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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

Sessió de 12 de juliol de 2016 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 12 de juliol de 2016, s’hi reuneix 

la COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, sota la presidència de la Ima. 

Sra. Montserrat Benedí i Altés. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Laia Ortiz 

Castellví, Laura Pérez Castaño, Maite Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard 

Ardanuy i Mata, Mercè Homs i Molist, Marilén Barceló Verea, Koldo Blanco Uzquiano, Juanjo 

Puigcorbé i Benaiges, Carmen Andrés Añón, Àngeles Esteller Ruedas, Maria Rovira Torrens, 

assistits per l’assessora jurídica, Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del 

secretari general i que certifica. 

 

També hi són presents els Ims. Srs.: Jaume Collboni i Cuadrado, Raimond Blasi i Navarro i la 

Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol. 

Igualment, hi són presents les Sres. i els Srs.: Berta Sureda Berna, comissionada de Cultura; 

Miquel Àngel Essomba Gelabert, comissionat d’Educació i Universitats; David Escudé 

Rodríguez, comissionat d’Esports; Gemma Tarafa Orpinell, comissionada de salut, i Ricard 

Vinyes i Ribas, comissionat de Programes de Memòria. 

No hi són presents: la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago i l’Im. Sr. Josep Maria Montaner 

Martorell. 

 

S’obre la sessió a les 9.30 h. 

 

La Sra. BENEDÍ saluda els assistents i anuncia que abans de començar la sessió es farà un 

minut de silenci per les dues criatures que van morir ahir en un incendi a Sant Martí. 

 

Es fa el minut de silenci. 

 

I)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

  

S’aprova. 

 

II)  Part informativa 

 

a)  Despatx d’ofici 

 

En compliment del Decret d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN les 

resolucions següents: 

 

1.-  (160400078) Districte de les Corts 

Del gerent municipal, de 20 de juny de 2016, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació del servei de promoció, dinamització i organització d’activitats 

infantils i familiars, d’educació en el lleure i de participació en la ludoteca Guitard, per als 

exercicis 2016-2018, i per un import de 222.333,33 euros. 
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2.-  (20162061) Districte de Gràcia 

Del gerent municipal, de 22 de juny de 2016, que adjudica a l’Associació Esportiva Escolar IES 

Montserrat de Barcelona el contracte per a la gestió i explotació de les pistes poliesportives de 

la Creueta del Coll, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 20.000,00 euros. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 30 de juny de 2016: 

 

3.-  (20169205) ADJUDICAR el contracte núm. 16C00003, que té per objecte la Gestió de Serveis 

públics, modalitat concessió, per a la gestió i explotació CC Fort Pienc i casal infantil Fort 

Pienc del Districte de l’Eixample, per un import de 668.701,26 euros, exempt d’IVA, de 

conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Ludic 3, 

S.C.C.L. amb NIF F60475902, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta 

més avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en 

el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada 

quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix 

document, en concepte de subvenció màxima per mantenir l’equilibri econòmic, i subordinada 

al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. REQUERIR 

l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la recepció de la 

notificació de l’adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les dependències Dep. 

Recursos Interns. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 7 de juliol de 2016: 

 

4.-  (20160004) ADJUDICAR el contracte núm. 16001690, que té per objecte la prestació del servei 

de gestió de l’Espai Familiar i Centre Obert de Sant Martí (lot 1) per un import de 879.186,25 

euros, IVA exempt, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en 

l’expedient a Suara Serveis SCCL amb NIF F-17444225, i d’acord amb la seva proposició, en 

ser l’única oferta presentada, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 

suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari 

l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document 

comptable. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils 

següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte 

a les dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de 

Sant Joan, 75, 9è). DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

5.-  (20160004) ADJUDICAR el contracte núm. 16001691, que té per objecte la prestació del servei 

de gestió de l’Espai Familiar i Centre Obert de Les Corts-Sants (lot 2) per un import de 

925.941,54 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l’expedient a Iniciatives i programes, SL, amb NIF B-59545913, i d’acord amb 

la seva proposició, en ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, sotmès a la condició 

suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos posteriors a l’actual. 

DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la partida i als 

pressupostos que s’indiquen en el document comptable amb el següent desglossament: 

841.765,04 euros de pressupost net i 84.176,50 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 

10%. REQUERIR l’adjudicatari per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 

recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui per formalitzar el contracte a les 

dependències del Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant 

Joan, 75, 9è). DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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El Sr. CIURANA assenyala, respecte al despatx d’ofici, que, com ja ha posat de manifest en 

diverses ocasions, l’Ajuntament repetidament externalitza (privatitza) serveis de gestió 

d’equipaments públics, cosa que contradiu el discurs electoral de BC. 

 

b)  Mesures de govern 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Campanya vacances d’estiu 2016. «T’estiu molt» 

 

La Sra. ANDRÉS comenta que la campanya d’enguany («T’estiu molt») té un format molt 

semblant a l’habitual, tot i que incorpora alguns canvis amb l’objectiu d’adequar-se a les 

demandes i les propostes dels participants i de les seves famílies. 

Indica que la inscripció i la sol·licitud d’ajuts s’han facilitat: ja no cal presentar cap 

documentació maternofilial (la unitat de convivència es documenta simplement amb el padró 

municipal), ni la renda familiar (únicament cal signar una autorització per demanar les dades a 

Hisenda pública). Aquesta agilitació ha permès incrementar un 39% les beques respecte a l’any 

anterior (s’han atorgat 15.000 beques), i l’aportació municipal per cobrir el fons de beques ha 

passat de 2 milions d’euros a 2.700.000. Informa que la beca s’ha atorgat a tothom que l’ha 

demanat, i que el 70% de les beques demanades són de cobertura del 90% del cost de l’activitat. 

Exposa que la campanya inclou 785 activitats, hi participen 428 entitats (un 11% més que l’any 

anterior), a qui agraeix especialment la col·laboració, i s’espera que hi participin 13.000-14.000 

infants (un 25% més que l’any anterior).  

Com a modalitats, esmenta les bressol d’estiu (per a infants d’1-3 anys), que es duen a terme a 

les escoles bressol municipals; els casals d’estiu (3-14 anys); les colònies, campaments, rutes i 

estades fora de Catalunya (13-17 anys), i els precampus poliesportius com el Campus Olímpia 

(3-14/16 anys), que s’han reforçat, i comenta que la campanya inclou activitats socioculturals 

diferents: arts plàstiques, TIC, arts musicals, imatge, etc. 

En darrer lloc, destaca l’oferta, per primer cop, de cinc casals específics per a persones amb 

diversitat funcional (infants, adolescents i joves fins a 21 anys) per afavorir la igualtat 

d’oportunitats en el gaudi de l’estiu. Informa que hi ha un total de 526 infants i joves amb 

discapacitat participant en 212 activitats amb 400 monitors per a ells, amb un import total 

d’inversió en aquesta activitat de 500.000 euros. Subratlla que Barcelona és capdavantera a 

Europa en aquest sentit. 

 

La Sra. FANDOS agraeix la presentació de l’informe, que considera que segueix un camí 

encertat, i assenyala que el Grup de CiU sempre valorarà positivament qualsevol mesura que 

promogui el dret al lleure dels infants. 

Celebra que es mantingui i es millori el format de les activitats —en destaca especialment la 

simplificació dels tràmits—, però observa que si bé durant el mandat anterior CiU va augmentar 

els barems tot donant compliment a la demanda dels grups (s’hi va afegir el darrer barem, 

9.959-12.000), i va haver-hi un augment del 58% de l’import de les beques, enguany l’augment 

ha estat del 42%. D’altra banda, exposa que el nombre de beques va augmentar un 43% l’any 

passat, mentre que enguany ha augmentat un 38%. 

Demana que es facilitin dades sobre els infants participants i que es pengi la memòria del 2015 

per poder fer comparacions entre un any i l’altre. 

Per acabar, indica que la inversió en monitors de suport va augmentar el 27% el 2014, el 38% el 

2015, i el 21% enguany, i pregunta si per a la modalitat de casals per a infants amb 
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pluridiscapacitats —que celebra— hi ha algun acord amb les entitats o van pel mateix sistema i 

l’únic que s’ha fet és introduir nous casals. 

 

La Sra. BARCELÓ felicita la Sra. Benedí i li desitja un bon dia d’aniversari. 

A continuació, agraeix la presentació de l’informe, però lamenta que no s’hagi presentat abans i 

no l’hagin pogut debatre. Coincideix, però, que tota potenciació de l’esport i les activitats 

lúdiques entre els infants i els adolescents és positiva, perquè fomenten factors protectors que 

fan menys vulnerables les persones, i que es poden aprendre a través d’una activitat esportiva i 

no a través d’una activitat formativa. 

Considera que aquests programes són necessaris, ja que el Baròmetre de la infància i les 

famílies del 2014 indicava que l’11,3% dels menors de 16 anys no podien realitzar activitats 

d’oci i esport de manera regular i el 7,5% no podia participar en els viatges i esdeveniments 

escolars pels quals s’havia de pagar. Per això, valora positivament l’augment del pressupost de 

beques i la creació i ampliació d’activitats específiques per a persones amb diversitat funcional: 

la inclusió i la igualtat d’oportunitats han de començar des de la infantesa. 

Opina que l’informe és una mica breu, i que hauria d’incloure —independentment que al web 

s’especifiquin les ubicacions de les activitats que es portaran a terme— el nombre de llocs on es 

faran les activitats per districte. 

Per acabar, pregunta per què només el 30% de les beques atorgades corresponen a les rendes de 

0 a 6.540 euros, si és perquè hi ha famílies que no hi poden accedir o perquè no hi ha aquesta 

demanda; si és possible oferir aquestes activitats també per Nadal o per Setmana Santa, si les 

activitats tenen algun objectiu educatiu i si s’avaluen d’alguna manera. Entén que fer una 

avaluació amb infants és complicat, però que els adolescents podrien omplir un qüestionari 

qualitatiu. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix, en nom del seu grup, l’informe presentat, que té per objectiu complir 

amb un dels drets dels infants, i celebra l’agilitació dels tràmits i l’augment del 39% de les 

beques, així com la incorporació d’activitats específiques per a joves amb diversitat funcional, 

que ajuda a aprofundir en els beneficis del lleure inclusiu i solidari i aporta noves oportunitats 

des de la diferència i el respecte a la dignitat de tothom. 

Assenyala que l’activitat en el lleure, un bé educatiu de gran valor, respon a la lògica i a la 

necessitat d’un context social marcat per la diversitat, la complexitat i la globalització, i procura 

omplir temps i espais significatius de les persones que hi participen per donar resposta a 

necessitats socials des de moltes perspectives, amb aportacions rellevants en la tasca de 

construcció de la ciutadania i experiències d’aprenentatge molt relacionades amb la participació 

en activitats col·lectives i la projecció i realització d’idees. Subratlla que els infants i joves que 

viuen activitats educatives en temps de lleure esdevenen agents actius i protagonistes de la seva 

pròpia vida, com també ciutadans i ciutadanes amb més capacitat d’incidència positiva sobre 

l’entorn. D’altra banda, posa en relleu el fet que l’educació en el lleure cobreix necessitats 

d’atenció social a infants i joves que viuen en entorns socioeconòmics desafavorits i que troben 

en aquest espai una alternativa constructiva i una oportunitat d’experiències i de creixement. 

Observa que activitats com fer una sortida a la muntanya o un descobriment de la ciutat 

(incloses en el programa d’enguany), en companyia d’iguals i amb uns referents joves en els 

quals emmirallar-se, enriqueixen les oportunitats d’infants i joves per aprendre a negociar 

interessos i motivacions divergents, acceptar les decisions col·lectives i resoldre els conflictes 

de la vida quotidiana d’una manera satisfactòria, alhora que enforteixen el sentiment de 

pertinença al país. A més, en les activitats en instal·lacions esportives, els nens i nenes fan un 

parèntesi en la relació que tenen amb el seu grup habitual i s’integren en un de diferent, on 

sovint no coneixen cap altre nen o nena, de manera que han de fer un esforç per deixar-se 

conèixer i descobrir nous companys i companyes. 
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Conclou que les activitats de lleure són oportunitats magnífiques per establir relacions i lligams 

amb nous amics, aprendre’n i posar en dubte allò que a l’infant li funciona en el seu entorn 

habitual. 

 

La Sra. ESTELLER valora positivament l’informe, i indica que el Grup del PP sempre posa de 

manifest la necessitat d’augmentar els ajuts en aquests àmbits per facilitar l’accés de tots els 

nens i adolescents a aquests programes, tant de lleure com esportius, que els permeten 

socialitzar i aprendre de maneres diferents. 

Coincideix en la importància d’augmentar els barems, i celebra que s’hagin agilitzat els tràmits 

i s’hagi augmentat el pressupost (2,7 milions d’euros). 

Posa en relleu la tasca de les 428 entitats que hi col·laboren, que fan una feina extraordinària 

gràcies a moltes persones entregades. 

Pregunta si el fet que en el programa només constin les beques concedides i no les sol·licitades 

significa que totes s’han atorgat o bé hi ha hagut més sol·licituds i algunes s’han descartat. En 

aquest cas, en voldria saber el motiu. 

Per acabar, destaca com a molt positiva la inclusió dels infants amb diversitat funcional en el 

programa. 

 

La Sra. ROVIRA valora positivament, en nom del seu grup, la presentació de l’informe i que 

hagi augmentat el nombre de persones que poden accedir a la campanya d’estiu. No troba 

encertat, però, que calgui presentar l’empadronament, ja que fins fa poc no es facilitava el padró 

a les persones que no tenien domicili fix, amb la qual cosa no hi podien accedir persones amb 

un alt risc d’exclusió social i, per tant, amb més necessitat de socialització i integració. 

Posa de manifest que l’informe no inclou indicadors de gènere com els que recull el Pla de 

justícia de gènere, i pregunta com s’ha transversalitzat el gènere i quina anàlisi hi ha d’aquests 

indicadors. 

També hi troba a faltar les condicions laborals de les persones que duen a terme les activitats, i 

observa que moltes empreses s’aprofiten de la vocació d’ensenyar dels joves que contracten per 

precaritzar-los. 

A continuació, expressa un reconeixement als joves voluntaris que possibiliten els casals 

d’estiu, les sortides en agrupaments i esplais, etc., que durant tot l’any generen activitats i 

ensenyen als infants i adolescents nous valors i una nova manera de relacionar-se. Critica una 

activitat que s’ha convertit en empreses del lleure en lloc de ser promoció de l’associacionisme 

educatiu, i pregunta si l’Ajuntament apostarà fermament per aquest associacionisme davant les 

empreses que es lucren per realitzar aquestes activitats. 

 

La Sra. ANDRÉS indica que l’informe del 2015 es lliurarà als grups i es penjarà perquè tothom 

hi pugui accedir, i s’ofereix per tornar-ne a parlar un cop estiguin disponibles les dades 

definitives d’enguany, després de l’estiu. 

Informa que en la campanya anterior van participar 73.237 infants, i s’espera que enguany la 

xifra augmenti en un 25%. D’altra banda, l’any passat es van concedir 11.000 beques i enguany 

se n’han concedit més de 15.000. 

Observa que els barems actuals van ser determinats en èpoques de creixement econòmic, de 

manera que cal revisar-los contínuament per adequar-los a cada situació, i afirma que el Govern 

recull la demanda d’incorporar indicadors que permetin avançar en igualtat i en qualitat, així 

com les eines que permetin facilitar anàlisis més acurades. 

En darrer lloc, esmenta l’avenç en els casals de diversitat funcional com un dels objectius de la 

campanya, i agraeix totes les intervencions. 
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La Sra. ESTELLER coincideix que caldria revisar els barems, atès que es van fixar en un 

moment de creixement. Posa com a exemple el cas d’una família amb tres membres i 32.000 

euros d’ingressos, que no podria optar a cap ajut. 
 

La Sra. ROVIRA manifesta preocupació pel fet que encara no hi hagi un control de les 

condicions laborals que s’ofereixen a les treballadores, tenint en compte que a Barcelona durant 

l’estiu, mitjançant l’hostaleria i les activitats de lleure, és quan es genera més ocupació juvenil i, 

alhora, més precarietat laboral. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

2.-  (M1519/3620) Que comparegui el responsable del Govern municipal en matèria d’Infantesa, 

Joventut i Gent Gran per tal que ens expliqui quin és el seu projecte en aquestes matèries per a 

aquest mandat. 

 

La Sra. BARCELÓ enuncia la sol·licitud de compareixença. 

 

La Sra. ANDRÉS comença la intervenció indicant que el projecte d’actuació respecte d’aquests 

tres col·lectius (infància, joventut i persones grans) es basa en la promoció de drets: el dret de la 

infància al lleure actiu, el dret dels joves a gaudir de les oportunitats de desenvolupament i 

creixement personal que tenen a Barcelona, i el dret de les persones grans a gaudir plenament 

de la seva vida a la ciutat. 

Anuncia que la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran col·laborarà en l’elaboració del Pla 

d’infància aportant-hi tots els mecanismes possibles per garantir el dret al lleure actiu i posant 

especial cura a integrar-hi el voluntariat per implicar-lo i fer-lo coresponsable i colíder de la 

garantia d’aquest dret. 

D’altra banda, es treballarà perquè el Pla de joventut tingui una visió més estratègica a mitjà 

termini amb l’objectiu que les polítiques de joventut impregnin l’estratègia de la política de la 

ciutat en la construcció d’una ciutat amb una visió de futur que incorpori totes les àrees de 

l’Ajuntament, que són les que contribueixen a construir la ciutat. Els debats sobre habitatge, 

ocupació i talent han de tenir en compte que el jovent ha de poder viure d’una manera 

independent a la ciutat i no s’ha de veure obligat a marxar. 

Pel que fa a gent gran, es continuarà treballant pel dret a l’envelliment actiu amb l’objectiu de 

trencar estereotips que limiten les possibilitats de les persones grans de gaudir l’última etapa de 

la vida amb plenitud a la ciutat. S’hi treballarà amb els grups polítics i, sobretot, amb col·lectius 

i particulars, amb un diàleg pausat que permeti replantejar i reformular, en alguns casos, els 

models existents. 

A l’hora de dissenyar els plans, de revisar el mapa i el model d’equipaments i de crear 

instruments per garantir els drets, es tindran en compte les aportacions dels serveis, les entitats i 

els equipaments, i es potenciarà el treball en xarxa, aprofitant al màxim tots els recursos en 

equipaments i serveis que té la ciutat per a la promoció d’aquests col·lectius. D’altra banda, es 

compartiran experiències i bones pràctiques amb ciutats amigues de la infància, de 

l’adolescència i de la gent gran. 

Indica que es treballarà mitjançant una estratègia de coordinació amb la part més assistencial i 

garantista dels drets que lidera la Tinència d’Alcaldia i fent un esforç per garantir la tolerància 

zero amb els maltractaments i assetjaments mitjançant els equipaments i els serveis municipals 

adreçats a la promoció d’aquests col·lectius. 
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La Sra. BARCELÓ agraeix la compareixença, i observa que fins ara no s’havia presentat el 

projecte global ni sobre infantesa ni sobre gent gran. 

Entén que tots els grups comparteixen intencions i objectius, però que cal passar de la 

descripció a l’acció, de l’elaboració d’estudis descriptius a l’elaboració de polítiques reals i la 

presentació de programes i projectes reals, aplicables, amb un cost i un calendari. 

Posa de manifest la importància de la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran, que inclou 

pràcticament tot el cicle vital, i pregunta si es farà i es publicarà, en coordinació amb la 

Tinència de Drets Socials, el Baròmetre de la infància i les famílies. D’altra banda, demana que 

es presentin mesures concretes per prevenir l’assetjament escolar i per tractar infants que 

requereixen una atenció específica per tenir TDA o autisme o per ser superdotats, així com que 

es treballi per la prevenció en l’adolescència. 

Pel que fa a joventut, observa que un cop feta l’anàlisi de les necessitats, cal presentar un pla de 

xoc d’atur juvenil, un pla d’equipaments juvenils i un pla d’habitatge per als joves. 

Pel que fa a gent gran, entén que també cal passar de la diagnosi a l’acció: el Consell Assessor 

de la Gent Gran ha posat de manifest quina és la situació del col·lectiu (necessitat d’un pla 

d’habitatge, manca de places en residències, problemes amb els casals i amb els equipaments, 

etc.), i ara cal presentar plans concrets. 

 

El Sr. BLASI manifesta preocupació per l’actitud del Govern: en un any l’única cosa que ha fet 

ha estat posar punt final a projectes iniciats en altres mandats. 

Observa que en la Regidoria de Cicle de Vida (ara novament Regidoria d’Infància, Joventut i 

Gent Gran), el nom triat implicava la supressió d’àmbits importants. Espera que es presti a cada 

àmbit tota l’atenció que mereix. 

Afirma que el Govern no partiria de zero si tingués en compte tota la feina prèvia aprofitable, i 

demana transversalitat entre tots els departaments. 

D’altra banda, pregunta si es farà un pla per a la gent gran. 

 

La Sra. BENEDÍ expressa la convicció d’ERC que l’Administració municipal, propera per 

definició, permet implantar polítiques socials persona a persona, cas a cas, i que la lluita contra 

la desigualtat i contra els efectes de la crisi té un vessant local que necessàriament ha de passar 

per una acció decidida contra la pobresa, sobretot contra la pobresa infantil, a partir de 

l’elaboració, per part d’experts, del mapa de desigualtats de Barcelona. 

Recorda que el seu grup va demanar en un prec la constitució d’una taula d’estudi per a la renda 

infantil garantida amb la participació de les entitats, els col·lectius i les associacions del sector. 

Pregunta com està la qüestió —no s’ha convocat els grups— i com es desenvoluparà. 

Manifesta preocupació per la supressió de la Regidoria de Joventut, inclosa ara a Infància, 

Joventut i Gent Gran, precisament quan el panorama pel que fa a l’emancipació dels joves i les 

joves i a les seves expectatives de futur és molt negatiu: menys d’un terç del jovent d’entre 18 i 

29 anys ha pogut marxar de casa dels pares, prop del 37% dels joves es mostra molt preocupat 

per no poder emancipar-se, i el 14,7% de les persones de menys de 30 anys es troben en 

situació d’atur de llarga durada, indicador de risc d’exclusió social. D’altra banda, si bé l’etapa 

formativa s’amplia, això no implica un augment de les expectatives laborals, fet que provoca 

que molts i moltes joves vegin l’exili com a única sortida: hi ha més de 22.000 persones joves 

de Barcelona registrades a l’estranger. Entén que cal presentar un pla per la joventut, un pla 

d’equipaments, i desenvolupar polítiques que afavoreixin que la joventut pugui emancipar-se i 

tirar endavant. 

Comenta que la gent gran cada vegada té una esperança de vida més gran i més bona salut, 

disposa de més temps lliure i s’implica més en les activitats comunitàries i socials, mitjançant el 

voluntariat, els serveis o la participació en casals de gent gran o centres de dia, espais 
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participatius, relacionals, d’intercanvi i d’iniciativa ciutadana que ofereixen informació, 

formació i, sobretot, l’oportunitat de compartir espais entre iguals. Demana que s’ampliï la 

xarxa d’espais per a gent gran municipals, ateses les llargues llistes d’espera d’alguns barris. 

En darrer lloc, subratlla que cal abordar en positiu la construcció de la capital d’un país per a 

infants i adolescents, joves i gent gran. 

 

La Sra. ESTELLER pregunta a la Sra. Andrés què preveu aportar a la Regidoria, una regidoria 

molt important perquè inclou la infància, l’adolescència i la gent gran, i, per tant, està lligada a 

les relacions intergeneracionals. Vol saber quines accions transversals es preveuen, a banda de 

les específiques per a cada àmbit. 

Indica que a Barcelona hi ha més de 200.000 nens de 0 a 14 anys, de manera que cal un pla 

d’infància que vertebri totes les accions necessàries. 

A continuació, pregunta quin model se seguirà, si es remunicipalitzaran serveis i si es 

continuarà treballant amb col·laboracions publicoprivades, i observa que no només l’àmbit 

municipal dóna resposta a la ciutadania. 

Demana si es preveu aprovar properament un pla d’adolescents, i quan es constituiran les 

comissions de treball per abordar aquesta qüestió, així com quins en seran el calendari, els 

objectius i les actuacions. 

Els mateixos dubtes planteja respecte a gent gran, i especifica que voldria saber com es preveu 

reduir les llistes d’espera —hi ha més de 5.000 persones pendents d’accedir a una plaça de 

residència i els centres públics no poden cobrir la demanda—, si s’impulsarà el Pla 

d’equipaments, paralitzat des del 2013, i si es concertaran places amb l’empresa privada. 

D’altra banda, vol saber què aportarà el Grup del PSC al Govern per desbloquejar activitats, 

accions i equipaments. 

Per acabar, observa que hi ha molt pocs joves que participin en programes de Barcelona Activa 

o s’hi interessin (11.000), i pregunta què es farà per enfortir l’emprenedoria. 

 

La Sra. ROVIRA lamenta que s’hagi perdut l’essència i l’objectiu del nom «Regidoria de Cicle 

de Vida», que implica que les diferents etapes vitals no són compartiments estancs, i demana 

que es treballi des d’una perspectiva feminista i de classe, ateses les diferents necessitats i les 

desigualtats produïdes per aquestes dues qüestions. 

Considera que caldria fer participar els diferents col·lectius tant en el plantejament de les 

polítiques, com en l’execució i l’avaluació, i pregunta com es recolliran els processos 

participatius que s’han dut a terme i el seguiment de les decisions preses. 

També vol saber com preveu el Govern solucionar les mancances en equipaments que pateixen 

tots tres col·lectius, els problemes de coordinació entre els diferents serveis professionals que 

donen atenció a la infància, la manca d’eines per fer un treball preventiu amb les famílies per 

treballar la manca de capacitats o habilitats parentals, la manca d’informació als joves sobre els 

seus drets laborals per evitar l’augment de la precarietat, i la insuficient qualitat en l’atenció als 

joves immigrants i la manca de programes específics. 

Pregunta també com es facilitarà l’emancipació dels joves, com se’n garantirà la salut sexual i 

reproductiva i l’educació en aquest àmbit, com es promouran nous espais i noves maneres de 

relacionar-se des d’una perspectiva anticapitalista i feminista per construir societats més 

igualitàries, i si es derogarà l’Ordenança de civisme, que privatitza l’ús de l’espai públic. 

En darrer lloc, quant a gent gran, esmenta el projecte Radars, que serveix per detectar les 

persones amb soledat no volguda, i pregunta si s’estan duent a terme accions més enllà de la 

plataforma telefònica, i com es reforçarà el servei d’atenció domiciliària perquè realment 

cobreixi totes les necessitats de la gent gran. 

Clou la intervenció explicitant que hi ha moltes qüestions per parlar i que caldria una altra 

compareixença, amb més temps, per donar resposta a les preguntes plantejades pels grups. 
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La Sra. ANDRÉS puntualitza que no ha parlat de recursos assistencials per a la gent gran sinó 

de promoció per a les persones grans actives. 

Subratlla que els tècnics han treballat i treballen en aquestes matèries, però que la feina no s’ha 

fet pública perquè primer s’ha d’ordenar la informació i donar-hi format, i assegura que les 

accions tindran en compte la realitat actual. 

Per acabar, afirma que es farà una revisió dels equipaments i els serveis, també amb realisme, 

però tenint en compte que la inversió no és il·limitada i que caldrà articular altres formes per 

garantir la promoció dels col·lectius. 

 

El Sr. BLASI insisteix que el Govern no ha dut a terme cap acció política, i espera que aquesta 

tendència s’inverteixi. Valora molt positivament, en canvi, la feina dels tècnics i els 

professionals. 

Critica que s’hagi deixat de banda la franja de l’adolescència, que també cal tractar des de la 

perspectiva de la promoció i no només dins l’àmbit assistencial, i que no s’hagi presentat cap 

alternativa al Pla de xoc promogut pel PSC el mandat anterior. 

D’altra banda, observa que cal treballar l’àmbit de la persona, dels serveis, dels equipaments i 

de les accions amb coordinació interna i externa, i demana al Govern que col·labori amb els 

grups. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

3.-  (M1519/3607) Que comparegui el responsable del Govern municipal per tal de donar compte 

del nou conveni de col·laboració per millorar la qualitat de la xarxa sanitària de la ciutat durant 

el període 2016-2023, i que van signar el Departament de Salut, el Consorci Sanitari de 

Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona el passat 4 de juliol del 2016. 

 

 La Sra. ESTELLER demana la compareixença del responsable municipal. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada de Salut. 
 

La Sra. TARAFA informa que presentarà les línies generals del Pla d’equipaments 2016-2023, 

un pacte de ciutat treballat els darrers mesos en el si del Consorci Sanitari de Barcelona (60% 

Generalitat, 40% Ajuntament) i aprovat la setmana passada, que recull els equipaments 

d’atenció primària, salut mental, sociosanitaris i algunes actuacions hospitalàries. 

Subratlla que per a l’elaboració del Pla s’han recollit demandes de barris i districtes, s’han 

tingut en compte els equipaments no resolts en el pla anterior i s’ha valorat si encara hi havia la 

necessitat de tirar-los endavant. D’altra banda, s’ha volgut reforçar molt la provisió pública del 

model sanitari, s’han incorporat els equipaments d’addiccions, inexistents en plans anteriors, i 

s’ha tingut en compte la població que es preveu per al 2023 i els plans urbanístics ja aprovats 

que poden afectar la realització del Pla. 

Destaca que les 37 actuacions del Pla volen, sobretot, reforçar l’atenció primària i la salut 

mental, ja que la diagnosi situava aquests dos àmbits com a prioritaris: el 38% de les actuacions 

es refereixen a centres d’atenció primària; el 32%, a centres de salut mental (CSMA o CSMIJ); 

el 22%, a atenció especialitzada, i el 8%, a centres sociosanitaris. Observa que una millora 

hospitalària és més costosa que la construcció d’un CAP, i per això els percentatges 

d’actuacions no coincideixen amb els percentatges d’inversions. 

Explica que les 37 actuacions han d’estar gestionades i en marxa el 2020, i fins al 2023 hi ha 

marge per a demandes afegides. 
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Remarca que s’ha aconseguit que el finançament (187 milions) estigui assegurat: només s’han 

afegit al conveni actuacions que es podien assegurar, i hi ha una reserva de sis CAP que es 

farien del 2020 al 2023 si hi hagués finançament afegit. 

Assenyala que es crearan taules de treball entre la Generalitat, l’Ajuntament, la Diputació i 

hospitals com el Clínic o la Vall d’Hebron per anar abordant les necessitats de cada centre. 

Indica que el 57% de les actuacions són noves construccions, i que n’hi ha que ja estaven en 

marxa i no s’havien acabat d’executar en el pla anterior, també rehabilitacions i amplificacions. 

Exposa que el 54% de les actuacions i el 77% del finançament es destinen als barris considerats 

prioritaris per condicions socioeconòmiques o desigualtats en salut. 

En darrer lloc, informa que el conveni —que s’ha fet arribar a qui l’ha demanat— s’ha penjat 

avui al web. Demana disculpes per no haver-lo penjat abans i s’ofereix per fer arribar altra 

documentació a qui la demani. 

 

La Sra. ESTELLER agraeix la intervenció de la comissionada. 

Observa que el Pla no recull 37 actuacions sinó 36, ja que n’hi ha una de repetida, i assegura 

que només hi ha sis actuacions noves i que tota la resta són fruit del conveni del 2004 o del 

conveni del 2008. Per exemple, tots els CAP excepte el de la Guineueta estaven inclosos en els 

convenis anteriors, de la mateixa manera que els hospitals i les catorze obres d’actuació, que ja 

s’havien començat a realitzar, i els centres sociosanitaris. Afirma que moltes de les actuacions 

en atenció especialitzada són també obres pendents, i pregunta si es cobraran els 30 milions de 

l’Hospital del Mar que estaven pendents des del 2004 i que per un compromís amb el PP en 

l’anterior mandat es va desbloquejar aquesta inversió que avancés l’Ajuntament perquè la 

Generalitat, que és a qui li correspon, el financés. Quant als equipaments d’addiccions, 

confirma que en els convenis sanitaris anteriors no hi eren, però puntualitza que el que s’ha fet 

és traslladar-los del Pla d’addiccions i de salut mental. 

Per acabar, demana que s’expliqui el calendari d’actuacions i com es faran els CAP, per a 

quines actuacions ja hi ha reserva d’espai i com es farà la resta de reserva, i per què 

l’Ajuntament paga 44 milions d’euros, quan en convenis anteriors mai no havia pagat res sinó 

que posava el sòl a disposició de la Generalitat. 

 

La Sra. HOMS agraeix la sol·licitud de compareixença del PP. 

A continuació, observa que els grups no han pogut consultar el conveni —i han hagut de 

treballar amb altres fonts— perquè no s’ha penjat fins aquest matí, i demana rigor al Govern. 

Afirma que, si bé la continuïtat en política sanitària d’equipaments és positiva, aquest conveni 

és una aposta a la baixa respecte al conveni anterior. 

Assenyala que el conveni, amb una inversió de 187 milions d’euros (44 assumits per 

l’Ajuntament), implica pagar més i rebre menys, i observa que el Govern actual sempre 

criticava els altres per fer allò que ell fa ara: ajudar econòmicament la Generalitat. Indica que el 

conveni actual suposa una rebaixa de 350 milions respecte al conveni anterior (-65%). 

Posa de manifest que les línies d’actuació del conveni no són noves: fins i tot les actuacions 

referides a addiccions havien estat tractades per tots els grups mitjançant propostes presentades 

a la Taula de Drogues. 

Coincideix que la majoria d’actuacions ja s’incloïen en convenis anteriors. Per exemple, el 

govern Trias va fer una forta aposta per l’atenció de la salut mental, i ara es presenta allò que ja 

es va programar en l’etapa anterior. Subratlla que en equipaments i salut mental ja hi havia 

molta feina feta. 

Lamenta que el Govern, amb un pla poc ambiciós, segueixi la tendència de rebaixar el perfil de 

la ciutat també en una matèria tan important com la salut dels veïns i veïnes. 

Celebra, però, que es mantinguin les polítiques sanitàries relacionades amb equipaments i s’hi 

destinin diners. Observa, tanmateix, que caldria disposar d’un capítol d’inversions de 
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manteniment que garantís el bon funcionament dels equipaments, i millorar la relació d’ús entre 

els existents, així com evitar que es posi més pressió en els professionals, que estan molt mal 

pagats. 
 

La Sra. BARCELÓ agraeix la sol·licitud de compareixença del PP, i lamenta que no hagi estat 

el Govern qui hagi portat la mesura a la Comissió. Lamenta també la manca d’accés al conveni 

per part dels grups, i espera que aquesta situació no es repeteixi. 

Coincideix que el Pla inclou poques mesures noves, i també demana que s’informi sobre el 

calendari d’actuació. Subratlla que cal passar dels anuncis i els eslògans a les dades i als fets. 

Celebra que el Servei Català de la Salut aporti el 62,3% de la partida pressupostària, però 

recorda que les retallades del Govern de la Generalitat han afectat el Consorci Sanitari de 

Barcelona, que ha passat de percebre un pressupost de 23 milions d’euros el 2010 a 7 el 2015. 

Observa que a més de millorar els equipaments caldria potenciar els recursos dels hospitals 

públics amb mesures com ara l’obertura dels quiròfans dels hospitals a la tarda, i reforçar la 

salut mental amb mesures com l’aportació de més recursos perquè els pacients puguin rebre 

més visites i amb més freqüència. 

Subratlla que cal parlar amb a Generalitat per resoldre el problema de les llistes d’espera: és 

inadmissible que el juny del 2015 hi hagués més de 100.000 persones en llista d’espera per a 

una prova diagnòstica, i que els ciutadans i ciutadanes d’alguns districtes hagin d’esperar un 

mes per a una primera visita i hagin de tornar a esperar per iniciar el tractament. 

Clou la intervenció reiterant que el Govern, després d’un any, ha de passar immediatament de la 

descripció a l’acció. 
 

La Sra. BENEDÍ celebra l’acord de col·laboració entre la Generalitat i l’Ajuntament de 

Barcelona, que ha de garantir uns serveis amb una gestió que funcioni adequadament. 

Entén que tots els grups volen que les persones que viuen a Barcelona estiguin ben ateses i 

tinguin una atenció integral, i opina que el treball conjunt de les administracions sempre deriva 

en una atenció eficaç i propícia per a la ciutadania. 

Manifesta que la prioritat d’ERC són les persones i que la ciutadania disposi dels serveis 

públics que es mereix. Considera que aquest conveni permet avançar cap a la millora de la 

qualitat dels serveis de la salut i fer front a les desigualtats entre barris, de manera que serà 

probablement un dels acords més importants del mandat. Subratlla que la salut de la ciutadania 

ha de ser una prioritat absoluta en les polítiques públiques. 

Celebra que les prioritats estratègiques de la Generalitat i l’Ajuntament en aquest cas 

coincideixin: totes dues administracions entenen que millorar la xarxa sanitària significa dotar-

la d’infraestructures per prioritzar l’atenció primària i comunitària, l’atenció sociosanitària, 

l’atenció a la salut mental i les addicions i l’atenció especialitzada. 

Espera, però, que aquest conveni sigui un punt de partida que tingui continuïtat amb més 

actuacions en un futur proper. Recorda que actuacions com la segona fase de les obres de 

l’Hospital del Mar, el nou edifici de consultes externes de la Vall d’Hebron o l’ampliació de 

l’Hospital Clínic es tractaran en taules específiques. 

Del contingut del conveni, destaca que per primer cop s’incloguin els centres d’atenció i 

seguiment a les drogodependències, amb l’ampliació del CASD Fòrum i del CASD de la 

Barceloneta i els nous centres CASD Baluart i CASD Nou Barris; els nous espais dels centres 

de salut mental de l’Eixample, que està previst que s’integrin a les instal·lacions del CAP 

Manso, i la continuïtat de l’estratègia de millora de la xarxa d’atenció primària i la seva 

adequació als creixements poblacionals per mitjà de la construcció de centres nous, l’ampliació 

d’altres centres o la modernització d’equipaments. 

En darrer lloc, explicita que des del punt de vista republicà, la salut ha de ser pública, universal 

i equitativa, i entén que la ciutadania de Barcelona ha de sentir-se orgullosa dels serveis de salut 

del país i de la seva capital. Amb aquest objectiu, la setmana passada el seu grup va presentar la 
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proposta d’obrir la reproducció assistida a totes les dones, amb independència de la seva 

situació clínica, la seva orientació sexual i la seva situació afectiva, mesura amb la qual el 

sistema públic de salut català es constitueix com a garant dels drets fonamentals. 
 

La Sra. ROVIRA valora que hi hagi hagut una inversió de 187 milions, i que el 77% es destini a 

barris prioritaris. 

Observa, però, que la situació d’excepcionalitat sanitària actual —amb les classes populars i les 

classes treballadores, sobretot les dones, patint-ne les conseqüències: llistes d’espera creixents, 

pèrdua d’equitat en l’accés al sistema, onze anys de diferència en l’esperança de vida entre 

classes benestants i classes populars i indicadors de salut de la gent treballadora cada cop 

pitjors— requereix que s’inverteixi en persones i es qüestioni el model sanitari públic i privat, 

no pas que es blindi i es garanteixi que els que fan negoci amb la salut de les persones el 

continuïn fent. 

Considera inacceptable la clàusula vuitena del conveni, ja que entén que allò que es paga amb 

recursos públics ha de ser públic: la sanitat ha de ser de titularitat, gestió i provisió públiques. 

Critica que es continuï promovent el model de concertació per als centres sociosanitaris i de 

salut mental i, per tant, es fomentin entitats que fan negoci amb la salut mental i l’envelliment. 

Pregunta si aquestes inversions es traduiran en places municipals, i subratlla que el conveni 

hauria de pressionar perquè es recuperés l’activitat pública als centres de salut públics, i que els 

recursos públics no anessin a parar a l’activitat privada. 

Assenyala que s’inverteix en l’Hospital Clínic, que l’any passat va constituir-se en consorci i 

permet desenvolupar-hi activitat privada, i que aquest hospital té el Barnaclinic, hospital que 

genera una doble llista d’espera i una sanitat dual de pobres i rics. També s’inverteix a 

l’Hospital del Mar, on hi ha la voluntat que cada vegada s’assumeixi més activitat privada, i els 

beneficis de les inversions públiques per fer recerca es privatitzen. Troba a faltar en el conveni 

una pressió per evitar l’activitat privada i alguna clàusula que estableixi que les inversions 

reforçaran exclusivament la sanitat pública. 

Conclou que BC presenta estudis valuosos i fa declaracions d’intencions totalment necessàries, 

com ara que cal eliminar les desigualtats en salut, però després fa el mateix que han fet tots els 

governs que l’han precedit. 
 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada de Salut. 
 

La Sra. TARAFA demana que es llegeixin bé les xifres: dels 520 milions del conveni anterior, 

més de 300 eren per a grans obres hospitalàries, i cal tenir en compte que el conveni actual 

inclou un annex per al Clínic i la Vall d’Hebron. Comenta, d’altra banda, que en l’anterior 

conveni l’Ajuntament va donar 16 milions d’euros al Centre Dolors Aleu. 

Assegura que es reforça l’atenció primària i la salut mental, un reforç que hauria d’alegrar 

tothom, i convida a comparar els percentatges dels convenis. 

Pel que fa al comentari de la Sra. Homs sobre el manteniment dels equipaments i la mala 

retribució dels professionals de la salut, observa que són qüestions que precisament depenen de 

la Generalitat, i subratlla que l’Ajuntament de Barcelona lluita cada dia en el si del Consorci 

Sanitari per millorar qüestions com les llistes d’espera o les ràtios. 

Indica que sí que hi ha un calendari d’actuació, i s’ofereix per discutir-lo. 

Per acabar, diu a la Sra. Rovira que sí que s’ha fet un esforç importantíssim per reforçar la 

provisió pública de la sanitat pública: de les 37 actuacions, només 3 són proveïdors privats, 

sense ànim de lucre —no es poden eradicar d’un dia per l’altre—, i hi ha una clàusula en el 

conveni que estableix que en el cas que el proveïdor no sigui públic —la determinació de BC és 

que sigui públic—, es miraran les condicions en què se cedeixen sòls i equipaments, cosa que 

no havia recollit mai cap conveni. 
 

Es dóna per tractada. 
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III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

IV) Part decisòria / executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

4.-  (M1519/3631) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a 

crear un equip d’atenció a la vellesa de Barcelona que: 1. Sigui un equip multidisciplinari 

especialitzat en persones grans. 2. Tingui com a finalitat última garantir la protecció de les 

persones grans de la ciutat oferint un suport a les diferents entitats o organitzacions que 

treballen amb persones grans en situació de maltractament, i que també ofereixi suport i 

acompanyament a les persones implicades en la possible situació de maltractament. 3. 

Assessori, valori i intervingui, en funció de la necessitat dels casos de maltractaments o sospita 

de maltractaments notificats a serveis socials bàsics o especialitzats. 4. Vetlli pel seguiment i 

compliment del Protocol d’actuació davant el maltractament de les persones grans i coordini les 

actuacions que s’hagin de dur a terme per a la realització dels seus objectius. 5. Tingui per 

objectiu: prevenir possibles situacions de maltractament en l’àmbit de la vellesa, oferir una 

cobertura multidisciplinària a tots els casos de sospita o certesa de maltractament a persones 

grans detectats, reduir els danys en les víctimes de maltractament. 

 

La Sra. FANDOS exposa que la proposició es basa en la voluntat de reforçar el suport a les 

persones grans i de combatre qualsevol abús que vulneri els seus drets socials i econòmics. 

Explica que el redactat inicial proposava la creació d’un equip d’atenció a la vellesa de 

Barcelona, però es va acceptar la transacció del Govern —s’ha fet arribar a tots els grups la 

proposició amb el redactat definitiu— de canviar aquest equip per un «grup de treball 

interdisciplinari» que enforteixi la xarxa de professionals que treballen a la ciutat per detectar 

totes les situacions de maltractament i permeti el seguiment del Protocol d’actuació davant el 

maltractament de les persones grans que es va aprovar en el mandat anterior, que ha esdevingut 

un referent a tot el país. 

Explicita que el grup donaria suport a les entitats del sector, i subratlla la importància que la 

ciutadania (tant la gent gran com la resta) tingui clar on s’ha d’adreçar per denunciar un 

maltractament i com ha d’actuar davant d’una sospita o una certesa. 

Conclou que la voluntat última és que a Barcelona no existeixi cap maltractament a la gent 

gran. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta el vot favorable del seu grup, per a qui la gent gran és una 

prioritat. 
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Considera que l’objectiu de les polítiques públiques respecte a la gent gran hauria de ser 

atendre’n les necessitats i potenciar-ne la maduresa, per la qual cosa és clau ajudar les persones 

en la integració del seu cicle vital i evitar el maltractament. 

Recorda que fins a la compareixença d’avui, el Govern municipal no havia presentat el seu 

projecte per a la gent gran ni l’informe sobre la seva situació. 

Entén que cal garantir una xarxa permanent d’assistència domiciliària, de visites, i serveis 

d’urgència per a les persones grans, sobretot per a les que viuen soles, així com fomentar 

l’autonomia, l’autoestima i les habilitats socials de les persones grans —l’OMS indica que s’ha 

de posar fi a les barreres que limiten la participació social— perquè tinguin eines per demanar 

ajuda en el cas que estiguin sent maltractades. 

Exposa que segons l’enquesta de seguretat pública de Catalunya del 2014, 10.500 persones 

grans havien confessat haver rebut maltractaments per part d’una persona propera en el seu 

entorn. Comenta que la Declaració de Toronto recull la necessitat que múltiples actors de la 

societat participin per prevenir el maltractament i remarca la importància de l’educació i la 

informació per combatre el fenomen. 

Entén que el Protocol d’actuació davant el maltractament de les persones grans, que valora 

positivament, hauria de tenir més desenvolupat l’apartat de prevenció, per a la qual l’educació 

és clau, i recorda que el Grup de C’s va demanar al desembre una campanya de sensibilització 

per fomentar les relacions intergeneracionals i la prevenció mitjançant tallers en els centres 

educatius orientats a infants i adolescents. 

En darrer lloc, cita el Consell Assessor de la Gent Gran («el bon tracte indica una manera de fer 

i una cultura que es basa en el respecte, l’autonomia de decisió sobre com viure i quins riscos 

prendre») i subratlla la importància sensibilitzar la ciutadania i educar en valors. 

 

La Sra. CAPDEVILA manifesta el vot favorable del seu grup, que al maig, conscient de la 

manca de serveis específics i recursos de protecció per a persones grans maltractades, va 

presentar un prec en la mateixa línia, i demana quin compliment s’està donant a aquest prec, 

que va ser acceptat. 

Posa de manifest la freqüent invisibilitat dels maltractaments a la gent gran —igual que altres 

maltractaments, sovint no són denunciats, per vergonya o per por a les represàlies o a ser 

allunyats de la llar—, una de les formes de violència més desconeguda, menys estudiada i 

menys compresa. 

Exposa que els Mossos d’Esquadra cada dia reben tres denúncies de maltractaments a la gent 

gran —insisteix que molts maltractaments no es denuncien—, i que les entitats del tercer sector 

van alertar al maig que els maltractaments a la gent gran no havien millorat en absolut. 

Aquestes entitats recomanen que s’apliquin polítiques educatives de sensibilització d’infants i 

joves, que es potenciï el reconeixement cap a les persones grans i que s’informi la població 

sobre els maltractaments a aquest col·lectiu. 

Observa que l’agressió física no és l’única forma de maltractament: existeixen formes com la 

indiferència, els crits, el silenci, l’aïllament de la persona dels seus amics o de les seves 

activitats i les intimidacions. 

Conclou que cal reforçar la lluita contra el maltractament de les persones grans mitjançant 

informació i formació als professionals que treballen en aquest àmbit que els permeti detectar, 

avaluar i intervenir; informació a la població en general i a les possibles víctimes en particular 

(es proposa que aquestes persones puguin demanar ajuda per telèfon i adreçar-se a un CAP 

davant un cas de maltractament); habitatges per a persones grans maltractades, i programes per 

a les persones que exerceixen el maltractament. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta el vot favorable del seu grup, que sempre ha demanat que 

s’actués més contra els maltractaments i que s’elaborés un pla integral. 
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Exposa que les denúncies van passar de 400 fa pocs anys a 900 el 2015, però coincideix que 

molts maltractaments (negligències, abusos, espolis econòmics, etc.) no es denuncien —es 

calcula que el 80%—, i exposa que el 23% dels maltractaments els exerceixen familiars; el 

25%, coneguts, i el 18%, cuidadors. Coincideix que en ocasions la persona maltractada no 

denuncia perquè se sent indefensa i té por que l’abandonin o perquè depèn dels familiars o dels 

cuidadors. 

Troba positius tant la proposició com el protocol aprovat el 2014, que en modificava un 

d’existent, però subratlla que cal reforçar els serveis d’actuació davant els maltractaments i 

treballar de manera transversal per aconseguir un servei permanent, que la gent gran sàpiga com 

exercir els seus drets i que els professionals siguin ràpids i eficients tant en la detecció com en 

la reacció. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta el vot favorable del seu grup. 

A continuació, comenta que és des de Serveis Socials des d’on es detecten els casos de 

maltractament a la gent gran, a través de la gestió de la llei de la dependència, l’atenció 

domiciliària i el servei de teleassistència. Posa en valor la feina que fan aquestes treballadores, i 

denuncia que continuen sense tenir unes condicions dignes i sense poder fer totes les actuacions 

possibles per culpa de la precarietat laboral. 

Subratlla la importància de l’existència d’un referent a qui adreçar-se davant d’un 

maltractament, i assenyala que les treballadores de Serveis Socials demanen que hi hagi una 

persona que vagi fent el seguiment de les diferents denúncies. 

Recorda que actualment, davant la detecció d’un cas de maltractament, s’activa el protocol, que 

implica la coordinació amb els advocats de Serveis Socials i l’inici d’una sèrie d’informes als 

jutjats. 

Observa que hi ha maltractaments especialment difícils de detectar i que són freqüents, com ara 

el que es produeix per sobrecàrrega del cuidador, que acaba maltractant el seu familiar per 

negligència, o el maltractament econòmic. Remarca que el seguiment individualitzat és 

imprescindible, i que quan una persona adulta no vol denunciar, és molt difícil intervenir. Per 

això, els diferents serveis haurien d’apoderar les persones i donar-los eines perquè, si 

denuncien, puguin tenir una vida digna i amb les necessitats cobertes. 

Conclou que caldria reforçar els serveis existents i explorar la possibilitat de crear un equip 

especialitzat que, un cop detectat un cas, s’ocupés de tot, amb un referent molt clar que pogués 

fer un seguiment de cada cas des del diagnòstic fins a veure com evoluciona, ja que la 

sobrecàrrega que pateix actualment el personal de Serveis Socials impedeix oferir una atenció 

adequada. Així mateix, cal garantir les condicions dignes de les treballadores. 

 

La Sra. ANDRÉS informa que a la darrera sessió de la Comissió del Consell Assessor de la 

Gent Gran, que valora molt positivament el Protocol d’actuació, s’hi van fer suggeriments per 

fer-lo més efectiu i millorar-ne la difusió: es va proposar reeditar el material informatiu per fer-

lo bilingüe (català i castellà), facilitar un número de telèfon on es pugui trucar en cas de 

maltractament i difondre el material als CAP, als casals de gent gran, als equipaments de gent 

gran i a instituts i escoles, ja que es vol abordar el dret de les persones grans a ser ben tractades 

des d’una perspectiva de ciutat educadora i garantista de drets. 

Per acabar, explicita que el Govern treballarà per donar compliment a la proposició. 
 

La Sra. ORTIZ agraeix, en nom del Govern, la voluntat d’acord tant del grup proposant com de 

la resta. 

A continuació, posa de manifest que Barcelona ha estat pionera donant resposta davant 

d’aquesta situació, i que la xarxa de serveis socials, de serveis sanitaris, de prevenció i de 

seguretat de Barcelona no és comparable a la d’altres punts del territori, de manera que de 

vegades les solucions tampoc no poden ser equiparables. 



 

16 
 

Assenyala que la majoria dels maltractaments a la gent gran tenen lloc en el mateix entorn 

familiar, de manera que cal actuar no només com a resposta a un maltractament, sinó també 

davant els factors de risc, com són algunes situacions actuals com l’escassetat material, que 

provoca reagrupaments familiars involuntaris i tensió en els nuclis familiars. 

Subratlla la importància de mantenir el treball en xarxa i la capacitat de resposta i d’incidència 

dels serveis socials, dels centres d’atenció primària i de la xarxa comunitària, que tenen un 

accés directe a la gent gran. 

Està d’acord, però, que les persones han de tenir referents clars a qui adreçar-se, de manera que 

cal posar èmfasi en la comunicació amb la ciutadania, que ha de saber que davant un cas de 

maltractament s’ha d’adreçar a Serveis Socials. 

Coincideix també que cal reforçar els recursos de les persones que es troben en situació de 

vulnerabilitat, i treballar amb les entitats. En aquest sentit, exposa que s’ha observat que la 

col·laboració amb entitats especialitzades en els casos en què el procés estava judicialitzat ha 

estat útil, perquè hi havia advocats especialitzats en aquest tipus de maltractaments, mentre que 

en els casos en què el treball en clau psicològica i d’apoderament és molt més rellevant, no ha 

tingut tant d’èxit. 

En darrer lloc, indica que es reforçarà el servei mitjançant el grup de treball. 

 

La Sra. FANDOS agraeix el suport de tots els grups i les seves aportacions, de les quals destaca 

els comentaris sobre els habitatges per a gent gran maltractada i l’apoderament de la gent gran, i 

espera que d’aquí a un temps es pugui avaluar el funcionament del grup de treball. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 

la Sra. Fandos expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de 

C’s, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable 

del PP, i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA amb el redactat 

següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a crear un grup de 

treball interdisciplinari que: 1.- Reforci la coordinació de la xarxa de professionals que 

prevenen i intervenen davant situacions de maltractament a la gent gran, on participen serveis 

socials, salut, seguretat i entitats. 2.- Avaluï l’estratègia d’intervenció existent i vetlli pel 

seguiment del protocol d’actuació i l’eficàcia de les respostes davant situacions de 

maltractament per incorporar les millores pertinents. 3.- Promoure canals de denúncia clars i 

la difusió de la informació perquè les persones grans o altres agents tinguin referents clars 

d’on dirigir-se en cas de maltractament o sospita d’aquests. 4.- Donar suport a les diferents 

entitats o organitzacions que treballen amb persones grans en situació de maltractament i 

reforçar també els instruments i factors de protecció en l’atenció a persones en situació de 

maltractament. 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

5.-  (M1519/3621) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que el Govern municipal 

presenti en el termini de 3 mesos el seu pla de prevenció per a infants i adolescents per tal de 

poder prevenir les conductes de risc i possibles trastorns mentals. 

 

La Sra. BARCELÓ enuncia la proposició, i comenta que el seu grup no tindria cap inconvenient 

que el pla es presentés dins el Pla de salut mental. 

Observa que perquè infants i adolescents arribin a l’edat adulta amb eines suficients per 

desenvolupar-s’hi cal treballar els primers vincles i l’adolescència, una etapa clau. 
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Exposa que segons el Pla d’adolescència i joventut 2013-2016, a Barcelona hi ha 60.830 

adolescents d’entre 12 i 16 anys, i 266.768 joves d’entre 17 i 30 anys. D’altra banda, un informe 

d’atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya de la Fundació Pere Tarrés i la 

Federació Salut Mental Catalunya exposa la feblesa i necessitat del sistema, i planteja reptes i 

propostes concretes per garantir una millor atenció integral als nens i als adolescents. 

Assenyala que en el desenvolupament d’un trastorn mental en la infància i l’adolescència 

influeixen factors com la falta de capacitats individuals, emocionals o relacionals, les conductes 

de risc (consum de tòxics, etc.) i, sobretot, la interacció amb la família i l’entorn social. 

Destaca tres dades que posen de manifest la necessitat d’un pla de prevenció: segons el 

Departament de Salut, el nombre de menors tractats per trastorns de la conducta alimentària va 

augmentar un 31% del 2007 al 2015; les consultes d’adolescents amb un problema d’addicció 

als videojocs online (amb problemes associats com trastorn de conducta, de personalitat o 

depressió) s’han triplicat en cinc anys, i els nens atesos en centres de salut mental i 

infantojuvenils a Catalunya van augmentar un 27,6% entre el 2009 i el 2014. 

D’acord amb la investigació científica, la prevenció basada en factors protectors és clau per 

prevenir conductes de risc (comportaments que poden generar conseqüències negatives per a la 

persona i per al grup al qual pertany), ja siguin comportaments sexuals de risc, addiccions, 

conductes delictives, trastorns alimentaris, etc. 

Aclareix que no es tracta de prohibir, negar o castigar sinó, sobretot, d’aconseguir que nois i 

noies aprenguin a passar-ho bé de moltes maneres, que tinguin una bona autoestima, que 

sàpiguen prendre decisions responsables i que confiïn en ells mateixos. 

Subratlla que per a una prevenció efectiva cal que tothom s’hi impliqui (escola, família, espais 

d’oci, etc.). L’Administració, per part seva, hauria d’augmentar el nombre de tallers —

actualment l’Agència de Salut Pública de Barcelona ofereix unes 46 hores— i oferir-los durant 

tot el curs, i coordinar tots els programes: les administracions públiques haurien d’establir un 

pla de prevenció global a les escoles que durés tots els anys d’escolarització, i que aquest 

s’estengués als esdeveniments d’oci, cultura i esport de titularitat municipal. 

 

La Sra. HOMS manifesta el vot favorable del seu grup, que valora que es vetlli pel benestar dels 

infants i joves i se’n visibilitzin els problemes de salut mental i emocional. Considera que és 

imprescindible prevenir i disposar d’uns bons equipaments. 

Exposa que en els darrers sis anys, el nombre d’infants i joves tractats en centres de salut 

mental, que atenen prop de 60.000 menors (un 3,9% de la població catalana menor de 18 anys) 

ha crescut un 27,6%, i l’edat mitjana dels nous casos tractats és de 10,9 anys. Hi ha 1.331 

ingressos en hospitals psiquiàtrics monogràfics i serveis de psiquiatria dels hospitals d’aguts de 

població menor de 18 anys, un 17,1% per trastorn mental greu, un 12% per conducta 

alimentària i un 9,3% per trastorn de comportament, i els ingressos urgents van augmentar un 

5,4% en un sol any. 

Subratlla que si bé una part dels trastorns mentals té component genètic, cal esmerçar esforços 

en l’alt percentatge de trastorns deguts a l’assumpció de conductes de risc. 

Per acabar, remarca que els infants i joves han de viure amb plenitud i de manera saludable 

físicament, psíquicament i emocionalment per poder disposar de les eines necessàries per 

esdevenir els adults que la societat necessita. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la proposició, que va en la línia del prec presentat per ERC a l’octubre 

per demanar un pla de salut mental infantojuvenil davant l’augment de casos de trastorns 

mentals entre la població jove de Barcelona, un problema que cada cop apareix en edats més 

primerenques i que, segons l’OMS, continuarà augmentant entre els joves d’entre 15 i 19 anys. 

La mateixa OMS alerta que els suïcidis han augmentat els últims anys i que es preveu que el 

2020 representi un 2,4% del total de càrrega per malaltia en els països desenvolupats. 
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També malalties com la depressió augmenten de manera preocupant entre el jovent, i aquesta és 

la primera causa de discapacitat entre els i les adolescents, cosa que afecta significativament 

l’estat d’ànim dels joves, ja que els provoca mal humor, poca relació i comunicació amb la 

família, estrès, baixa tolerància a la frustració, canvis en els patrons alimentaris, manca de 

motivació, apatia, descens en el rendiment acadèmic i un llarg etcètera. Aquesta realitat fa 

aconsellable el desenvolupament d’estratègies de prevenció i seguiment d’aquest col·lectiu. 

Exposa que la Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i a l’Adolescència 

(FEDAIA), en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, va fer públic l’augment dels 

problemes de salut mental entre la població infantil i juvenil de Catalunya. Els professionals 

posen en relleu la importància de la prevenció i la detecció precoç de les dificultats en els 

primers anys de vida. Cal una atenció integral a l’infant i l’adolescent, fet que implica que 

aquesta prevenció s’hagi de fer des del vessant psicoterapèutic i psicoeducatiu. 

Observa que la malaltia mental és quelcom que continua estigmatitzat, per la qual cosa sovint la 

intervenció que cal fer és desetiquetar els infants i joves. 

Els professionals també manifesten que sovint la salut mental continua sent un tema tabú, 

especialment entre el col·lectiu immigrant, i les reticències a demanar ajuda i a accedir als 

recursos tenen efectes contraproduents. Per això, caldria treballar per una percepció social 

menys estigmatitzada de la salut mental. 

Es constata també la dificultat per detectar problemàtiques de salut mental quan aquestes no van 

associades a problemes d’aprenentatge i no generen una simptomatologia clarament visible. Els 

centres de salut mental infantil i juvenil de l’Ajuntament de Barcelona ofereixen orientació, 

diagnòstic, tractament i seguiment dels afectats i estan coordinats amb els serveis especialitzats 

d’ensenyament i benestar social, però actualment es troben desbordats per les demandes, i el 

temps d’espera per programar visites és llarg. 

Per tot això, el seu grup, que sempre ha apostat per construir un futur millor per als joves i les 

joves de la ciutat, votarà a favor de la proposició. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que les mesures han de 

ser transversals, de manera que troba encertat que el pla s’emmarqui dins del Pla de salut 

mental. 

Considera que cal actuar en la prevenció tenint en compte els factors que poden tenir 

conseqüències en la salut mental dels joves, com són les condicions de vida, l’entorn afectiu, les 

relacions a l’escola, amb les amistats, etc., la manera com consumeixen substàncies com 

l’alcohol, el tabac o el cànnabis, i com es relacionen amb les noves tecnologies, que poden 

generar dependència. 

Assenyala que el 30% dels joves adolescents reconeixen haver sobrepassat el nivell mínim 

d’alcohol, i que sovint no són conscients que la seva relació amb l’alcohol, amb el cànnabis, 

etc., sigui una conducta de risc que pot tenir conseqüències. 

Observa que a més de prevenció cal reacció, i treballar eficaçment amb la família, l’escola i els 

entorns.  
 

La Sra. ROVIRA expressa el vot favorable del seu grup, que entén que la proposició va en la 

línia de les conclusions de la sessió de treball de la Taula de Salut Mental del 9 de juny. 

Observa que la pobresa augmenta el risc de patir un trastorn mental, per la qual cosa cal 

treballar per reduir les desigualtats socials i posar fi a la pobresa en tots els barris de Barcelona 

per garantir que es desenvolupin el mínim de trastorns mentals possibles. 

Coincideix que cal actuar des de la prevenció per intentar evitar que apareguin problemes de 

salut mental, que afecten un gran nombre de persones i representen un gran impacte personal, 

social i econòmic, així com millorar la coordinació i la formació dels professionals, i augmentar 

el nombre de professionals amb unes condicions laborals dignes en els diferents serveis 

implicats. 
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Subratlla que, d’acord amb els estudis, hi ha moltes polítiques reactives però poques de 

preventives, així com una manca de capacitació dels professionals (dèficit formatiu i 

competencial) i d’espais per a la reflexió i la coordinació interprofessional. 

Posa de manifest que, també segons els estudis, a Barcelona existeixen desigualtats en l’accés 

als recursos de salut mental depenent del lloc de residència, de manera que hi ha persones amb 

dificultats per seguir tractaments i desenvolupar-se en el si de la ciutat. 

Assenyala que la manca de recursos econòmics i de figures com els vetlladors, els educadors i 

els orientadors, així com la manca de competències i determinades dinàmiques, generen 

segregació i manca d’integració en el model escolar dels alumnes amb problemàtiques de salut 

mental. 

En darrer lloc, posa èmfasi en la necessitat de reforçar l’acompanyament a les famílies perquè 

aprenguin a conviure amb aquests joves i desenvolupin les habilitats necessàries que en 

permetin el millor desenvolupament possible, així com en el fet d’entendre que la família no ha 

de ser només la família nuclear, sinó el conjunt de sistemes que es desenvolupen al voltant de la 

persona: per ajudar les persones que pateixen trastorns mentals cal una presa de consciència 

comunitària, col·lectiva. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada de Salut. 

 

La Sra. TARAFA afirma que el Govern ha treballat des del començament el tema de la salut 

mental, un tema que presenta molts reptes i que sovint les institucions no han treballat de 

manera integral. 

Manifesta el suport del Govern a la proposició, que queda recollida en el Pla de salut mental, 

que es presentarà públicament la propera setmana amb tot el sector que hi ha participat. 

Recorda —molts dels presents eren a la Taula de Salut Mental— que s’han fet més de cent 

entrevistes o trobades bilaterals amb entitats, professionals, agents i institucions per obtenir un 

pla ambiciós —unes 90 accions concretes amb pressupostos— que reculli inquietuds, 

preocupacions i reptes, inclogui prevenció i tingui en compte determinants socials de la salut i 

factors no directament relacionats amb la salut però que hi influeixen. 

Per acabar, indica que en el Pla de salut mental, que posa un accent molt especial en el sector 

infantojuvenil, han participat agents d’àmbits com la prevenció, l’educació, els serveis socials, 

l’ocupació, l’habitatge, la salut, els cicles de vida i el feminisme, de manera que recull una 

mirada molt integral. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix les aportacions i la sensibilitat de tots els grups. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable del Govern municipal, la Sra. Homs expressa el vot 

favorable de CiU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedí expressa el 

vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa 

el vot favorable de la CUP. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/3604) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar l’Ajuntament que 

els teatres de titularitat municipal, i aquells en què el consistori hi té algun tipus de participació, 

disposin de programes de mà en sistema Braille, de sistemes d’audiodescripció en directe, 

d’anells magnètics i de servei de sobretítols de totes les seves funcions, i ofereixin visites de 

descoberta tàctil de l’escenari. 
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La Sra. BENEDÍ dóna la benvinguda als representants de l’Associació Catalana per a la 

Integració del Cec i dóna la paraula al Sr. Puigcorbé. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ agraeix la presència de l’ACIC, i observa que, si bé actualment és una 

obvietat dir que la participació en pla d’igualtat en els esdeveniments culturals de Barcelona és 

un dret fonamental del conjunt de la ciutadania, les persones que pateixen alguna discapacitat 

continuen tenint dificultats per accedir i gaudir amb plena normalitat d’un ampli ventall de 

possibilitats culturals que ofereix la ciutat. 

Afirma que les institucions avancen decididament en la supressió de barreres, i esmenta el 

premi de l’ONCE que va rebre l’Oficina de Patrimoni Cultural, de la Diputació de Barcelona, 

pel programa «La mirada tàctil», desplegat en un gran nombre d’equipaments de la xarxa de 

museus locals. 

Posa en valor la gran col·laboració dels col·lectius afectats en la consecució d’avenços, així 

com la creixent sensibilitat i solidaritat de tota la ciutadania, que exigeix a les administracions 

que actuïn en conseqüència. 

Destaca la fonamental tasca que duu a terme l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, 

però subratlla que encara queda molt per fer. 

A continuació, esmenta alguns exemples de mesures que permeten als discapacitats visuals i 

auditius poder seguir amb normalitat els espectacles i que a Barcelona es multipliquen, amb la 

col·laboració de l’ONCE i de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat: 

- La sala Fabià Puigserver de Montjuïc ha ofert durant la temporada 2015-2016 diversos 

espectacles amb sobretítols per a persones amb discapacitat auditiva, i per a la temporada 2016-

2017 ha programat funcions accessibles (amb audiodescripció per a persones amb discapacitat 

visual i amb sobretítols per a persones amb discapacitat auditiva) per a alguns espectacles. 

- Les sales de Gràcia i de Montjuïc estan equipades amb sistema d’anell o bucle magnètic, una 

ajuda tècnica per a usuaris de pròtesi auditiva que actua com a amplificador de so en un radi 

que cobreix les dimensions de la sala. També disposen d’aquest anell magnètic el Sant Andreu 

Teatre, la sala Maria Aurèlia Capmany del Mercat de les Flors i una part important dels seients 

del Teatre Grec. 

- El Teatre Nacional de Catalunya (Generalitat de Catalunya) proposa muntatges amb 

audiodescripció i programes de mà en braille i ofereix la possibilitat de fer visites tàctils a 

l’escenari. 

Esmenta també algunes iniciatives del sector privat, com la programació durant la temporada 

2015-2016, en el marc del Festival de Teatre Accessible «Yo voy al teatro», de funcions 

especials per a persones amb discapacitat sensorial (amb subtitulació adaptada, audiodescripció 

i anell magnètic individual) al teatre Goya, al teatre Condal i al Club Capitol. 

En darrer lloc, enuncia la proposició, que amb la transacció feta amb el Govern municipal 

inclou que s’insti també la Generalitat de Catalunya a adoptar les mateixes mesures per als 

teatres que són de titularitat pública i de la seva competència a la ciutat de Barcelona. 
 

El Sr. CIURANA comença la intervenció manifestant satisfacció per intervenir per primer cop 

en una comissió de l’Ajuntament com a membre del Partit Demòcrata Català. 

Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup, que dóna molta importància al contingut i a 

l’esperit de la proposició: que s’assoleixin uns nivells de normalitat institucional i comercial. 

Considera que les administracions públiques han d’assolir el paper definit per l’analista 

Mariana Mazzucato, que parla de l’estat emprenedor, amb una administració pública que 

corregeix els desajustos en què sovint la societat arriba més tard. 

Coincideix que ja hi ha experiències molt reeixides en l’àmbit de l’accessibilitat, sobretot en el 

terreny patrimonial, i recorda el cas de la Fàbrica del Sol, que va treballar amb entitats de 

persones cegues per oferir un dels primers mapes tàctils, i el Born, que, com altres grans 

equipaments culturals de la ciutat, han donat resposta a la situació. 
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Celebra que s’insti la Generalitat a sumar-se a la iniciativa, ja que entén que en la majoria 

d’equipaments culturals hi ha un estat de consorci (Ajuntament-Generalitat) i que cal que 

tothom treballi per assolir la normalitat institucional i comercial. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta el vot favorable del seu grup, conscient que el 8,1% dels 

ciutadans de Barcelona té algun tipus de diversitat funcional, 129.971 persones tenen el 

certificat de reconeixement de diversitat funcional, 10.447 persones tenen diversitat visual i 

7.323, diversitat auditiva. 

Troba positiu instar la Generalitat a adoptar la mesura. En aquest sentit, observa que les 

administracions han de complir i fer complir la Llei 13/2014, de promoció de l’accessibilitat. 

Observa que caldria ampliar la implementació dels sistemes d’informació a l’usuari i el de 

Barcelona Formació Sonora, amb la finalitat de continuar amb els suports tècnics d’audició, 

augmentar els anells magnètics en els equipaments municipals i que tots els butlletins 

informatius dels districtes estiguessin en braille. Considera que l’objectiu de les polítiques 

públiques pel que fa a diversitat funcional ha de ser la inclusió, l’accessibilitat a tot; en aquest 

cas, a la cultura. 

D’altra banda, entén que caldria integrar totalment en el Pla d’accessibilitat les iniciatives en 

l’àmbit cultural. Amb aquest objectiu, seria bo que totes les regidories tinguessin presents les 

persones amb diversitat funcional, i que tots els contractes i subcontractes en què participi 

l’Ajuntament incloguessin la clàusula social d’accessibilitat en tots els aspectes. 

Per acabar, subratlla que la cultura fa més lliure i permet gaudir, augmentar la capacitat crítica i 

viatjar a altres èpoques, per la qual cosa fomentar-la és imprescindible, i per això cal posar fi a 

qualsevol obstacle o falta d’accés a la cultura. 
 

La Sra. ESTELLER expressa el vot favorable del seu grup, que coincideix que cal eliminar tots 

els obstacles que dificultin l’accés a la cultura, dificultat que tenen, en aquest cas, les més de 

10.000 persones que hi ha a Barcelona amb discapacitat auditiva i les aproximadament 12.000 o 

14.000 amb discapacitat visual. 

D’altra banda, indica que a més d’estendre tant com sigui possible eines com l’anell magnètic o 

l’audiodescripció en directe, l’Ajuntament hauria de fer una auditoria per fer un balanç de tots 

els teatres pel que fa a accessibilitat sensorial, àmbit en què encara queda molt camí per recórrer 

—sí que s’ha avançat molt pel que fa a accessibilitat física—, i plantejar mesures a curt, mitjà i 

llarg termini perquè Barcelona sigui una ciutat lliure de barreres. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que l’accessibilitat és un 

dels pilars claus a l’hora de garantir la inclusió en tots els àmbits de la societat, i millorar així la 

qualitat de vida de totes les persones. 

Considera, però, que la proposició és un petit pas dins una estratègia més àmplia cap a un 

disseny universal de les diferents àrees de la ciutat (urbanisme, habitatge, educació, salut, 

ocupació, oci...) que permeti l’accés de totes les persones de manera autònoma i que els permeti 

tenir el control sobre les seves vides. 

Subratlla que el model actual fa de la diferència una desigualtat i discrimina les persones que no 

entren dins els cànons estipulats per un model de societat que continua sent classista, patriarcal, 

paternalista i no inclusiu, del qual les persones amb diversitat funcional coneixen bé les 

conseqüències. 

Comenta que la CUP sempre donarà suport a mesures que garanteixin un oci lliure i un lleure 

inclusiu, i que afavoreixin la participació activa i el desenvolupament autònom de les persones 

afectades per malalties i amb diversitat funcional. 

Convida el Govern a no limitar la mesura als teatres sinó ampliar-la a altres instal·lacions i 

espais d’oci, i no limitar-la als espais municipals, sinó garantir l’accés autònom de les persones 

amb diversitat funcional a qualsevol espai de la ciutat, ja sigui públic o privat. 
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En darrer lloc, assenyala que encara resta molt per fer en la lluita per una ciutat per a tothom, 

centrada en les necessitats i no en els guanys econòmics, i que cal garantir la participació activa 

en la presa de decisions que ens afecten com a col·lectiu en tots els àmbits. Per això, encoratja 

tots els partits a treballar en aquesta direcció per dissenyar i per desenvolupar polítiques que 

realment trenquin barreres i vagin a l’arrel de les desigualtats. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la benvinguda als membres de l’ACIC, a qui agraeix la feina constant per 

la millora de l’accessibilitat i l’autonomia personal. 

Exposa que una de les línies estratègiques del Pla d’actuació municipal era que Barcelona fos 

pionera desenvolupant la llei d’accessibilitat universal, que ha d’estar preparada el 2018. En 

aquest marc, actualment s’està fent una diagnosi de la situació de la ciutat, també en el camp de 

la cultura, per identificar-ne mancances. 

Subratlla la necessitat de treballar de manera transversal i amb totes les administracions —

agraeix la voluntat de pacte en la proposició— per garantir l’accessibilitat arreu, 

independentment de si l’espai és de titularitat pública o privada. 

Entén que s’ha avançat molt —han fet passes importants el Teatre Lliure, el Teatre Nacional i el 

Goya, entre d’altres—, però reconeix que encara queda molt per fer, sobretot pel que fa a 

accessibilitat comunicativa, àmbit en què Barcelona no ocupa una bona posició si es compara 

amb altres ciutats europees. 

Per acabar, assenyala que cal treballar conjuntament des de l’IMPD, l’Àrea de Cultura de 

l’Ajuntament i totes les àrees de govern, així com amb la Diputació, amb qui cal col·laborar en 

la projecció en les sales de cinema, un tema pendent: molt pocs cinemes fan projeccions amb 

audiodescripció, i amb una oferta descentralitzada en els diferents districtes es podria 

aconseguir una col·laboració amb les sales. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ agraeix les paraules de tots els grups i la transacció del Govern. 

Assegura que la Diputació no només és pionera en aquest terreny, sinó que col·laborarà en tot el 

que calgui, i esmenta la proposta del CCCB de fer exposicions de pintura conjuntament amb 

l’Oficina de Patrimoni Cultural per a gent que pateix Alzheimer. 

Conclou que l’àmbit cultural ja ha començat a caminar en la direcció correcta i s’hi ha de 

continuar caminant fermament perquè la cultura estigui a l’abast de tots els col·lectius. 

 

El Sr. CIURANA coincideix que hi ha molts camins començats, i recorda que en el mandat 

anterior CiU va impulsar diferents iniciatives relacionades amb l’Alzheimer al Museu 

d’Història i al Museu Marés. 

D’altra banda, observa que el compromís del Govern amb allò aprovat es demostrarà en els 

pressupostos, ja que no s’ha de carregar en els equipaments culturals la responsabilitat 

pressupostària de tirar endavant les mesures. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Ciurana expressa el vot 

favorable de CiU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Puigcorbé expressa el 

vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa 

el vot favorable de la CUP. S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1.- Que els teatres de titularitat 

municipal, i aquells en què el consistori hi té algun tipus de participació, disposin de 

programes de mà en sistema Braille, de sistemes d’audiodescripció en directe, d’anells 

magnètics i de servei de sobretítols de totes les seves funcions, i ofereixin visites de descoberta 

tàctil de l’escenari. 2.- Instar la Generalitat de Catalunya a adoptar les mateixes mesures per 

als teatres que són de titularitat pública i de la seva competència a la ciutat de Barcelona. 3.- 
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Instar finalment el Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat a elaborar un pla d’actuació 

de millora de l’accessibilitat dels teatres de titularitat pública de Barcelona, on es recullin, a 

més a més, les aportacions que cada administració competent haurà de dur a terme per a fer-lo 

efectiu. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

7.-  (M1519/3608) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar el Govern 

municipal a presentar una nova proposta per destinar el fons que la Diputació de Barcelona ha 

d’aportar en aquest mandat a través del Pla «Xarxa de Governs Locals 2016-2019» a 

equipaments culturals i/o esportius de la ciutat de Barcelona i que substitueixi la presentada, 

atès que l’actual proposta del Govern destina quasi en la seva totalitat aquests fons a sufragar la 

reforma de la plaça de les Glòries, i en concret a l’obra civil de construcció dels túnels viaris 

que ha de travessar aquest espai de la ciutat. 

 

La Sra. BENEDÍ comunica que aquesta proposició es tractarà conjuntament amb el prec del PP 

corresponent al punt 10 de l’ordre del dia, atès que el Sr. Collboni, que ha de donar resposta al 

prec, ha de marxar. 

 

La Sra. ESTELLER enuncia la proposició, motivada per les necessitats de millora de molts 

equipaments esportius i culturals de la ciutat. Esmenta que cal rehabilitar grans equipaments 

com el Teatre Arnau, i que directors d’equipaments culturals com el Liceu, el Teatre Lliure, 

l’Auditori o el Palau de la Música es van reunir amb l’alcaldessa per manifestar-li les seves 

demandes. 

Insisteix que el Govern hauria de destinar el fons de la Diputació (30 milions i, si pogués ser, un 

import més gran, com l’any anterior, que va ser de 37 milions) a obres en equipaments culturals 

i esportius, en lloc de destinar-ne 28 milions al túnel de la plaça de les Glòries i 2 milions al 

castell de Montjuïc. 

 

El Sr. CIURANA manifesta el vot favorable del seu grup, que entén que les aportacions de la 

Diputació de Barcelona s’han destinat tradicionalment a equipaments culturals i esportius, i que 

es pot canviar la destinació d’aquest fons atès que encara no s’ha signat l’acord per destinar-lo a 

les Glòries i al castell de Montjuïc. 

Observa, però, que pressupostàriament es tractaria d’una anotació comptable: per a 

l’Ajuntament l’efecte és el mateix tant si els 30 milions d’euros d’inversió que necessiten els 

equipaments vénen de la Diputació com si vénen del pressupost ordinari de l’Ajuntament, 

mentre que la Diputació voldria que la seva inversió es visualitzés en equipaments culturals. 

D’altra banda, observa que el pressupost ordinari de l’Ajuntament podria no destinar 30 milions 

d’euros a equipaments culturals, de manera que l’aportació d’aquesta quantitat per part de la 

Diputació asseguraria aquesta inversió. 

Indica que en el moment de ratificar en el Plenari l’acord del conveni, el seu grup no s’hi 

oposarà, ja que entén que correspon al Govern municipal proposar a la Diputació de Barcelona 

la destinació dels recursos. 

Per acabar, subratlla que el Grup de CiU estarà especialment atent perquè es destinin 30 milions 

d’euros més als equipaments culturals de la ciutat, procedeixin d’on procedeixin. 
 

El Sr. BLANCO expressa l’abstenció del seu grup, que entén que les obres del túnel de les 

Glòries tenen certa prioritat i que el fet que els fons de la Diputació s’hagin destinat 

tradicionalment a equipaments culturals no significa que sigui una obligació, i observa que en 

altres municipis aquests fons tenen utilitats molt diverses que de vegades inclouen la 

construcció d’infraestructures. 
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Troba preocupant que no s’hagi pogut fer una proposta a la Diputació per emprar els 30 milions 

per a un gran equipament cultural. Considera que aquesta manca de proposta reflecteix una 

manca de projecte cultural del Govern o una manca d’idees, i esmenta com a possibles accions 

la rehabilitació del Teatre Arnau, la construcció d’una biblioteca provincial —Barcelona és una 

de les poques capitals espanyoles que no en té— o la rehabilitació de l’edifici de l’antiga escola 

d’arts i oficis de la plaça de la Verònica, abandonat des de fa molts anys. Posa de manifest que 

la proposició no identifica cap projecte cultural concret. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa el vot favorable del seu grup, que en el darrer Plenari va demanar 

en un prec el mateix que demana la proposició. Posa de manifest que la resposta del Sr. 

Pisarello al prec va ser decebedora, ja que semblava que el Govern defugís responsabilitats. 

Subratlla que trencar la tradició de destinar l’aportació de la Diputació a cultura seria un gran 

error, i manifesta la voluntat del seu grup que l’import íntegre es destini a equipaments 

culturals, esportius i educatius. 

Demana que s’expliqui com va anar la reunió amb l’alcaldessa, i observa que cal donar una 

resposta a la Federació d’Ateneus, que viuen una situació molt precària i tenen un IBI altíssim: 

per exemple, el Casal Catòlic de Sant Andreu paga 9.000 euros d’IBI l’any, pràcticament està 

endeutat per arreglar la façana, i mai podrà optar al pla del 40-60% que ofereix l’Ajuntament. 

D’altra banda, posa èmfasi en el fet que els diners de la Diputació podrien ajudar a cobrir les 

mancances de les escoles. 

 

La Sra. ROVIRA indica, d’una banda, que la remodelació de la plaça de les Glòries és 

necessària; d’altra banda, que l’aportació de la Diputació s’hauria de destinar a fer polítiques 

socials i a aplicar el pla de xoc inclòs en el programa electoral de BC —recorda que un 20% de 

les veïnes de Barcelona viu en risc d’exclusió social—, i, per acabar, que el Govern va dir a la 

CUP que la Diputació li negava la possibilitat d’arribar a acords per tirar endavant polítiques en 

matèria de drets socials. 

Dit això, assenyala que les veïnes fa molts anys que reclamen que es faci la remodelació de la 

plaça de les Glòries, que caldria fer amb una perspectiva d’avançar cap a una mobilitat 

sostenible al conjunt de la ciutat i d’aconseguir un espai de gestió comunitària on a part del 

trànsit del vehicle privat hi hagués una gran zona que servís per compartir entre les veïnes, un 

nou parc on es prioritzés el públic sobre el privat. 

Considera, però, que aquesta remodelació no s’hauria de fer amb els diners de la Diputació sinó 

dins el pressupost municipal, ja que era un projecte que BC i el PSC duien en el seu programa. 

Manifesta sorpresa pel fet que la Diputació es negués a aportar diners per avançar en drets 

socials al·legant que Barcelona té un ajuntament solvent i, en canvi, sí que estigui disposada a 

arribar a un acord per a la remodelació de Glòries. 

Per tot això, el seu grup, que entén que cal aclarir diferents qüestions i avançar en matèria de 

drets culturals, educatius i socials, s’hi abstindrà. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix que s’hagi permès tractar conjuntament aquesta proposició i el prec 

corresponent al punt 10 de l’ordre del dia, i agraeix també la proposició presentada pel PP, així 

com la sensibilitat demostrada per tothom respecte a les infraestructures culturals. 

Observa que, després d’una època de gran creixement de la construcció d’equipaments 

culturals, ara la prioritat del Govern municipal són els continguts, la programació, els creadors, 

la creació de públics, etc., si bé no defuig la responsabilitat pel que fa al manteniment dels grans 

equipaments culturals. 

Afirma que el pressupost inclourà partides destinades a equipaments culturals, i posa en relleu 

l’esforç que històricament ha fet l’Ajuntament de Barcelona —i que el Govern actual es 

compromet a continuar fent— per suplir allò que altres administracions haurien de fer en aquest 
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àmbit i no fan: Generalitat i Estat han reduït dràsticament les inversions en equipaments 

imprescindibles de la ciutat. Recorda que l’Ajuntament supleix aquestes manques d’inversió 

amb el Fons de Capitalitat Cultural de la ciutat: entre els anys 2012 i 2015, se’n van distribuir 

més de 12 milions d’euros, i el Govern actual ha prorrogat el fons per al 2016 amb 4,1 milions 

d’euros. 

Informa que el Govern es va reunir amb representants dels equipaments grans més importants 

de la ciutat en una taula que té vocació de permanència, ja que cal estudiar cas per cas les 

necessitats de despeses de manteniment i d’infraestructures —no troba raonable la distribució 

de 300.000 euros per a tots independentment del grau d’amortització o de la situació de les 

instal·lacions— i les idees que van sorgir de la reunió, presidida per l’alcaldessa, atès que hi ha 

moltes polítiques econòmiques i d’escala que es poden fer de forma mancomunada entre els 

grans equipaments. 

Assegura que també es donarà suport als ateneus, amb els quals ja s’ha concertat una trobada, i 

als equipaments petits de barri (centres cívics, biblioteques populars...), que aproximen la 

cultura als veïns i les veïnes i als barris, i per als quals les inversions, en la mesura del possible, 

es mantindran. 

En darrer lloc, anuncia que de les trobades que es facin amb els equipaments sorgirà un pla 

d’inversions que es veurà reflectit en el Pla d’inversions municipals 2016-2018. 

 

La Sra. ESTELLER coincideix que les obres del túnel de les Glòries s’han de fer, però 

puntualitza que s’han de fer amb recursos de l’Ajuntament, com estava previst, i no amb 

recursos de la Diputació. 

Diu al Sr. Collboni que la seva incorporació al Govern hauria d’haver servit per modificar 

accions que s’havien negociat abans, com ara la destinació dels recursos de la Diputació a 

equipaments culturals i esportius, i que espera que com a responsable de Cultura faci que el 

Govern compleixi la proposició que tot seguit s’aprovarà. Comenta que l’ampliació a 

37 milions que permetés incorporar dins l’acord equipaments educatius seria benvinguda, però 

que com a mínim cal donar compliment a la proposició que avui s’aprova i que els 30 milions 

de la Diputació es destinin a equipaments culturals i esportius. 

Per acabar, diu al Sr. Blanco que la proposició no detalla els equipaments perquè el Grup del PP 

entén que és l’àmbit cultural qui ha de fer un inventari i prioritzar inversions. 

 

El Sr. CIURANA fa quatre apunts. 

En primer lloc, considera que avui es paga la conseqüència de «l’efecte Asens», és a dir, de no 

ser-hi el responsable polític de Cultura durant més d’un any, una pèrdua de pes polític del 

responsable de Cultura que va provocar que el Govern prengués decisions com la que es debat 

avui. 

En segon lloc, indica que caldrà estar atents al Programa d’inversions municipals per veure si 

realment s’inclouen les inversions en equipaments culturals que no s’obtenen de la Diputació. 

En tercer lloc, puntualitza que aquest ajut de la Diputació és per a inversió, no per al 

funcionament ordinari. 

En quart lloc, manifesta preocupació pel fet que l’aposta per Glòries es degui al fet que és 

l’única actuació en què es veuen capaços de certificar obra per valor equivalent: la inacció del 

Govern municipal durant més d’un any demostra certa incapacitat de gestió a l’hora de 

justificar les inversions fetes. 

 

El Sr. BLANCO lamenta que no es debati sobre equipaments i projectes culturals concrets i 

sobre la destinació específica dels recursos, sinó que es parli estrictament sobre recursos 

econòmics i s’insinuïn greuges comparatius entre les aportacions de cada administració. Entén 

que aquest no és un debat constructiu. 
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Concreta que caldria parlar de com es pensa promoure l’activitat cultural dels equipaments 

existents, de com es potenciarà, per exemple, que els espectacles que fan gires per altres ciutats 

arribin a Barcelona. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ afirma que per a ERC les obres de Glòries són imprescindibles —és una de 

les reivindicacions del grup a Sant Martí—, però entén que els diners no han de procedir 

d’aquesta partida de la Diputació, que caldria destinar íntegrament a cultura, com s’ha fet 

tradicionalment. 

D’altra banda, agraeix la sensibilitat del nou regidor de Cultura, que està convençut que trobarà 

solucions. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix la sensibilitat demostrada i la pressió exercida pel bé de la cultura, i 

diu a la Sra. Esteller que el Govern, que mantindrà la decisió presa, es compromet a respectar 

l’esperit de la proposició: que hi hagi els recursos públics necessaris per mantenir la 

infraestructura, els equipaments principals de la ciutat, tant els grans i emblemàtics com els 

petits, de proximitat. Subratlla que ja es treballa en aquesta direcció. 

Diu al Sr. Blanco que és justament en els continguts on el Govern vol fer èmfasi en la propera 

etapa, però que aquesta proposició parla d’inversions. 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Puigcorbé, comenta que hi ha moltes polítiques per 

consensuar i acordar amb la Diputació, com també amb el Govern de Catalunya, amb el qual ja 

ha tingut un primer contacte formal (amb el conseller Vila i el seu equip) i amb el Govern 

d’Espanya quan es constitueixi. Subratlla que si les administracions alineen posicions i 

inversions, Barcelona pot guanyar molt. 

En darrer lloc, assegura que no pretén posar-se cap medalla com a govern, ja que les medalles 

han de ser per a les polítiques culturals de Barcelona i per a les administracions que s’hi 

esforcin. En aquest sentit, demana als partits que governen altres administracions que 

materialitzin el suport als equipaments culturals de Barcelona. 

 

La Sra. ESTELLER agraeix els vots favorables i les abstencions, i demana al Sr. Collboni que 

faci respectar la literalitat de la proposició. 

 

La Sra. BENEDÍ explicita que la proposició s’aprova, i dóna pas al prec del PP corresponent al 

punt 10 de l’ordre del dia. 

 

La Sra. ESTELLER formula el prec, motivat per la voluntat de millorar encara més l’oferta 

cultural de Barcelona, una oferta cultural competitiva i internacional, i manifesta que el seu 

grup és conscient del cost i de la complexitat de traslladar i exposar les obres (amb costos 

afegits de seguretat, etc.). 

 

El Sr. COLLBONI accepta el prec, amb el qual el Govern, que té com a objectiu ajudar els 

equipaments mitjançant la inversió en continguts, està totalment d’acord. 

Observa que també cal tenir en compte la política d’exposicions i de programació dels grans 

equipaments culturals, així com les conseqüències de les retallades que s’han aplicat a aquests 

equipaments, amb una afectació especial de les programacions d’àmbit internacional. Subratlla 

que malgrat les dificultats, els equipaments ofereixen activitats de qualitat, com ara l’exposició 

al Museu Blau de l’Spinosaurus, una col·lecció procedent del museu de la National Geographic 

Society de Washington; la participació del MACBA en la xarxa europea de sis museus 

internacionals que durant cinc anys ha coproduït i compartit patrimoni i grans debats a l’entorn 

de l’art contemporani, o la darrera exposició d’art punk al MACBA, fruit de la col·laboració de 

diversos museus internacionals. 
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La Sra. ESTELLER agraeix l’acceptació del prec. 

Reconeix que darrerament hi ha hagut un dèficit de finançament que ha impedit que 

s’accentuessin totes aquestes exposicions, i insisteix que és conscient de la complexitat de 

traslladar els fons dels grans museus, però demana que es dediquin tots els esforços possibles 

perquè Barcelona, amb gran potencial internacional, millori la seva oferta. 
 

El Sr. COLLBONI assenyala que malgrat les retallades i la crisi del sector, actualment i 

properament es podran veure a Barcelona obres procedents d’acords, de préstec o de 

col·laboració, amb grans museus internacionals o nacionals, com ara el Museu del Prado, el 

Louvre, el Museo Nazionale Romano, la Tate de Londres, el Museu d’Art Modern de Nova 

York, el George Pompidou o el Philadelphia Museum of Art. 
 

El Sr. Collboni expressa el vot contrari del Govern municipal, el Sr. Ciurana expressa el vot 

favorable de CiU, el Sr. Blanco expressa l’abstenció de C’s, el Sr. Puigcorbé expressa el vot 

favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la Sra. Rovira expressa 

l’abstenció de la CUP. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 
 

8.-  (M1519/3589) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Donar suport a 

les reclamacions i el manifest de la plataforma PLEEC (Plataforma per una educació en 

Economia Crítica).  Segon.- Reclamar al Departament d’Ensenyament que deixi sense efecte el 

conveni “Educació Financera a les Escoles de Catalunya” (EFEC) i aposti per un altre tipus 

d’educació financera i d’aprenentatges socials. Tercer.- Fer arribar aquest acord als grups 

polítics del Parlament de Catalunya, al Departament d’Ensenyament, als Centres Educatius de 

Barcelona i a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de la ciutat. 
 

La Sra. ROVIRA exposa que el 2013 el Departament d’Ensenyament va signar un conveni de 

col·laboració amb agents públics i privats (Generalitat de Catalunya, Institut d’Estudis 

Financers, BBVA, CaixaBank i Banc Sabadell, entre altres) per fer arribar l’educació financera 

als centres educatius de forma gratuïta. El conveni, «Educació financera a les escoles de 

Catalunya», disposa d’una borsa de voluntariat, personal de bancs i caixes, que ofereix un curs 

sobre gestió de pressupostos personals, planificació financera, estalvi a llarg termini i mètodes 

d’endeutament amb seny contractant productes de crèdit. El programa, àmpliament difós a 

mitjans de comunicació i pel Departament d’Ensenyament, es presenta com una oportunitat 

perquè l’alumnat conegui els termes més comuns sobre finances i consum intel·ligent. Enguany 

un 25% dels centres escolars catalans han realitzat aquests cursos, i hi ha la intenció 

d’estendre’ls a la resta de centres. 

Critica que es presentin el consum i l’endeutament com una pauta de comportament desitjable, i 

el sistema capitalista com l’únic model econòmic possible, amb la qual cosa es deixen de banda 

la pluralitat i el pensament crític, imprescindibles en tot procés educatiu i de desenvolupament 

personal. Critica també que el Departament d’Ensenyament promogui la presència d’aquestes 

entitats financeres a les aules i en legitimi el relat sobre les causes de la crisi: les allibera de tota 

responsabilitat i culpabilitza les famílies del sobreendeutament irresponsable. 

Subratlla que l’educació sostinguda amb fons públics no es pot alinear amb el discurs de les 

entitats financeres, un dels agents responsables de la crisi, i que les perspectives de l’economia 

crítica, solidària, feminista i ecològica haurien d’estar totalment integrades en el currículum 

oficial i ser impartides pel professorat del Departament d’Ensenyament. 

Per acabar, enuncia la proposició, i posa en relleu la tasca de les associacions que batallen al 

carrer per apostar per un aprenentatge i una educació crítics amb el model financer actual i amb 

el sistema capitalista. 
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El Sr. ARDANUY recorda que l’EFEC és un programa que no té caràcter obligatori, malgrat 

haver estat difós pel Departament i rebre una àmplia col·laboració de diverses entitats i 

institucions, de manera que correspon a cada centre decidir si l’incorpora. 

No troba encertat que es prohibeixi un programa que ha estat revisat i autoritzat per l’autoritat 

educativa, que és a qui correspon, en el marc del Parlament de Catalunya, modificar un 

currículum i autoritzar o no els programes no obligatoris que es posen a disposició dels centres. 

Indica que el seu posicionament hauria estat diferent si s’hagués proposat que l’Ajuntament 

impulsés un programa que s’oferís als centres educatius per formar docents i alumnes, com fa 

en altres àmbits i com fa, per exemple, la Diputació amb el programa Cultura Emprenedora. 

Per les raons exposades, el seu grup no donarà suport a la proposició. 

 

La Sra. BARCELÓ assenyala que l’EFEC s’emmarca en les recomanacions d’organismes 

internacionals tan rellevants com l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament 

Econòmic i la Unió Europea, i està supervisat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya. Tant l’OCDE com la UE han posat èmfasi en la necessitat de dotar la ciutadania 

de competències per gestionar els seus ingressos i despeses, i així evitar episodis de 

sobreendeutament i d’exclusió financera. 

Indica que l’EFEC està adreçat a alumnes de quart d’ESO dels centres escolars i que són les 

famílies les que decideixen si els nois cursaran o no aquests estudis de formació 

complementària. 

Entén que la proposició planteja temes que no són competència de la Comissió, sinó de la 

Generalitat de Catalunya, si bé és cert que es poden impulsar mesures i programes de formació 

des de l’activitat municipal. 

Recorda que els models econòmics que defensen la CUP i C’s són molt diferents, i manifesta 

que si bé el model capitalista té defectes, és preferible davant de projectes econòmics als quals 

la CUP dóna suport. 

Entén que l’educació financera no és inamovible i que és millorable, però entén que els grups 

polítics han de canviar les coses a partir del consens i la legalitat (per exemple, recollint 

signatures i presentant una iniciativa al Parlament). En aquest sentit, comenta que la plataforma 

que dóna suport a aquest manifest tenia previst realitzar una acció el 22 de juny davant l’Institut 

d’Estudis Financers de Barcelona per demanar el boicot al programa EFEC, una opció no gaire 

democràtica. 

En darrer lloc, lamenta que en els antecedents del text expositiu s’esmenti com a aspecte 

negatiu del programa que el podrien impartir jubilats. Subratlla que tant entre els jubilats com 

entre els experts de la banca hi ha persones amb una experiència positiva per poder aportar a 

l’educació i a la societat. 

 

La Sra. BENEDÍ expressa l’opinió del seu grup, en el sentit que l’educació ha de formar-se en 

l’esperit crític i en la possibilitat de donar als alumnes eines útils que els permetin ser 

autocrítics i exigents amb la societat, una capacitació que entén que s’inclou dins del programa 

EFEC, que aporta als centres que s’hi acullen voluntàriament la possibilitat de posar a l’abast 

dels alumnes coneixements bàsics del sistema financer actual perquè no es tornin a repetir 

errors i situacions del passat. 

Coincideix que caldria assegurar l’oferta equilibrada de continguts sobre les diferents teories 

econòmiques i que es posés èmfasi en la banca ètica, així com que no s’hauria de promocionar 

l’endeutament com a pràctica habitual i desitjable, i que s’haurien de mostrar els programes 

d’altres entitats o actors de l’economia social i solidària, que aportarien un contrapunt crític als 

coneixements exposats per les entitats financeres convencionals a les aules. 
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Informa que ERC, defensora de l’educació en valors i crítica tant per al jovent com per a 

tothom que faci formació contínua, ha intentat transaccionar la proposició, de la qual 

comparteix el fons, però entén que l’EFEC, que any rere any rep valoracions cada cop més 

positives per part d’alumnes, centres i famílies, és una bona eina de transmissió de 

coneixements financers. 

Critica, però, la manca de pluralitat del programa: l’educació hauria d’incorporar una visió 

àmplia tant de l’economia com de la societat que formem entre tots i totes. El programa 

milloraria si inclogués la visió que poden aportar actors econòmics i financers com els de la 

banca ètica, les cooperatives o les entitats d’economia social i solidària. 

Conclou que ERC aposta per la inclusió i no per vetar visions; en aquest cas, eliminar un 

programa amb una acceptació cada vegada més gran i que s’imparteix si així ho decideix cada 

centre. Per això, votarà en contra de la proposició. 

 

La Sra. ESTELLER posa de manifest la necessitat d’adquirir formació financera, així com el fet 

que vivim en una economia de mercat, capitalista, i que els nens necessiten adquirir 

competències respecte a totes les qüestions que afecten directament o indirectament les seves 

vides. Entén que els joves han d’aprendre, d’acord amb les recomanacions dels organismes 

internacionals, a gestionar millor els ingressos i les despeses per evitar el sobreendeutament o la 

mala gestió dels recursos. Per això, el Grup del PP és favorable a aquests tipus d’ensenyament, 

que faciliten competències als alumnes. 

D’altra banda, observa que els centres tenen la llibertat de decidir si s’inscriuen en el programa 

—recorda que està supervisat pel Departament d’Educació—, i cada família té la llibertat de 

triar si vol que el seu fill rebi aquests coneixements. 

Per les raons exposades, votarà en contra de la proposició. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA comenta que l’economia i el dret són coneixements que han estat 

tradicionalment menystinguts en el currículum oficial del sistema educatiu espanyol. 

Subratlla que coneixements que permetrien conèixer els drets i deures de la ciutadania i 

coneixements relacionats amb l’educació financera (gestió responsable de l’economia, 

desenvolupament de processos econòmics amb respecte pel medi ambient, etc.), que haurien 

pogut ocupar un espai en l’àmbit de l’educació per la ciutadania, avui es veuen més 

invisibilitzats que mai per culpa de la pitjor llei orgànica en educació de la democràcia, la 

LOMCE, que no reconeix aquesta disciplina. 

El Grup de BC valora positivament tota iniciativa que impulsi els coneixements d’economia o 

de dret en el currículum, i entén que l’EFEC fa aquesta aportació d’educació ciutadana, però 

critica la manera com s’està duent a terme: no troba bé que persones que han format o formen 

part d’entitats bancàries entrin a les escoles a impartir continguts economicofinancers, com 

tampoc no troba bé que hi entrin religiosos a impartir continguts confessionals o persones de 

l’exèrcit a impartir coneixements sobre la defensa i el militarisme, perquè defensa l’educació 

laica i per la pau. 

Per això, comparteix l’esperit de la proposició, que el Govern ha transaccionat per canviar 

alguns elements del redactat, i hi votarà favorablement. 

 

La Sra. ROVIRA confirma que la CUP ha arribat a un acord amb el Govern pel que fa al text de 

la proposició. 

 

Explica que les persones que han signat el manifest (pares, mares i persones que formen part de 

la plataforma, així com entitats bancàries emmarcades en la banca ètica i el cooperativisme, 
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diferents federacions de pares i mares, etc.) no troben normal que bancs que ara mateix estan 

desnonant veïnes (BBVA, Banc Sabadell...) i no estan posant els pisos a disposició per cobrir la 

necessitat d’habitatge, que és alhora una necessitat i un dret, i a més són els responsables de la 

situació de precarietat, de pobresa i de la divisió de classes més dura que ha existit, entrin als 

centres educatius a ensenyar com s’ha de gestionar l’economia. Subratlla que és contradictori, i 

que l’educació hauria d’avançar cap a una educació sostenible, crítica i solidària. 

Aclareix que el seu grup vol que als centres escolars s’ensenyi economia aplicada, però vol que 

s’ensenyin tots els tipus de models econòmics existents i que es faci dins d’uns valors per evitar 

que la situació actual es repeteixi. 

Assenyala que el model econòmic capitalista és un model de despossessió constant de les 

classes populars que necessita la pobresa que s’ha generat els darrers deu anys per sobreviure. 

Comenta que el posicionament dels grups diu molt de cadascun, i que és lògic que no donin 

suport a la proposició els grups que defensen els interessos privats abans que els col·lectius. 

Per acabar, i atès que la proposició no s’aprova, demana que l’Ajuntament promogui el 

desenvolupament de programes que compensin el desastre que representa el conveni fet amb la 

Generalitat de Catalunya. 

 

El Sr. ARDANUY discrepa dels plantejaments de la Sra. Rovira, que considera extremistes. 

Pregunta si, en cas que la proposició s’hagués aprovat, s’hauria prohibit el programa i s’hauria 

enviat una instrucció als directors dels centres que el fan perquè el deixessin de fer. 

Entén que ja existeixen mecanismes per avaluar la qualitat i els continguts dels programes i 

prendre decisions a partir d’aquestes anàlisis, i que actuar d’una altra manera és portar el 

partidisme a les aules. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta el vot favorable del seu grup, i diu al Sr. Ardanuy que si s’hagués 

aprovat la proposició, es diria que no es tornés a renovar el conveni signat entre el Departament 

d’Ensenyament i la fundació privada, que acaba el curs 2016-2017, i que es busquessin altres 

vies, dins d’un projecte pedagògic de formació en valors, que no prioritzin l’estalvi en un 

compte corrent quan les famílies generalment reben ajuts per tirar endavant els seus fills i filles. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat. 

 

El Sr. ESSOMBA remarca la importància que té en l’àmbit educatiu la presència de 

determinades persones en determinats rols i qui són les persones que desenvolupen els 

continguts curriculars, cosa que configura un imaginari social. Per aquest motiu, el Govern és 

contrari al fet que aquests cursos els imparteixin persones que formen part de la banca en lloc 

dels mateixos ensenyants. 

 

La Sra. ROVIRA exposa que les diferents plataformes també reivindicaven que hauria de ser el 

professorat del Departament d’Ensenyament qui impartís les classes d’economia —si calgués, 

mitjançant un programa específic—, unes classes que mostressin els diferents models 

econòmics amb els quals es pot desenvolupar una societat.  

Puntualitza que nombrosos col·lectius han avaluat els continguts de l’EFEC i se sap que en 

aquests cursos es parla d’estalvi a llarg termini, de mètodes d’endeutament suposadament amb 

seny, de contractació de productes de crèdit, etc., i insisteix en la manca de transversalitat i la 

manca d’educació en el pensament crític i solidari. 
 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Ardanuy expressa el vot contrari de CiU, la Sra. Barceló expressa el vot contrari de C’s, 

la Sra. Benedí expressa el vot contrari d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot contrari del PP, i 

la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. ES REBUTJA. 
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b)  Proposicions amb contingut de declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/3606) Instar el Consorci d’Educació de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona 

que, en el marc dels plans i projectes d’accions comunitàries de barri, estudiïn la possibilitat 

d’un acord de col·laboració que contempli que el personal sanitari dels centres d’atenció 

primària ubicats a prop d’una escola pública amb algun infant amb aquestes necessitats 

especials es pugui desplaçar al centre educatiu per tal d’atendre-les. 

 

La Sra. BENEDÍ assenyala que la resposta educativa a tot l’alumnat es concep a partir del 

principi d’inclusió i s’entén que únicament d’aquesta manera es garanteix el desenvolupament 

de tots els alumnes, s’afavoreix l’equitat i es contribueix a una cohesió social real. L’atenció a 

la diversitat és una necessitat que abraça totes les etapes educatives i tot l’alumnat: cal tenir en 

compte la diversitat com a principi i no com una mesura que correspon a les necessitats d’uns 

quants. No obstant això, no es té en compte que hi ha determinats alumnes amb necessitats 

especials de suport sanitari. Per això, cal atendre aquesta necessitat i contribuir de manera 

equitativa a les dificultats que la problemàtica genera. 

Posa de manifest que per atendre totes les necessitats de l’alumnat no són suficients els recursos 

de què disposa l’administració educativa: el professorat està acostumat a haver d’atendre els 

alumnes quan els puja la febre, quan vomiten, o fins i tot si es tallen amb unes tisores o es 

torcen un turmell, però haver de col·locar sondes dues vegades al dia a un infant que necessita 

un botó gàstric per alimentar-se sobrepassa de molt les seves atribucions i la seva preparació. 

Observa que actualment hi ha personal educatiu que està portant a terme tasques sanitàries com 

l’administració de glucagó a alumnes diabètics, la hidratació i l’alimentació a través de botons 

gàstrics, la manipulació de sondes uretrals o l’administració d’adrenalina a nens amb problemes 

al·lèrgics. Això implica que durant un temps l’alumne ha de deixar l’aula, de manera que 

finalment és la mare o el pare qui ha d’assumir aquesta tasca, i s’ha d’absentar de la feina 

diàriament. 

Recorda que la figura del sanitari escolar es troba en una situació pràcticament de buit legal, si 

bé existeixen recomanacions internacionals. Per exemple, als Estats Units hi ha d’haver un 

sanitari o una sanitària per cada 750 alumnes, i aquí s’aconsella que als col·legis de dues línies, 

amb uns 500 estudiants, n’hi hagi un o una. 

Per tot això, presenten aquest prec, que enuncia. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada de Salut. 

 

La Sra. TARAFA manifesta l’acceptació del prec per part del Govern, que comparteix la 

diagnosi sobre les necessitats no cobertes d’aquests infants. Informa, però, que la gestió 

d’aquests espais no es generarà des del Consorci de Sanitat o d’Educació: s’ha parlat amb el 

Consorci Sanitari i està previst que el 26 de juliol se signi el Pla de salut de Catalunya, el pla 

que regeix les grans línies sanitàries de la ciutat i del país, i aquest pla ha d’incloure un conveni 

entre el Departament de Salut i el Departament d’Ensenyament per sufragar aquestes necessitats 

sanitàries a les aules. Posteriorment, al setembre, se signarà un pla paral·lel de salut de la ciutat 

de Barcelona, i es mirarà quines necessitats no queden cobertes pel pla de la Generalitat. 

 

La Sra. ORTIZ accepta el prec. 
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La Sra. BENEDÍ agraeix l’acceptació. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/3609) Que el Govern municipal promogui exposicions de dimensió internacional a 

Barcelona; estableixi convenis, en el si dels grans equipaments culturals on l’Ajuntament de 

Barcelona és membre com a ens consorciat o dels que n’és titular, amb altres museus de l’Estat 

i internacionals, com ara el Museu Nacional del Prado (Madrid), el Musée d’Orzai o el Louvre 

(París), el MoMA (Nova York), o el National Gallery (Londres) entre d’altres, per tal que 

ubiquin, de forma temporal a Barcelona, part dels seus fons dipositats en reserva, amb la 

finalitat de poder ampliar les possibilitats d’exposicions temporals; i doti una partida 

pressupostària a fi que l’Ajuntament de Barcelona col·labori econòmicament amb els grans 

equipaments culturals en la tasca del trasllat de les col·leccions susceptibles de ser exposades a 

la nostra ciutat. 

 

Punt tractat conjuntament amb el punt número 7. 

 

Es dóna per tractat. 

 

11.-  (M1519/3610) Que el Govern municipal reprengui el diàleg amb l’entitat Associació d’Amics 

del Castell de Montjuïc, a fi de signar un conveni de relacions que els permeti continuar 

utilitzant diferents espais del castell per desenvolupar un programa d’activitats de caràcter 

social i de divulgació de la fortificació. 

  

La Sra. ESTELLER formula el prec, i informa que l’Associació d’Amics del Castell de 

Montjuïc és una associació sense ànim de lucre, d’utilitat pública, membre del comitè científic 

internacional ICOMOS, que fa una gran feina de conservació i difusió del castell de Montjuïc i 

l’apropa als ciutadans. 

Exposa que fins ara l’Associació disposava d’un espai on desenvolupava el taller «Rincón del 

niño», que oferia activitats per a nens, però l’espai s’ha tancat per una resolució judicial iniciada 

per motius més ideològics que pragmàtics i no se li ha ofert un lloc alternatiu per a aquestes 

activitats. 

Assenyala que la manca d’un espai provoca inestabilitat en la programació, i observa que 

moltes entitats amigues de museus i similars tenen, a banda de les oficines, espais per fer 

activitats sense necessitat de demanar autoritzacions per a cadascuna cosa que en dificulta la 

continuïtat. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat Ricard Vinyes. 

 

El Sr. VINYES assegura que l’Ajuntament, que rep tothom que vulgui ser rebut, no ha 

interromput el diàleg amb aquesta entitat. 

Explica, però, que tant el Govern anterior com l’actual entenen que les reformes integrals que 

des de fa anys s’estan duent a terme al castell per part de l’ICUB, que estan donant uns resultats 

molt lloables, fan que l’espai no sigui adequat per ubicar-hi entitats. Indica que la constitució 

com a centre cultural i de memòria també fa que no hi encaixi un hotel d’entitats. 

 

Aclareix que l’Associació d’Amics del Castell de Montjuïc rep exactament el mateix tracte que 

altres entitats. Per exemple, al Memorial Democràtic, que hi tenia una biblioteca, i a ASTER, 
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d’observació astronòmica, se’ls van explicar les raons per les quals l’Ajuntament hi feia 

reformes integrals i que haurien de marxar i no hi han posat cap inconvenient. 

 

La Sra. ESTELLER afirma que el Grup del PP sempre ha estat en contra que el castell sigui un 

hotel d’entitats, però entén que l’Associació d’Amics del Castell de Montjuïc hauria de tenir, 

com a entitat del castell, un estatus específic, com tenen altres entitats amigues de museus i 

d’altres centres. 

Subratlla que l’Associació sempre ha estat al castell, a diferència de les altres entitats, i duu a 

terme una tasca de divulgació de l’obra del castell, i comenta que la incorporació del Memorial 

Democràtic es va forçar moltíssim. 

Insisteix que caldria facilitar, mitjançant un conveni que regulés les relacions entre entitat i 

Ajuntament —que es va començar a treballar en el mandat anterior—, i que fos fruit d’un diàleg 

fluid i de les bones intencions d’ambdues parts, que l’Associació pogués desenvolupar sense 

cap entorpiment les seves programacions, molt interesants per preservar el sentit de la fortalesa 

del castell, i lamenta que en l’anterior mandat hi hagués exposicions que s’haguessin de canviar 

de lloc perquè dos dies abans de la celebració no havien rebut els permisos. 

 

La Sra. ORTIZ indica que al Sr. Vinyes no li queda temps de resposta. No accepta el prec. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

12.-  (M1519/3632) Quants propietaris d’habitatges d’ús turístic s’han acollit a l’opció de posar 

l’immoble al servei d’aquest Ajuntament per a la seva utilització com a habitatge social, quin és 

el capteniment del Govern municipal per seguir treballant en aquest tema? Sol·licitem que la 

resposta es faci arribar també per escrit a la mateixa Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

La Sra. FANDOS formula la pregunta, i recorda que a l’agost del 2015 la regidora Gala Pin va 

explicar en una roda de premsa que l’Ajuntament pretenia convertir pisos turístics il·legals en 

habitatges socials, i que faria una prova pilot a Ciutat Vella que posteriorment es podia estendre 

a tota la ciutat. Als pisos il·legals se’ls podia condonar el 80% del deute a canvi que cedissin els 

pisos a la Taula d’Emergències Socials perquè es poguessin destinar a lloguer social. 

 

La Sra. ORTIZ comenta que una de les coses que va trobar l’equip de govern en arribar a 

l’Ajuntament va ser la necessitat urgent de mobilitzar el parc d’habitatge, tant públic com 

privat, al servei de la garantia del dret a l’habitatge. Indica que una de les dificultats és el poc 

habitatge públic que hi ha a Barcelona i la gran demanda d’habitatge per necessitats socials, de 

manera que cal prioritzar l’ús social de l’habitatge. 

Exposa que la proliferació d’habitatges d’ús turístic provoca un increment de preus en el mercat 

de l’habitatge de lloguer i, en el cas dels il·legals, també l’expulsió de molts veïns i veïnes dels 

seus barris. En aquest context, s’han desenvolupat mesures com el Pla de xoc d’inspecció 

d’habitatges d’ús turístic i la prova pilot a què ha fet referència la Sra. Fandos. 

Explica que en una primera fase es van enviar 431 notificacions a propietaris amb un expedient 

sancionador incoat, i en una segona fase s’han tramès 112 cartes per tornar a oferir la 

possibilitat de condonar part de la sanció a canvi d’oferir l’habitatge en règim de cessió per a 

política social. 
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Informa que fins al moment només s’hi han interessat cinc propietaris i cap d’ells s’ha acollit a 

la mesura. 

 

La Sra. FANDOS entén que la mesura ha estat un fracàs i demostra l’estil d’algunes persones 

d’aquest govern de fer grans anuncis quan no hi ha res al darrere, i comenta que la Sra. Pin, que 

va anunciar la mesura, n’hauria d’exposar el desastrós resultat. 

Considera que aquest resultat, tenint en compte la quantitat de pisos turístics il·legals que hi ha 

a la ciutat, és fruit d’una feina mal feta o d’una mesura mal plantejada, tot i que entén les 

dificultats de treballar en aquest àmbit, en què espera que es continuï treballant com s’havia fet 

anteriorment i amb moltes més eines que amb el Pla de xoc. 

 

La Sra. ORTIZ explicita que, evidentment, els resultats no són satisfactoris, però puntualitza 

que aquesta mesura no és una mesura aïllada, sinó que s’està implementant paral·lelament a 

diferents mecanismes incentivadors o penalitzadors. 

Comenta que potser la mesura no ha funcionat perquè la pressió turística encara dóna molts 

al·licients, i que sempre hi haurà mesures que funcionin millor que d’altres. 

 

La Sra. FANDOS subratlla que l’anunci que va fer la Sra. Pin l’agost del 2015, en què es va 

afirmar que es resoldria el problema, va ser precipitat i es va fer sense disposar de cap estudi. 

Lamenta el ressò que va tenir, i espera que el resultat obtingui el mateix ressò. 

 

La Sra. BENEDÍ avisa la Sra. Fandos que aquesta és la seva tercera intervenció. 

 

La Sra. FANDOS afirma que n’és la segona. 

 

La Sra. ORTIZ li recorda que ja havia contestat a la seva primera resposta i que, efectivament, 

aquesta és la tercera vegada que intervé sobre la pregunta. 

 

La Sra. FANDOS els dóna la raó i demana disculpes. 

 

La Sra. BENEDÍ accepta les disculpes. 

 

Es dóna per tractada. 

 

13.-  (M1519/3633) En quina fase de desenvolupament es troba actualment el programa Vincles i 

quantes persones es beneficien avui d’aquest servei? Sol·licitem que la resposta es faci arribar 

també per escrit a la mateixa Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

La Sra. FANDOS formula la pregunta, recorda que el setembre del 2014 l’Ajuntament va rebre 

el primer premi del Mayors Challenge de Bloomberg Philanthropies (5 milions d’euros per 

desenvolupar el projecte Vincles), i pregunta quina part del premi s’ha justificat fins ara. 

 

La Sra. ANDRÉS respon que el gener del 2015 es va signar el conveni amb Bloomberg i es va 

començar a definir el projecte i a aportar la infraestructura per posar-lo en marxa, amb persones 

i recursos, i es va començar a definir el projecte comptant estrictament amb l’entorn social més 

proper a les persones que n’havien de ser usuàries o beneficiàries; l’octubre del 2015 el Govern 

municipal va decidir reorientar el projecte per enfortir les xarxes personals de confiança de les 

persones grans, i crear unes xarxes dins un entorn més comunitari per ampliar aquestes 

relacions; el gener del 2016 l’alcaldessa es reuneix amb Bloomberg i exposa aquesta 

reorientació, i actualment s’està preparant una prova pilot amb 400 usuaris a cinc barris de la 
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ciutat (Nova Esquerra de l’Eixample, Antiga Esquerra de l’Eixample, el Besòs-Maresme, la 

Verneda-la Pau i Sant Martí de Provençals), i ja s’ha fet la licitació per a aquesta prova pilot. 

D’altra banda, indica que fins ara s’han executat 203.000 euros dels 5 milions del premi i 

251.000 dels 10 milions que ha d’aportar l’Ajuntament, xifres que augmentaran amb la compra 

dels 400 dispositius i l’inici de la prova pilot. 

 

La Sra. FANDOS afirma que el projecte, amb només 203.000 euros de 5 milions executats, 

porta molt de retard, i que inicialment ja preveia anar molt més enllà de l’entorn més pròxim de 

la persona gran. Subratlla que si Barcelona va ser premiada entre més de cent ciutats va ser 

precisament perquè el projecte proposava arribar a tota la xarxa. 

Considera que el Govern continua el projecte únicament per no haver de dir que el deixa, però 

que realment no hi ha la voluntat política de prioritzar-lo. 

Espera que l’arribada de la Sra. Andrés al Govern sigui positiva per al projecte, i assenyala que 

d’acord amb els projectes de CiU, en aquests moments el projecte, que va ser celebrat per 

tothom, hauria d’haver arribat a unes 2.000 persones. Espera, doncs, que es continuï 

desenvolupant i que Barcelona continuï sent un model. 

 

La Sra. ANDRÉS puntualitza que l’objectiu inicial del projecte era teixir una xarxa molt 

propera de l’entorn familiar i d’amistats per a persones que tenien un sentiment de soledat, 

mentre que ara es vol que tingui dimensió comunitària, que es treballi en xarxa amb altres 

projectes (Radars, servei de teleassistència, etc.) i que s’aprofitin els dispositius i el projecte per 

oferir una prestació més gran i més integrada. 

D’altra banda, explicita que el projecte és costós —com ha dit, l’Ajuntament hi ha d’aportar 10 

milions d’euros— i complicat tecnològicament, cosa que ha impedit complir els terminis. 

Assegura, però, que es treballarà per fer efectiu un programa que sobre el paper és bo. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

14.-  (M1519/3622) Quines són les condicions laborals que tindran les treballadores de les escoles 

bressol remunicipalitzades? 

 

La Sra. BARCELÓ formula la pregunta, i assenyala que la remunicipalització de les escoles 

bressol Els Patufets de Navas, Enxaneta i Caspolino ha tingut un cost per a la ciutat de 623.000 

euros, i que aquestes prestaran un servei diferent al d’ara. Per exemple, canviaran els horaris i 

les condicions laborals, i el nombre de docents podria passar de 16 a 12 a l’Enxaneta, d’11 a 8 a 

Caspolino, i d’11 a 8 a Els Patufets. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA indica que el procés de remunicipalització es farà sota els criteris del model 

de contractació pública del Govern, un model de contractació pública social i ambiental, afirma 

que les condicions anteriors de les treballadores eren lamentables, i puntualitza que els costos 

són en realitat una inversió quan es parla d’educació. 

A continuació, explica que de les 51 persones que prestaven serveis en aquests tres centres, 28 

han estat subrogades, 12 s’han inclòs en el projecte de suport educatiu que s’està licitant per al 

curs 2016-2017, 4 han causat baixa voluntària, 1 treballava com a substituta a temps parcial per 

cobrir un terç de reducció per maternitat i ara se li aplicarà la rescissió del contracte perquè la 

titular s’incorpora al 100% —com passa tant en el sistema públic com en el privat—, i a 6 se’ls 
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acaben els contractes i s’està parlant amb l’empresa que ha guanyat la licitació per mirar que les 

contractin. 

D’altra banda, se’ls reconeixerà l’antiguitat, la jornada serà la mateixa que la de les seves 

companyes que ja formen part de la xarxa pública de gestió directa, i la retribució, d’acord amb 

l’article 44 de l’Estatut dels treballadors, d’entrada serà la mateixa del seu contracte d’origen, 

però s’ha sotmès a la negociació del nou conveni de l’Ajuntament, que tindrà en compte altres 

grups de treballadores perquè es faci de manera global la reconsideració de la retribució d’acord 

amb les escales públiques de l’Ajuntament. 

 

La Sra. BARCELÓ observa que invertir en educació és positiu sempre que es faci un projecte 

educatiu adequat i sòlid. Subratlla que, en cas contrari, la inversió pot ser un cost que paguin 

tots els ciutadans. 

Critica el Govern per generar incertesa, per no haver debatut i haver arribat a consensos amb els 

col·lectius interessats (docents, directius, pares...) abans de parlar de remunicipalització, i per 

no haver presentat els seus criteris. 

A continuació, afirma que aquests centres, que fins ara obrien de 8 h a 19 h del 4 de setembre al 

31 de juliol (215 dies lectius i vacances de l’1 al 31 d’agost i 6 dies entre Nadal i Setmana 

Santa, sense dies de lliure disposició), tindran un horari totalment diferent (de 8h a 17h del 15 

de setembre al 15 de juliol), que perjudicarà la conciliació entre la vida laboral i familiar. 

 

Es dóna per tractada. 

 

15.-  (M1519/3623) En quina situació legal es troba l’herència del Sr. Julio Muñoz Ramonet i quines 

mesures prendrà l’Ajuntament per intentar garantir que el llegat romangui en possessió de la 

ciutat? 

 

La Sra. BARCELÓ formula la pregunta, i subratlla que els barcelonins no poden renunciar —

menys quan sembla que l’objectiu del Sr. Julio Muñoz Ramonet era que la col·lecció quedés en 

mans de l’Ajuntament de Barcelona— a una col·lecció de 500 pintures entre les quals figuren 

La Verge del Pilar, de Francisco de Goya, L’Anunciació, d’El Greco, i obres de Murillo, 

Rembrandt, Zurbarán, Delacroix, Botticelli, Tiziano i Ribera, entre altres artistes. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada de Cultura. 

 

La Sra. SUREDA assenyala que es tracta d’un tema molt complex: 15 anys de procediments, 

més de 100 escrits i més de 40 recursos posats per la part executada (tots desestimats), i proposa 

fer una reunió monogràfica sobre aquest tema amb els advocats de la Fundació, que expliquin 

tant l’històric com la situació actual, que ella resumeix: 

- S’ha aconseguit recuperar la plena propietat dels immobles i d’una part dels objectes, tot i que 

no dels que tenen més valor, i a partir dels inventaris s’ha aportat documentació 

complementària sobre les obres no lliurades, cosa que en facilita la identificació. S’està esperant 

que el jutge validi i ordeni el seu lliurament, o, en cas contrari, que es valori econòmicament i 

les germanes Muñoz Villalonga hagin de fer efectiu l’import resultant d’aquesta valoració. 

- Les properes setmanes s’espera recuperar —ja han estat requerides— les dues obres més 

importants (el Greco i el Goya esmentats), valorades en 100.300.000 euros. 

- S’ha rebutjat la petició que les germanes Muñoz Villalonga han fet de declarar nul·la la 

constitució de la Fundació Muñoz Ramonet. 

- El març del 2014 es va interposar una querella criminal pels presumptes delictes d’estafa 

processal i apropiació indeguda per part de la fundació, i enguany l’Ajuntament s’ha personat 

en la querella per reforçar la posició de la Fundació. 
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Comenta que les filles de Julio Muñoz Ramonet contínuament utilitzen estratagemes i argúcies 

legals per impedir que Barcelona obtingui els béns que formen part del llegat, però 

l’Ajuntament treballa perquè retornin el llegat, amb una feina impecable de cooperació de totes 

les parts, un esforç enorme i un treball intens dels serveis jurídics. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix que se celebri un monogràfic en què es pugui veure el testament, es 

resolguin dubtes, s’evitin les hipòtesis mal fonamentades i s’expliqui tot el que ha succeït i si 

s’han fet tots els passos necessaris per coordinar-se amb la família i arribar a acords. 

Comenta que el Sr. Kunz, que era el marmessor de l’herència, va manifestar que mai no havia 

parlat amb l’Ajuntament de Barcelona. 

Per acabar, manifesta la voluntat del seu grup que la col·lecció romangui a Barcelona perquè els 

ciutadans puguin gaudir d’aquesta cultura. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/3605) Com té previst el Govern municipal executar la partida de les mutualitats 

esportives pactada a la modificació pressupostària per a l’any 2016? 

 

El Sr. PUIGCORBÉ formula la pregunta, referida a una partida inclosa en la modificació 

pressupostària a proposta del Grup d’ERC que té l’objectiu de potenciar l’esport de base, 

element indispensable de l’educació dels infants i joves, i observa que els clubs esportius han de 

pagar les mutualitats al juliol. 

Posa de manifest que els clubs i les entitats de l’esport formatiu de la ciutat es troben cada dia 

amb més dificultats per dur a terme la seva tasca perquè han de suportar uns costos superiors als 

dels clubs de fora de la ciutat. Assenyala que la competència entre l’esport escolar i l’esport 

federat, la duplicació d’esforços que això comporta i la manca d’actuacions concertades entre 

tots els agents esportius i educatius en determinades franges d’edat provoca una disminució de 

la pràctica esportiva dels adolescents associada al pas de l’escola primària a la secundària. 

D’altra banda, exposa que hi ha dificultats per trobar instal·lacions esportives cobertes en clubs 

federats per a la pràctica esportiva de base, i que això incrementa els costos de lloguer 

d’aquestes instal·lacions, cosa que posa en perill la viabilitat econòmica dels clubs. A més, els 

clubs esportius de base de la ciutat s’han de fer càrrec de les mutualitats dels joves i dels 

infants, cosa que acaba repercutint en les famílies i comporta un greuge comparatiu respecte a 

qualsevol club de fora de la ciutat, on les mutualitats són assumides pel govern municipal. 

Conclou que els esportistes de base no juguen en igualtat de condicions dins i fora de la ciutat, 

cosa que no facilita a les entitats barcelonines l’aplicació d’una tarifació social a les famílies, 

perquè no gaudeixen de la solidesa i la solvència econòmica desitjades. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Esports. 

 

El Sr. ESCUDÉ coincideix que l’esport de base requereix l’ajuda i la complicitat de 

l’Administració, però creu que la descripció del Sr. Puigcorbé no reflecteix la realitat. 

Expressa la voluntat del Govern que l’ajuda inclosa en els pressupostos a instàncies d’ERC 

sigui universal, de manera que cal intentar que tots els clubs esportius de la ciutat siguin 

conscients que hi tenen dret. 

Indica que el termini esmentat pel Sr. Puigcorbé no és el termini legal més adequat, i que 

s’espera tenir-ho tot enllestit després de vacances. Recorda que fa temps que es treballa amb 

l’Oficina d’Atenció als Clubs de Barcelona, i que hi ha convocada una reunió a la seu de l’IBE 
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aquest mateix divendres per polir els detalls de l’ajuda proposada per ERC i incorporada al 

pressupost municipal, i acabar de tirar-la endavant. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ insisteix que a la resta de municipis de la província, el consistori es fa 

càrrec de les mutualitats, i, a vegades, també de costos d’equipaments, i repeteix que les 

mutualitats es paguen al juliol, de manera que la capacitat dels clubs queda limitada. 

Demana que es contesti a la pregunta formulada. 

 

El Sr. ESCUDÉ assegura que no s’ha de pagar al juliol, i insisteix que la voluntat del Govern és 

que tots els clubs puguin accedir a l’ajuda. 

Observa que l’esmena introduïda al pressupost era massa àmplia, i per això ara es treballa amb 

el grup proposant i amb les federacions esportives per acotar les condicions de l’ajuda (a qui va 

adreçada, en quines dates s’ha de desenvolupar, etc.), una feina que requereix temps. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

17.-  (M1519/3590) Quines mesures concretes es tiraran endavant durant aquest estiu per tal de poder 

garantir que s’apliquen els diferents eixos en matèria de justícia de gènere en l’àmbit de 

l’educació; és a dir, com s’ampliarà la xarxa de les escoles per la no-discriminació; quin suport 

concret es farà a les escoles que promouen noves accions de coeducació entre els seus infants i 

joves així com quines són les propostes de millora en el currículum pel que fa a continguts i 

veus per la diversitat de gènere? 

 

La Sra. ROVIRA formula les preguntes i recorda que al darrer Plenari de l’Ajuntament es va 

presentar el Pla de justícia de gènere, amb mesures concretes referents al curs 2016-2017 per 

transversalitzar la qüestió de gènere en l’educació. 
 

La Sra. PÉREZ agraeix la pregunta i enumera algunes de les actuacions: 

- S’ha iniciat a escala global una taula de prevenció del sexisme. Es treballa amb diferents 

entitats que es consideren clau en la matèria per definir les actuacions. Hi participa el Consorci i 

departaments com ara el d’Inspecció. S’ha començat un recull de les pràctiques educatives en la 

línia de la coeducació i la prevenció del sexisme i l’assetjament que s’espera tenir enllestit el 

setembre i que permeti identificar les escoles més motivades, les mancances, etc. Es treballaran 

també temes d’educació no formal i l’impacte del món cultural i els mitjans de comunicació en 

la infància, l’adolescència i la joventut. 

- Es farà arribar als grups, en un termini màxim de dues setmanes, un informe sobre la situació 

actual de la Xarxa d’Escoles per la Igualtat. Ha acabat la primera prova pilot, enfocada cap a 

l’equip docent, i ara comença la part comunitària. S’espera tenir l’avaluació dels dos primers 

anys de prova pilot el gener-febrer, presentar-la i programar tota l’extensió de la xarxa en el 

marc del Consorci. 

-Si bé no s’ha fet el desplegament a les escoles, hi ha mesures concretes, com ara l’escola 

mòbil, una activitat que arriba a més de 1.000 alumnes amb matèries de noves tecnologies que 

enguany girarà, mitjançant peces audiovisuals, entorn de la diversitat de gènere i sexual. 

- El Centre d’Informació i Recursos oferirà a les escoles que ho demanin diagnòstics en matèria 

de coeducació —s’intentarà fer més difusió d’aquesta possibilitat—, cosa que permetrà una 

anàlisi més estructural de la implementació dins les escoles, i oferir assessorament. 

- Fundació FP també treballa vídeos per difondre la transversalitat de gènere de les formacions 

professionals, un àmbit on existeixen molts estereotips i segregació. 
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A continuació, indica que l’Ajuntament, conscient de la complexitat del tema, continuarà 

treballant per endreçar les nombroses accions que desenvolupen diferents àrees de l’Ajuntament 

per tenir una estratègia conjunta, i continuarà treballant amb les entitats que estan entrant a les 

escoles. 

 

Es dóna per tractada. 

 

18.-  (M1519/3591) Per què es continua subvencionant el Circuit de Catalunya; s’ha decidit què es 

realitzarà per a l’any 2017 respecte a aquesta qüestió, tenint en compte que aquest circuit no 

compleix cap dels criteris segons els quals l’Ajuntament està desenvolupant el seu programa 

d’esports? 

 

La Sra. ROVIRA formula les preguntes, i subratlla que el conveni signat el 2015 entre 

l’Ajuntament de Barcelona i Circuit de Catalunya per col·laborar en la promoció del món del 

motor, la projecció internacional de Barcelona i la promoció econòmica al voltant del Circuit de 

Catalunya, que recull que l’Ajuntament subvencionarà amb dos milions d’euros el Circuit, 

contradiu el compromís anunciat pel Govern amb l’esport de proximitat perquè sigui accessible 

a tothom prioritzant-hi les inversions públiques, així com la voluntat de treballar per una 

sostenibilitat ambiental amb el conjunt del territori. D’altra banda, recorda que BC havia 

anunciat en diferents mitjans de comunicació, sobretot en campanya electoral, la retirada de les 

inversions al Circuit de Catalunya, atès que per criteris ambientals, econòmics i d’inversions, no 

es considerava una prioritat. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Esports. 

 

El Sr. ESCUDÉ respon que des de l’IBE no s’atorga cap subvenció al Circuit atès que la 

fórmula 1 i les motos GP són un espectacle esportiu que va més enllà de l’esport, i exposa que, 

tal com es va explicar a la Comissió d’Economia i Hisenda, la intenció del Govern és anar 

rebaixant progressivament la subvenció que s’atorga al Circuit fins que altres administracions hi 

puguin col·laborar de la manera que col·labora l’Ajuntament. 

D’altra banda, indica que la col·laboració de Barcelona en aquesta infraestructura esportiva es 

fonamenta sobretot en la importància que té el Circuit en el seu entorn més proper: el Circuit és 

clau per als municipis que l’envolten, i fins i tot existeix un pla director territorial. 

 

La Sra. ROVIRA subratlla que les inversions el 2017 en el Circuit de Catalunya contradiran les 

declaracions del Sr. Gerardo Pisarello. 

 

El Sr. ESCUDÉ puntualitza que el Sr. Pisarello, en la sessió del gener de la Comissió 

d’Economia i Hisenda va explicar, tal com recull l’acta, que les aportacions de Barcelona al 

Circuit s’anirien reduint i que hi havia l’objectiu d’aconseguir que aquest esdevingués 

autosuficient. Mentrestant, s’intentarà equilibrar l’aportació de l’Ajuntament amb les d’altres 

administracions. 
 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

19.-  (M1519/3611) Es requereix al Govern municipal que informi sobre les gestions realitzades i 

l’estat d’execució del prec següent, acceptat en la sessió de 17 de maig de 2016: Que el Govern 
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municipal realitzi les gestions necessàries davant la Reial Federació Espanyola de Futbol per tal 

que la Selecció Espanyola disputi algun dels partits oficials classificatoris per al proper Mundial 

de Futbol a la ciutat o a l’àrea de Barcelona, preferentment el partit previst per al 2 de setembre 

de 2017 entre les seleccions nacionals d’Espanya i d’Itàlia. 

 

La Sra. ESTELLER enuncia el prec sobre el qual demana seguiment. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula al comissionat d’Esports. 

 

El Sr. ESCUDÉ recorda que la Federació Espanyola de Futbol no concreta la seu d’un partit 

fins a sis mesos abans, i que la iniciativa ha de sorgir dels clubs. En aquest sentit, explica que 

l’Espanyol n’ha fet la sol·licitud i se n’ha parlat amb la Federació Catalana i amb l’Ajuntament 

de Cornellà, on hi ha l’estadi de l’Espanyol. D’altra banda, informa que s’ha de veure què en 

pensa la Federació Espanyola, i que qui hi té l’última paraula és el seleccionador, càrrec no 

cobert en aquest moment. 

Comenta que l’Ajuntament s’ofereix per col·laborar amb altres administracions i amb les 

federacions, però resta en espera que s’esgotin els terminis. 

 

La Sra. ESTELLER demana que no s’esperi que s’esgotin els terminis i no es deixi tota la feina 

fins a l’últim moment, sinó que es comenci a parlar, amb més interès, amb la Federació 

Espanyola, la Federació Catalana i els clubs, ja que les seus, si bé no es determinen fins a sis 

mesos abans, es comencen a estudiar abans. Subratlla que la Selecció Espanyola no juga a 

Barcelona des del 1975, malgrat la gran afició dels barcelonins. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula al comissionat. 

 

El Sr. ESCUDÉ assegura que l’Ajuntament hi farà tots els possibles, però insisteix que l’última 

paraula la té el seleccionador —repeteix que encara no n’hi ha—, i observa que els darrers 

seleccionadors han portat tots els partits a altres ciutats (per exemple, Clemente a Sevilla i 

Aragonés a Madrid). Indica que s’hi treballarà i se n’informarà. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

La Sra. BENEDÍ desitja bones vacances i bon estiu. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.38 h. 


