
La primera tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Marta Camps, ha presidit aquest dilluns el 
consell d'administració de l'Empresa Municipal d'Urbanisme, en el qual ha informat que 
actualment l'entitat gestiona el lloguer de més de 200 pisos de particulars, que corresponen a 
la Xarxa de Mediació i a la Borsa Jove d'Habitatge (que a partir d'ara passa a assumir-la 
l'Oficina Local d'Habitatge), a més del 234 habitatges de propietat municipal que també 
gestiona l’EMU.

Així mateix, Camps ha fet balanç del Pla de Barris del Centre Històric, com són totes les 
activitats socials, lúdiques i de formació, entre altres, que s'estan duent a terme; a més del 
seguiment de les actuacions urbanístiques que s'estan desenvolupant al barri, com són la 2a 
fase de la rehabilitació de l'antic convent de Santa Clara i la 2a fase de recuperació del Mercat 
del Pla. En el marc del Centre Històric, també s'ha fet un seguiment del del projecte Solars 
Vius, que està recuperant patis que estan buits per donar-los un ús social, cultural i lúdic per al 
barri, com s'ha fet al carrer Alsamora, un aparcament de rotació de 22 places entre el carrer 
Cavallers i el carrer Galera, així com al solar situat entre els carrers Sant Martí, Gramàtics i 
Parc. L’objectiu de la Paeria és continuar actuant a altres espais amb diversos usos possibles, 
com és el cas dels solars buits de l’illa situada entre els carrers Tallada, Múrcia i Veguer de 
Carcassona que, després dels enderrocs dels edificis, s’adequarà com espai públic per als 
veïns i veïnes del barri, també a través d’un procés de participació ciutadana perquè tothom hi 
pugui aportar les seves idees.

També, s'ha fet balanç de les actuacions que s'estan duent a terme en el marc del Pla de 
Barris de Portal de la Magdalena-Noguerola, posant especial èmfasi al Concurs d'Idees per a 
la dinamització socioeconòmica de la Rambla Ferran que impulsarà l'Empresa Municipal 
d'Urbanisme properament, amb l'objectiu de donar vida a aquest eix tan important de la ciutat 
amb nous usos culturals, de restauració, lúdics, d'oci, així com una actuació urbanística global.
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El consell d'administració de l'EMU ha donat compte  avui de l'execució del projecte Solars Vius i el b alanç 
d'activitats dels Plans de Barri del Centre Històri c i de Noguerola-Magdalena
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