Evidentment aquest dret no pot 
anar contra els altres com per exemple el del descans del veïnat, però no és 
menys cert, que la immensa majoria dels altres drets no poden anar contra el 
dret a l’accés a la cultura. 

ERC Barcelona Vella, veu la cultura com una oportunitat per tal de promoure tot 
d’activitats més enllà de les clàssiques de restauració i de promoure un turisme 
cultural que s’allunyi de l’actual, és per això que ERC Barcelona Vella 
presentem les propostes següents: 

135. Reservarem zones de l’espai públic on els estudiants de les escoles d’art 
situades al barri podran exposar les seves obres durant el període d’un 
mes per obra per tal de fer-se conèixer i apropar l’escultura a la 
ciutadania. 

136. Impulsarem un projecte per tal d’apropar l’art de la fotografia a la 
ciutadania mitjançant l’exposició de fotografia de gran format en mitgeres 
i solars del districte d’acord amb els propietaris dels solars. 

137. Impulsarem una reforma de l’ordenança de paisatge urbà, mitjançant la 
qual les persianes del districte seran decorades per artistes urbans 
(grafiters) amb dibuixos que es relacionin amb el negoci de la persiana. 

138. Malgrat actualment no existeix obra en el districte, en les obres que hi 
hagin es cedirà el mur que envolti l’obra per tal que sigui decorat per 
grafiters. 

139. Realitzarem una prova pilot per tal d’acostar el teatre a les places, creant 
un programa per tal que els mesos de bon temps (del juny al setembre) 
es representin obres de teatre de joves autors per companyies amateurs 
o que estan començant. 

140. Crearem un línia de finançament, per tal que els locals que vulguin 
programar música en viu, puguin accedir a crèdits per tal d’insonoritzar el 
seu local i programar música en horari de 20.30 a 22.30 h. Aquest 
finançament serà retornat pel local a raó de 10 quotes anuals que seran 
abonades de nou al local en forma de subvenció en el cas que aquest no 
ocasioni molèsties al veïnat i compleixi amb totes les normes que 
defineixi el reglament que es farà d’acompanyament a la proposta. En 
previsió de la forta demanda que hi haurà d’aquesta proposta l’accés a 
les ajudes serà en funció de l’antiguitat de la propietat. 
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141. Es modificaran els Criteris d’Ordenació dels Pintors de la Rambla per tal 
de vetllar que l’espai recuperi la personalitat que sempre ha tingut i que 
ha fet famós l’espai. 

142. Es buscaran indrets al districte com la Rambla del Raval o la 
immediatament propera al Moll de la Fusta o el Pg. Nacional (Joan de 
Borbó) per tal que les diferents modalitats d’art urbà puguin representar 
les seves activitats. El reglament per fer efectiu aquesta proposta es farà 
d’acord amb els diferents col•lectius. 

143. El districte de Ciutat Vella impulsarà la compra del Teatre Principal, el 
Bars i juntament amb l’Arnau crearà un consorci d’espais públics, que 
serviran de per fomentar la cultura, espai d’ensenyament del teatre i la 
música. La concessió dels espais es farà mitjançant públic donant molt 
de valor a que l’entitat adjudicatària tingui la seva raó social al districte i 
que reservi horaris de “qualitat” a les possibles bandes, companyies o 
grups que es creïn al districte per assajar o representar les seves obres 
o actuacions. 

144. D’acord amb les entitats que realitzen programes similars, promourem 
un gran pla pel foment de la lectura. 



 

 

 

Programa electoral Districte Ciutat Vella – Eleccions Municipals 2015 28 

10. Seguretat 

El districte de Ciutat Vella, malgrat el descens d’alguna tipologia de delicte està 
veient com augment altres tipus i fins i tot la sensació d’inseguretat d’algunes 
zones com per exemple la Barceloneta, els entorn de la Plaça Folch i Torres o 
determinades parts del Gòtic, a més de problemàtiques que no estem 
aconseguint eliminar dels nostres barris com la venda ambulant o alguns fets 
greus que lamentablement han ocorregut. 

Propostes 

145. Proposem augmentar el nombre de reunions de la Taula de Seguretat 
fent que participin les entitats veïnals i comercials dels barris així com els 
polítics representats al Consell Plenari, per tal de millorar la situació. 

146. La Guardia Urbana ha de tornar a ser una policia Administrativa i en 
conseqüència ha de ser més present al carrer caminant i no pas en 
vehicles motoritzats.  A més de centrar-se en faltes administratives com 
compliment de les ordenances de terrasses i vetlladors, comerços que 
no compleixen els horaris, el maltractament als animals, etcètera. 

147. Desplegament d'Educadors i d'Agents Cívics als barris del districte per 
tal d'establir una xarxa de complicitats amb la realitat social dels nostres 
barris. 

148. Promourem una prova pilot per tal que la policia que aturi a una persona 
per identificar-la hagi de presentar un informe explicant quins han estat 
els motius que han fet que s’hagin decidit per aquesta persona i no per 
una altra. 

149. Eliminarem totes les càmeres de videovigilància doncs s’ha demostrat 
que no serveixen per res. 

150. Publicarem les dades de seguretat de tots els cossos que actuen al 
Districte de Ciutat Vella a la pàgina web del districte amb periodicitat 
bimensual. 
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11. Tinença responsable d’animals de companyia 

Davant l'augment de la població canina resulta necessària  una adequada 
normativa municipal i més responsabilitat per part dels propietaris. No obstant 
això no hem de castigar tots els gossos de la ciutat per aquells propietaris que 
incompleixen la normativa i no recullen les deposicions dels gossos o per 
aquells propietaris que tenen gossos considerats de raça perillosa i no 
compleixen amb la normativa corresponent. Esperem i reclamem major eficàcia 
per part del Ajuntament a sancionar aquelles conductes que molesten tant els 
propietaris dels gossos com els altres ciutadans. 

El districte de ciutat vella , segons dades, te un cens del 10,5% de la població 
canina de Barcelona que oscil•la entre 120.000 i 140.000 gossos, això suposa 
uns 14.000 gossos censats ,evidentment la població real pot arribar ser molt 
més gran, i amb un territori de 499,4 hectàrees, i amb pocs grans espais, 
provoca moltes vegades malestar amb les persones no posseïdores de 
animals. 

Propostes 

151. Impulsarem l’acompliment real dels drets i els deures que genera la nova 
ordenança de Protecció, tinença i venda d’animals, tant en relació als 
propietaris com als animals de companyia i promourem un major 
coneixement del contingut de la nova ordenança fent especial incidència 
en els processos de sensibilització a la població en relació a la protecció 
dels animals i la cura de l’espai públic. 

152. Impulsarem un major coneixement de l’Oficina de Protecció dels 
Animals, com un espai idoni a partir del qual vehicular, tant les 
demandes i les denúncies ciutadanes, com les polítiques de protecció 
dels animals que es fan a Barcelona 

153. Alhora d’instal·lar nous pipicans, es tindrà en compte l’opinió del veïnat i 
els usuaris d’aquests espais. 

154. Proposem augmentar les partides econòmiques destinades a 
l’esterilització dels animals de companyia, així com les subvencions 
destinades a serveis veterinaris a les entitats animalistes amb l’objectiu 
de donar suport als sectors més vulnerables de la societat. 

155. Impulsarem la substitució progressiva del l’actual model del ZOO, per 
una alternativa ètica als animals en captivitat; l’e-ZOO, una nova manera 
de conèixer els animals, promovent el coneixement científic i educatiu i 
la protecció de la biodiversitat. 

156. Agilitzarem els tràmits existents, per part dels serveis municipals en quan 
a la recollida d’animals perduts o abandonats. 
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157. Executarem l’ordenança per de crear un registre de les persones que 
han estat sancionades per infraccions que impliquin maltractament o 
abandonament d’animals. 

158. Proposem la construcció d’una colònia de gats a la Barceloneta, portada 
per voluntaris, però a la vegada que sigui un lloc on es facin polítiques 
educatives respecte als animals amb la participació de les escoles. 
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12. Programa territorial per barris 

Gòtic 

159. Durem a terme la remodelació del carrer Joaquim Pou ampliant la vorera 
cantó muntanya i reduint el carrer a un sol carril. 

160. Recuperarem l’orientació del transit dels carrers Joaquim Pou, Capellans 
i Sagristans que tenien anteriorment, és a dir, fent-lo de nou un carrer 
d’entrada, fet que minvaria les molèsties al veïnat de la zona sense 
molestar al nou teixit comercial. 

161. Canviarem el sentit dels carrers Ripoll i Magdalenes (només el tram fins 
a Tomàs Mieres) per tal que els vehicles puguin accedir als dos 
pàrquings que es troben a la zona i que un cop surtin d’allà puguin 
accedir a la Via Laietana. Els vehicles que actualment circules pel carrer 
Comtal haurien de fer servir la mateixa sortida cap a Via Laietana per 
Tomàs Mieres. 

162. Iniciarem un procés de creació d’espais infantils als nostres barris com 
per exemple a la Plaça de la Mercè i de millora dels ja existents com per 
exemple el de la Plaça Sant Miquel. Al voltant dels espais infantils es 
plantaren els arbres necessaris per donar ombra a l’espai i seran 
envoltats per bancs. Els espais de Bicing o altres que hi hagi a l’actualitat 
seran traslladats a una zona propera. 

Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera 

163. Impulsarem el retorn a la seva clau urbanística anterior d'equipament a 
les finques 13b i 17 del carrer Sant Pere Més Alt i el número 2-8 del 
carrer Amadeu Vives, on s'havia d'edificar l'anomenat Hotel del Palau. 

164. Negociarem amb el promotor per tal que l’hotel conegut com el de Rec 
Comtal no prosperi i en el seu lloc es construeixin pisos tutelats. 

Raval 

165. Abordarem la reforma urbanística dels carrers Arc del Teatre i Lancaster i 
iniciarem els tràmits per adquirir la propietat del Teatre Principal, per fer 
que ambdós projectes de rehabilitació es projectin de manera conjunta. 
Aquesta reforma consistirà en l’eixamplament del carrer Arc del Teatre 
entre Lancaster i Guàrdia, passant dels actuals 4m als 8m, la construcció 
d’un aparcament que ocupi tot el soterrani de l’àmbit d’actuació, la 
realització d’un pati interior d’illa (privat) continu a la resta de patis de 
l’interior d’illa, l’ampliació de la placeta de la palmera a 160 m2, així com 
la construcció en els solars d’habitatge de lloguer social i destinar els 
baixos a l’AAVV de l’Arc del Teatre. 
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166. Complirem el mandat del veïnat de Ciutat Vella en quant a la reforma de 
la Plaça Folch i Torres d’acord amb el procés participatiu. 

167. Promourem la reforma de la Ronda de Sant Antoni, mitjançant un procés 
participatiu entre les associacions veïnals i comercials més els partits 
polítics amb representació al Consell Plenari de Ciutat Vella i l’Eixample. 

Barceloneta 

168. Ens comprometem a construir habitatges socials del solar de Passeig 
Joan de Borbó, 11 

169. Un cop acabar el contracte actual, impulsarem que l’Espai d’Andrea 
Dòria sigui una escola bressol. 

Ciutat Vella 

170. Analitzar com millorar o habilitar una zona de càrrega i descàrrega en 
aquesta àrea per tal que els transportistes no hagin de buscar zones poc 
adequades o generar disfuncions en l’entorn per dur a terme la seva 
feina, indispensable pel teixit comercial. 

171. Impulsarem la reforma de la Via Laietana creant una Taula de deliberació 
formada pels partits amb representació al consell plenari, les diferents 
entitats veïnals i comercials dels barris Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina 
i la Ribera i tècnics del districte de mobilitat, per tal que al final del 
mandat hi hagi un projecte definit de com ha de ser aquesta 
remodelació. 

172. Impulsarem un Pla Especial de la Rambla complert per tal de recuperar 
aquest espai per la ciutadania d’acord amb les entitats veïnals i 
comercials de la zona seguint amb el projecte del Pla Cor. 

173. Impulsarem la inspecció de totes les voreres per tal de garantir que es 
compleixi la normativa en quant a persones amb discapacitats físiques i 
establirem un protocol per tal que la reparació de les voreres es faci de 
manera ràpida i eficaç. 

174. Realitzarem auditories sobre les actuacions que s'han portat a terme 
sota la Llei de barris de Santa Caterina i de la Barceloneta. 

175. Elaborarem i es farem públic el cens de propietats de l'ajuntament i 
qualsevol entitat on l’Ajuntament tingui participació al districte. 

176. Fins que no es dugui a terme la reforma de l’ordenança de Terrasses i 
vetlladors de la ciutat de Barcelona, incrementarem el Pla d'inspeccions 
periòdiques dels vetlladors de restauració per evitar abusos i també per 
prevenir els efectes de la llei antitabac. 
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177. Impulsarem el redactat d’un nou pla d’usos, modificat, amb el consens 
de les entitats veïnals, comercials i els gremis que els pertoqui posant 
especial atenció a: 

a) Eliminació de les àrees de tractament específic (ATEs) tal com estan 
ara, a no ser que siguin per restringir encara més l’aparició 
d’Establiments destinats a activitats de restauració, establiments 
individuals especialistes, establiments d’hostaleria, apartaments 
turístics i habitatges d’ús turístic. 

b) Promourem l’eliminació de places hoteleres fomentant la reducció de 
places en els trasllats d’establiments d’hostaleria, i eliminarem la 
possibilitat d’ampliar les àrees complementaries doncs donen espai a 
nous bars i/o restaurants que fan la competència als ja existents. 

c) S’extingiran les llicències 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 dos 
anys, en el cas de propietaris que siguin persones jurídiques i de 
quatre anys en el cas de les persones físiques, a comptar des de 
l’aprovació definitiva de la present modificació de Pla especial, no 
s’hagin agrupat en edificis sencers o edificis amb altres usos que no 
siguin el d’habitatge segons les condicions de l’article 21. 

d) Però el més important alhora de redactar el nou pla, 
independentment del document final, serà el com, doncs volem que 
sigui mitjançant un procés participatiu i col·laboratiu entre tothom. 




