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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

Sessió de 13 de desembre de 2016 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 13 de desembre 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, Josep Maria Montaner Martorell, 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, Ángeles Esteller Ruedas i 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 la Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol i l’Im. Sr. Jaume Collboni i 

Cuadrado. 

 

Igualment, hi són presents les Sres.: Teresa Crespo, vicepresidenta del Consell Municipal de 

Benestar Social, i Gemma Tarafa Orpinell, comissionada de Salut, i els Srs.: Miquel Àngel 

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

comissionat d’Esports, i Jordi Via Llop, comissionat d’Economia Cooperativa, Social i 

Solidària i Consum. 

 

Excusa la seva absència la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago. 

 

S’obre la sessió a les 9.37 h. 

 

 

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.-  (20162157) Districte de Gràcia 

 Del gerent municipal, de 31 d’octubre de 2016, que adjudica a la Fundació Pere Tarrés el 

contracte per al servei de dinamització i gestió de l’espai de gent gran La Violeta del Districte 

de Gràcia, per als exercicis 2016-2019, i per un import de 176.997,40 euros. 

 

2.-  (200/2016) Districte d’Horta-Guinardó 

 Del gerent municipal, de 30 de novembre de 2016, que adjudica a L’Espectacleria, SL el 

contracte relatiu a l’organització i execució de la Cavalcada de Reis 2017 al Districte d’Horta-

Guinardó, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 54.450,00 euros. 
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3.-  (2157/2016) Districte de Sant Andreu 

 Del gerent municipal, de 23 de novembre de 2016, que adjudica a L’Espectacleria, SL el 

contracte del servei de disseny i execució Fàbrica dels Reis d’Orient 2016 al Districte de Sant 

Andreu, amb finalitat de foment de l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció 

laboral, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 64.130,00 euros. 

 

4.-  (16010218) Districte de Nou Barris 

 Del gerent municipal, de 14 de novembre de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l’expedient de contractació de la gestió de nous equipaments infantils: casal 

infantil El Turó i casal infantil Vilapicina-Torre Llobeta al Districte de Nou Barris, per als 

exercicis 2016-2017, i per un import de 114.345,00 euros. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 17 de novembre de 2016: 

 

5.-  (20160245) ADJUDICAR el contracte núm. 16002509, que té per objecte la gestió de 

l’equipament integral Nou Barris: servei d’acolliment diürn i servei d’acolliment residencial de 

primera acollida per a persones sense llar i el foment de la inserció laboral de les persones en 

risc d’exclusió, durant els anys 2017, 2018, 2019 i 2020, de conformitat amb la proposta de 

valoració i classificació continguda en l’expedient a Creu Roja Espanyola, amb NIF núm. 

Q2866001G, 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 la quantitat de 5.946.241,29 euros, 

exempt d’IVA, amb càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document 

comptable, d’acord amb els preus següents: preu global pel servei d’allotjament nocturn i 

atenció socioeducativa i sanitària i servei del centre de dia: 3.990.592,49 euros, exempt d’IVA. 

Servei de manutenció i higiene nocturna i matinal: 8,1576 euros, exempt d’IVA. Servei 

d’alimentació al migdia: 6,4934 euros, exempt d’IVA. Servei d’higiene (dutxes i rober): 8,8634 

euros, exempt d’IVA. Servei d’integració social: 16,4640 euros, exempt d’IVA. REQUERIR 

l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a 

comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la 

formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació 

de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui suspensió de 

la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

6.-  (20160252) EXCLOURE de la licitació l’oferta presentada per l’empresa Ontime Transporte y 

Logística, S.L., amb NIF núm. B-85720290, per haver incorporat dins del sobre núm. 1 el 

document de millores tècniques de qualitat que és un dels criteris d’adjudicació avaluables de 

forma automàtica i que aporta informació transcendental de la seva oferta econòmica, de 

conformitat amb la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars, l’article 22.1.b) 

del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 

de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic i l’Acta de la Mesa de Contractació celebrada 

el dia 23 de setembre de 2016. ADJUDICAR el contracte núm. 16003523, que té per objecte la 

prestació dels serveis de recollida, transport, emmagatzematge i custodia provisional de béns i 

estris procedents de desnonaments judicials o de situacions d’emergència que a criteri dels 

serveis socials requereixin aquests serveis, i posterior tractament de residus i el foment de la 

inserció laboral de les persones en risc d’exclusió social, durant els anys 2017, 2018, 2019 i 

2020, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a 

l’empresa Aliance-Brother, SL, amb NIF núm. B58296955, i d’acord amb la seva proposició en 
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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 la quantitat de 7.002.490,22 euros, IVA inclòs, amb càrrec a la partida i als 

pressupostos que s’indiquen en el document comptable, d’acord amb els preus unitaris 

següents: magatzem (m3 i mes d’estada de servei de magatzem): 3,50 euros, IVA no inclòs, 

residus (m3 de tractament de residus): 3 euros, IVA no inclòs, transport-camió (hora camió): 14 

euros, IVA no inclòs, transport-operari (hora operari): 14 euros, IVA no inclòs; REQUERIR 

l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a 

comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la 

formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació 

de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui suspensió de 

la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 24 de novembre de 2016: 

 

7.-  (20160291) EXCLOURE de la present licitació l’oferta presentada per Clece, SA, degut a que 

la proposta econòmica oferta supera l’import base de licitació, de conformitat amb l’article 84 

del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 

de contractes de les administracions publiques. ADJUDICAR el contracte núm. 16002809, que 

té per objecte la gestió integral i l’administració del centre de dia “Casa Bloc” i el programa 

“Temps per a Tu”, per un import d’1.134.714,78 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Eulen Servicios 

Sociosanitarios, SA, amb NIF núm. A79022299, 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 el/s pressupost/os posterior/s 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: 1.091.840,36 euros de pressupost net i 

42.874,41 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 4%. REQUERIR l’adjudicatari per a 

la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al 

de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que 

hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi 

interposat recurs especial de contractació que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués 

acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

8.-  (20160247 Lot 1) ADJUDICAR el contracte núm. 16002977 que té per objecte la prestació del 

Servei d’Habitatges d’Inclusió amb suport socioeducatiu adreçat a persones sense sostre i/o en 

situació d’exclusió social greu i el foment de la inserció laboral de les persones en risc 

d’exclusió (Lot 1), per un import de 937.321,80 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Progess Projectes i Gestió de 

Serveis Socials, SL, amb NIF núm. B59960526, 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: 852.110,72 euros de pressupost net i 

85.211,08 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%. FORMALITZAR el contracte 

en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de 

l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies 

hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial 
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de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament 

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

 

9.-  (20160247 Lot 2) ADJUDICAR el contracte núm. 16002983 que té per objecte la prestació del 

Servei d’Habitatges d’Inclusió amb suport socioeducatiu adreçat a persones sense sostre i/o en 

situació d’exclusió social greu i el foment de la inserció laboral de les persones en risc 

d’exclusió (Lot 2), per un import de 897.157,48 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb la 

proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a Atra Associació, amb NIF 

núm. G58219874, 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. FIXAR en 44.857,87 euros l’import de 

la garantia definitiva i, RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista 

d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. FORMALITZAR el contracte en el 

termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de 

l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies 

hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial 

de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament 

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

 

10.-  (20160247 Lot 3) EXCLOURE de la licitació, de conformitat amb l’article 22.1.b) del Reial 

decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic, l’oferta presentada per l’Associació Prohabitatge, 

amb NIF núm. G61964102, per haver emplenat l’apartat de les millores tècniques i de qualitat, 

que és un dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, sense respectar el 

percentatge indicat a la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives particulars relativa a 

les condicions especials d’execució del contracte, conforme a l’argumentació que consta en 

l’Acta de la Mesa de Contractació celebrada el 25 d’octubre de 2016. ADJUDICAR el contracte 

núm. 16002985, que té per objecte el Servei d’Habitatges d’Inclusió amb suport socioeducatiu 

adreçat a persones sense sostre i/o en situació d’exclusió social greu i el foment de la inserció 

laboral de les persones en risc d’exclusió (Lot 3), de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l’expedient, a l’entitat Provivienda, amb NIF núm. G79408696, per 

un import de 967.440,00 euros, exempt d’IVA, 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. FIXAR en 48.372 euros 

l’import de la garantia definitiva i, RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del 

contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. FORMALITZAR el 

contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per 

part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 

dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs 

especial de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat 

l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

 Acords de la Comissió de Govern d’1 de desembre de 2016: 

 

11.-  (5/2016-Conv) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de 

Barcelona pel qual s’autoritza a aquest Ajuntament a poder utilitzar un espai de domini públic 

situat a la zona est de les instal·lacions esportives del Recinte Mundet de Barcelona per a la 



 

Ref: CCP 13/16 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 14/ 12/ 2016 12: 25 
5 

instal·lació d’uns mòduls prefabricats provisionals, per a ser destinats com a vestidors, dutxes 

amb sanitaris, taquilles, bar i infermeria, de conformitat amb la normativa reguladora dels 

expedients d’autorització de l’atorgament de convenis administratius amb altres administracions 

públiques i institucions aprovada per Decret d’Alcaldia de 27 d’abril de 2011; FACULTAR la 

regidora del Districte d’Horta-Guinardó per a la seva formalització en document administratiu. 

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

 

12.-  (157/2016) INICIAR l’expedient per a la contractació de la direcció, promoció, dinamització i 

organització del centre cívic Teixonera, amb número de contracte 16004298, mitjançant 

tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de 

licitació de 526.000,00 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, 

el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors 

del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada 

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

document amb el següent desglossament: pressupost net 478.181,82 euros; tipus impositiu del 

10% d’IVA, i import de l’IVA de 47.818,18 euros; condicionada a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en el/s pressupost/os posterior/s a l’actual. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

13.-  (20160266) ADJUDICAR el contracte núm. 16003529, que té per objecte la gestió de 

l’equipament integral Meridiana: servei d’acolliment diürn i servei d’acolliment residencial 

d’atencions bàsiques i el foment de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió, per un 

import 5.646.667,85 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l’expedient a Clece, SA, amb NIF núm. A80364243, i d’acord amb 

la seva proposició, en ser l’oferta econòmicament més avantatjosa, de conformitat amb la 

proposta de la Mesa de Contractació, segons motivació de l’acta de 9 de novembre de 2016, 

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: 5.133.334,41 euros de pressupost net i 513.333,44 euros en concepte d’IVA al 

tipus impositiu del 10%, d’acord amb els preus següents: Preu del Servei d’allotjament nocturn 

i d’atenció socioeducativa i sanitària: 1.606.825,69 euros, IVA no inclòs. Preu del Servei del 

Centre de Dia: 1.449.758,94 euros, IVA no inclòs. Preu unitari del servei de manutenció i 

higiene nocturna i matinal: 8,9341 euros, IVA no inclòs. Preu unitari del servei d’alimentació al 

migdia: 7,1365 euros, IVA no inclòs. Preu unitari del servei d’higiene diürn (dutxes i rober): 

6,6907 euros, IVA no inclòs. REQUERIR l’adjudicatari per a la formalització del contracte en 

el termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de 

l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies 

hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial 

de contractació que impliqui suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de 

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

 

14.-  (20160301 Lot1) EXCLOURE de la licitació, de conformitat amb l’article 22.1.b) del Reial 

decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic, l’oferta presentada per ISS Salud y Servicios 

Sociosanitarios, SA, amb NIF núm. A63577753, per haver emplenat l’apartat de les millores 

tècniques i de qualitat, que és un dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, 

sense respectar el percentatge indicat a la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives 

particulars relativa a les condicions especials d’execució del contracte, conforme 

l’argumentació que consta en l’Acta de la Mesa de Contractació celebrada el 25 d’octubre de 
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2016. ADJUDICAR el contracte núm. 16003647, que té per objecte la gestió de 300 places al 

menjador social diürn Navas adreçat a persones que es troben en situació d’extrema pobresa i/o 

exclusió social i el foment de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió (Lot 1) 

durant els anys 2017, 2018, 2019 i 2020, de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l’expedient, a l’empresa Eurest Catalunya, SL, amb NIF núm. 

B58062027, per un import de 3.240.781,43 euros, IVA inclòs, en haver estat el licitador que ha 

presentat 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: 2.946.164,94 euros de pressupost net i 

294.616,49 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%, d’acord amb el preu unitari de 

servei de menjador social de 5,6515 euros, IVA no inclòs. FORMALITZAR el contracte en el 

termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de 

l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies 

hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial 

de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament 

de la suspensió. DESESTIMAR de conformitat amb els arguments de la Mesa de Contractació 

celebrada el dia 8 de novembre de 2016, les al·legacions presentades pel signant de l’oferta de 

l’empresa ISS Salud y Servicios Sociosanitarios, SA, amb NIF A63577753, presentades en el 

Registre General de l’Ajuntament de Barcelona el dia 25 d’octubre de 2016 en les quals exposa 

que en l’acte públic d’obertura dels sobres 2B es va adonar que a l’hora d’emplenar l’oferta va 

cometre un error de transcripció a l’hora d’escriure el percentatge d’increment i que atesa la 

seva evidència sol·licita a la Mesa de Contractació el tingui per esmenat. DONAR-NE compte a 

la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

 

15.-  (20160301 Lot2) EXCLOURE de la licitació, de conformitat amb l’article 22.1.b) del Reial 

decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic, l’oferta presentada per ISS Salud y Servicios 

Sociosanitarios, SA, amb NIF núm. A63577753, per haver emplenat l’apartat de les millores 

tècniques i de qualitat, que és un dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, 

sense respectar el percentatge indicat a la clàusula 19 del Plec de clàusules administratives 

particulars relativa a les condicions especials d’execució del contracte, conforme 

l’argumentació que consta en l’Acta de la Mesa de Contractació celebrada el 25 d’octubre de 

2016. ADJUDICAR el contracte núm. 16003648, que té per objecte la gestió de 230 places al 

menjador social diürn Paral·lel adreçat a persones que es troben en situació d’extrema pobresa 

i/o exclusió social i el foment de la inserció laboral de les persones en risc d’exclusió (Lot 2) 

durant els anys 2017, 2018, 2019 i 2020, de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l’expedient, a l’empresa Eurest Catalunya, SL, amb NIF núm. 

B58062027, per un import de 2.766.555,16 euros, IVA inclòs, en haver estat el licitador que ha 

presentat 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: 2.515.050,14 euros de pressupost net i 

251.505,02 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%, d’acord amb el preu unitari de 

servei de menjador social de 6,2682 euros, IVA no inclòs. FORMALITZAR el contracte en el 

termini màxim de 5 dies naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de 

l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15 dies 

hàbils des de la tramesa de la notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial 

de contractació que impliqui la suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament 

de la suspensió. DESESTIMAR, de conformitat amb els arguments de la Mesa de Contractació 
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celebrada el dia 8 de novembre de 2016, les al·legacions presentades pel signant de l’oferta de 

l’empresa ISS Salud y Servicios Sociosanitarios, SA, amb NIF núm. A63577753, presentades 

en el Registre General de l’Ajuntament de Barcelona el dia 25 d’octubre de 2016 en les quals 

exposa que en l’acte públic d’obertura dels sobres 2B es va adonar que a l’hora d’emplenar 

l’oferta va cometre un error de transcripció a l’hora d’escriure el percentatge d’increment i que 

atesa la seva evidència sol·licita a la Mesa de Contractació el tingui per esmenat. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports 

 

16.-  (20160484) INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis per a la gestió 

dels Habitatges amb Serveis per a Gent Gran Glòries I, Glòries II adreçat a les persones grans 

que viuen en els habitatges a la ciutat de Barcelona, amb la finalitat de foment de l’ocupació de 

persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, d’acord amb les previsions del 

plec de prescripcions tècniques, amb núm. de contracte 16004610, mitjançant tramitació 

ordinària, amb la utilització del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 

563.404,15 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 

clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 

contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada 

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

comptable, amb el següent desglossament: 512.185,59 euros de pressupost net i 51.218,56 euros 

en concepte d’IVA al tipus impositiu del 10%; condicionada a l’existència de crèdit adequat i 

suficient en el/s pressupost/os corresponents; DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

17.-  (20160554) APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques particulars, reguladors del contracte núm. 16005911, que té per objecte 

la contractació de 34 places d’acolliment residencial temporal al Centre d’Estada Limitada 

(CEL) i la contractació de 45 places al servei d’acolliment diürn al Centre de l’Obra Social 

Santa Lluïsa de Marillac, durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2017 o del següent al 

de la formalització del contracte si és posterior i fins al 31 de desembre de 2018, a la vista de 

l’informe emès per la Cap del Departament d’Atenció a Persones Vulnerables, de 21 de 

novembre de 2016, el qual justifica la idoneïtat i la necessitat del contracte, per un import de 

2.663.378,94 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb l’article 170.d) del Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del 

sector públic (TRLCSP). DECLARAR la impossibilitat de promoure la concurrència en 

l’oferta, de conformitat amb l’article 170.d) del TRLCSP, segons es justifica a l’informe 

justificatiu abans esmentat. AUTORITZAR la despesa d’aquest contracte per un import de 

2.663.378,94 euros, exempt d’IVA. ADJUDICAR l’esmentat contracte per un import de 

2.663.378,94 euros, exempt d’IVA, a l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, amb NIF núm. 

R0800817I, 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. FIXAR en 

133.168,95 euros l’import de la garantia definitiva i, RETENIR-LO del preu del contracte atesa 

la declaració del contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. 

REQUERIR l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies 

naturals, a comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a 

la formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la 

notificació de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui 

suspensió de la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE 

compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 



 

Ref: CCP 13/16 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 14/ 12/ 2016 12: 25 
8 

18.-  (20160584) APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques particulars, reguladors del contracte núm. 16005909, que té per objecte 

la contractació de 100 places al menjador social diürn “Cafè Just”, en horari de 12 a 14 hores 

adreçat a persones que es troben en situació d’extrema pobresa i/o exclusió social a la ciutat i la 

realització d’activitats programades i punt de trobada en el mateix menjador, en horari de 10 a 

12 hores, els 365 dies de l’any, durant el termini comprès entre l’1 de gener de 2017 o del 

següent al de la formalització del contracte si és posterior i fins al 31 de desembre de 2018, a la 

vista de l’informe emès per la Cap del Departament d’Atenció a Persones Vulnerables, de 21 de 

novembre de 2016, el qual justifica la idoneïtat i la necessitat del contracte, per un import de 

554.070,00 euros, IVA inclòs al tipus impositiu del 10%, de conformitat amb l’article 170.d) 

del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

de contractes del sector públic (TRLCSP). DECLARAR la impossibilitat de promoure la 

concurrència en l’oferta, de conformitat amb l’article 170.d) del TRLCSP, segons es justifica a 

l’informe justificatiu abans esmentat. AUTORITZAR la despesa d’aquest contracte per un 

import de 554.070,00 euros, IVA inclòs. ADJUDICAR l’esmentat contracte per un import de 

554.070 euros, IVA inclòs, a Futur Just, Empresa d’Inserció, SL, amb NIF núm. B64061211, 

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. FIXAR en 25.185,00 euros 

l’import de la garantia definitiva i, RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del 

contractista d’acollir-se a aquesta modalitat de constitució de garantia. REQUERIR 

l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies naturals, a 

comptar del següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la 

formalització, sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació 

de l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui suspensió de 

la formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

19.-  (2016161) APROVAR el conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat, que modifica el conveni de 6 de maig de 2015 sobre polítiques i accions conjuntes 

sobre els desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda del Municipi de Barcelona, durant 

el període 2016-2019, per prestar un servei de transport especial per a persones amb mobilitat 

reduïda, aprovat per Comissió de Govern, en sessió de 29 d’abril del 2015, en el sentit de 

preveure la possibilitat de pròrroga fins a l’any 2022 i concretar les obligacions de les parts. 

ENCARREGAR l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat els actes preparatoris de la 

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

 

b)  Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Impuls de la salut comunitària a Barcelona. 

 

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

 

La Sra. TARAFA comença la intervenció afirmant que un dels primers compromisos que va 

adoptar el Govern municipal va ser el de reduir les desigualtats entre barris i entre grups socials. 

Amb aquest objectiu, es treballa per millorar els serveis sanitaris i les condicions de vida 

determinants per a la salut, com ara les relacionades amb l’habitatge, el treball i l’educació. 
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Comenta que entre els serveis assistencials i les polítiques de drets hi ha la salut comunitària, 

que existeix quan els professionals de la salut treballen en xarxa amb professionals del tercer 

sector o del teixit del barri (de salut o d’altres), i que bàsicament vol aconseguir millorar 

l’entorn social (un millor entorn social genera una millor salut) i les capacitats de les persones 

per mantenir un bon estat de salut, cosa que retarda l’entrada en la maquinària del sistema 

sanitari. 

Indica que l’objectiu principal de la mesura «Impuls de la salut comunitària» és la millora de la 

salut i el benestar de les persones, i que, sota el paraigua de «Salut als barris», es duran a terme 

programes de salut comunitària bàsicament a 23 barris (se n’afegeixen cinc als divuit de 

l’informe de l’any passat), que s’han considerat prioritaris d’acord amb els indicadors 

socioeconòmics i de salut. Informa que fins al 2019 es desplegaran entre 170 i 200 programes, 

7-8 per barri. 

Assenyala que en els 13 barris on ja es desenvolupava «Salut als barris», s’ha avaluat quins 

programes han funcionat i quins no per adaptar l’actuació a les necessitats reals, i en els 10 

barris on no hi havia cap programa de «Salut als barris» també es tindrà en compte la diagnosi a 

l’hora d’implementar-hi programes de salut comunitària. 

Exposa que es farà un esforç per duplicar el personal: a finals del 2017 hi haurà 7 tècnics i 10 

infermers o infermeres de salut comunitària per desenvolupar els 170-200 programes. 

A continuació, explica les tres fases que es desenvolupen quan es fa salut comunitària en un 

barri per primer cop: en primer lloc, es genera un grup promotor format per agents de salut 

pública, agents d’atenció primària, gent del Districte, d’Educació, de Serveis Socials i d’altres 

àrees que ajudaran a identificar l’entorn i les capacitats per anar gestant els nous programes; en 

segon lloc, es fa una diagnosi per entendre els problemes de cada barri (en alguns dels barris on 

ja s’ha fet la diagnosi s’han identificat tres qüestions principals: gent gran sola, prevenció de 

consum de drogues i prevenció de problemes de salut mental); en tercer lloc, es concreten les 

intervencions, els programes que es desenvoluparan a partir de la diagnosi. 

Indica que per a la implementació dels programes es treballa coordinadament amb el Pla de 

barris i altres plans de desenvolupament comunitari, i informa que a cinc districtes hi haurà un 

espai comunitari per poder anar desenvolupant els programes. 

Per acabar, exposa que del 2016 al 2019 es destinarà un pressupost de 5 milions d’euros a la 

salut comunitària, i observa que cap altra ciutat de l’Estat espanyol i molt poques a Europa fan 

un esforç tan important en salut comunitària i hi donen un impuls tan gran. 

 

La Sra. HOMS agraeix la presentació de la mesura, que entén, però, que té més forma 

d’informe que de mesura. Posa de manifest que les actuacions presentades no són noves, sinó 

que vénen de mandats anteriors, són mesures que ja funcionaven, però es presenta tot com si fos 

una proposta del Govern actual, sense diferenciar les activitats de nova creació dels projectes 

iniciats en mandats anteriors. D’altra banda, afirma que del document presentat no es dedueix 

quina és la finalitat del Govern ni quines valoracions fa o quins canvis planteja després d’un 

any i mig de mandat. 

Indica que tampoc no es pot saber si les actuacions les duu a terme directament l’Agència de 

Salut Pública de Barcelona o de Catalunya, o si s’articulen a través de la col·laboració amb el 

tercer sector, cosa que sí que s’especificava en plans d’acció comunitària anteriors. Ara, en 

canvi, s’ha agrupat tot allò que es fa per la salut comunitària, entesa en sentit molt ampli, des de 

qualsevol àrea de l’Ajuntament o d’altres administracions. 

A continuació, observa que el fet d’haver dividit el treball en la part final segons el sector de la 

població sobre el qual es treballa ha provocat que l’explicació dels programes que versen sobre 

diferents sectors es repetís. Considera, per tant, que el document té defectes de forma. 

Pel que fa al fons, considera que el document hauria d’incloure referències a les infeccions de 

transmissió sexual i al consum d’heroïna, dos àmbits problemàtics segons les dades aportades 
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pel Govern municipal fa pocs dies en l’informe sobre l’estat de la salut a Barcelona i diverses 

publicacions en mitjans de comunicació. Entén que aquests temes no s’hi han inclòs perquè en 

lloc d’estudiar aquest informe, que és el més recent, simplement s’han comparat les enquestes 

de salut de Barcelona dels anys 2001 i 2011. 

En darrer lloc, pregunta quina és la diferència entre un territori que es troba en situació de 

diagnòstic i un que es troba en situació de diagnòstic i priorització. Observa que dels deu barris 

que s’incorporen al pla, quatre es cataloguen en situació de diagnòstic el 2016, i en el cas de la 

Teixonera, la situació es manté també durant el 2017. 

 

La Sra. BARCELÓ comença la intervenció manifestant el suport del seu grup als joves de 

Societat Civil Catalana, així com la seva solidaritat amb ells, pels actes agressius que van patir 

ahir a la Universitat Autònoma de Barcelona. Subratlla que C’s defensa fermament la llibertat i 

el respecte de la justícia. 

Tot seguit, agraeix la presentació de la mesura, però coincideix que sembla més aviat un 

informe i que parla d’un programa que ja s’havia implantat amb els governs anteriors. D’altra 

banda, si bé està d’acord que cal donar prioritat als barris més vulnerables, considera que 

l’objectiu hauria de ser arribar a tots els barris i implementar-hi mesures de prevenció, que són 

imprescindibles. 

Manifesta sorpresa pel fet que l’informe de salut presentat en el passat Plenari no inclogués la 

variable de l’entorn social i dels hàbits de les persones (alimentació, hores de son, esport, 

consum de les noves tecnologies, etc.), que sí que inclou la mesura presentada avui, però que 

requeriria una anàlisi més profunda. 

Subratlla que cal passar immediatament del diagnòstic a l’acció real, i esmenta algunes de les 

mancances ja diagnosticades a diferents districtes, com ara les necessitats d’habitatge a Ciutat 

Vella, les obres de l’Hospital del Mar, la manca de CAP d’urgència el cap de setmana a Sants-

Montjuïc, la reobertura del CAP de la Guineueta a Nou Barris, la reforma dels serveis socials o 

el servei de pediatria al barri del Besós. 

Per acabar, critica que el Govern no hagi presentat encara un projecte per evitar el fracàs 

escolar, quan, d’acord amb la Fundació Jaume Bofill, el risc de fracàs escolar és sis vegades 

més gran en els entorns més desfavorits. 

 

La Sra. BENEDÍ observa que perquè les intervencions siguin efectives, cal tenir en compte la 

diferència entre les causes de la bona salut i les causes de les desigualtats en salut, i subratlla 

que els factors que generen una millora en la salut de la població general (millores comunitàries 

en el medi ambient, higiene, immunització i habitatges dignes, etc.) són determinants i han de 

ser abordats des de l’àmbit de la política municipal. 

Valora positivament que s’afegeixi un component d’inserció laboral a les intervencions d’oci 

saludable, ja que les polítiques d’inserció laboral són fonamentals en un abordatge coherent dels 

plans de barri. Tanmateix, manifesta preocupació pel fet que s’hagi trigat un any i mig per 

cercar aliances i conèixer la situació. 

Pel que fa a l’estratègia marc, considera positiu que es constitueixi una taula de salut 

comunitària per tal de definir prioritats, però lamenta la manca de cerca d’aliances amb els 

grups municipals. 

Celebra que es vulgui elaborar un pla de comunicació entorn de la salut comunitària, però 

observa que és imprescindible fer arribar a totes les llars de Barcelona la informació sobre on es 

poden rebre serveis socials, ja que ben poques persones tenen aquesta informació, cosa que 

provoca moltes situacions de vulnerabilitat. 

Troba positius i necessaris tots els programes de formació inclosos en la mesura adreçats als 

adolescents, ja siguin sobre addiccions, trastorns alimentaris, conductes sexuals de risc, 

relacions afectives i sexuals o diversitat cultural i de gènere. 
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Subratlla que el Grup d’ERC sempre donarà suport a les mesures que millorin el benestar de la 

gent gran, i comenta que mantenir i millorar el capital social d’aquest col·lectiu ha de ser un 

objectiu principal en l’abordatge de la seva atenció integral social i sanitària. En aquest sentit, 

entén que cal continuar l’extensió del projecte Radars i concentrar els esforços en els barris on 

visqui més gent gran sola o amb més risc de vulnerabilitat. Observa que la solitud no desitjada 

és un factor de risc de mortalitat entre la gent gran amb un efecte equiparable a la mortalitat 

atribuïda als factors de risc cardiovascular, de manera que l’Administració municipal ha de fer 

un esforç per detectar les persones que es trobin en aquesta situació, especialment en els barris 

amb les condicions sociodemogràfiques més adverses i en els barris on el fenomen sigui més 

prevalent, i elaborar un cens de gent gran que viu sola i determinar-ne de manera individual el 

risc de vulnerabilitat. 

En darrer lloc, puntualitza que per a ERC el concepte d’impuls de la salut comunitària no és 

parlar de malalties sinó de persones, unes persones que reclamen més capacitat de decisió sobre 

els temes que afecten la seva salut, tant comunitàriament com individualment. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta el suport del seu grup a Societat Civil Catalana per les agressions 

que van patir ahir, i subratlla la necessitat de fer un clam contra la intolerància i contra la gent 

que no respecta els altres, al marge de la seva opinió o de l’acció que duguin a terme. 

Tot seguit, valora la mesura presentada o informe, que entén que és una constatació d’accions 

que es desenvolupen a l’Ajuntament des del 1980 i que van tenir un gran impuls el 2005. 

Observa que l’acció comunitària, que no només es refereix a factors econòmics sinó també a 

factors com els hàbits saludables i els estils de vida, s’hauria de desenvolupar a tota la ciutat i 

mitjançant un treball interdisciplinari, en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública i el 

tercer sector. Considera que la metodologia presentada a vegades sembla més una guia de 

consells que una acció directa en molts àmbits per incidir i aconseguir canviar actituds i 

conductes. 

Posa de manifest la manca de concreció en l’afirmació que es desplegaran mesures «per a la 

gent desfavorida», sense facilitar una segregació per sexe, origen i incidència que permeti 

prioritzar les necessitats. 

A continuació, indica que el tema de la població vulnerable està molt poc abordat en algunes 

línies d’acció que troba a faltar, com ara l’obesitat, l’anorèxia, l’activitat física i l’envelliment, 

els trastorns o les malalties de transmissió sexual, conductes de risc que tenen una incidència 

molt directa i unes conseqüències enormes. Pregunta sobre la capacitat de concretar o d’incidir 

respecte d’aquestes conductes. 

Conclou que l’acció comunitària ha de reduir riscos, prevenir i actuar per evitar que les 

conductes desfavorables continuïn i es perpetuïn. 

 

La Sra. ROVIRA comença la intervenció enviant una abraçada plena de solidaritat a les 

companyes detingudes que avui declaren a l’Audiència Nacional per cremar les fotos del rei en 

el marc d’un acte de llibertat d’expressió, i una altra a les companyes de teleassistència que ara 

mateix estan tallant Gran Via per reivindicar els seus drets laborals. 

Tot seguit, celebra que s’impulsi la mesura presentada, però entén que el més important és tenir 

un balanç, veure com evolucionen les diferents accions, quina participació real hi ha de les 

veïnes, i veure si més enllà de saber evidenciar i explicar les desigualtats existents en els 

diferents barris, s’és capaç de treballar per capgirar-les. Entén que, després d’un any i mig, ja 

s’haurien de poder veure alguns resultats. 

D’altra banda, considera totalment insuficient el pressupost de la mesura, encara que Barcelona 

sigui la primera ciutat de l’Estat a desenvolupar un programa com aquest. Considera també que 

en el si de l’Agència de Salut no hi ha gent prou preparada per desenvolupar les accions que es 

presenten, que són molt ambicioses. Subratlla que caldria donar molt més impuls al personal i a 
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la formació de les persones que ja hi són, i que si bé són encertats tant el diagnòstic que es fa 

sobre les desigualtats en salut com les causes identificades, les accions presentades no són 

adients per donar-hi resposta. Concreta que les intervencions són bàsicament individuals, quan 

l’entorn és fonamental i cal deixar de parlar de problemes individuals per anar a l’arrel de les 

causes que generen la manca de salut, com són el classisme, la precarietat laboral, les poques 

eines de socialització de les tasques de cura o la manca d’accés del col·lectiu migrant als drets 

més bàsics. 

Per acabar, comenta que la sostenibilitat i continuïtat del projecte no hauria de recaure en els 

barris, sinó que és obligació del Govern municipal fer-hi participar els diferents agents 

implicats. En aquest sentit, manifesta preocupació pel tipus de grup promotor que s’està 

generant. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada. 

 

La Sra. TARAFA subratlla que no es tracta d’un informe, sinó d’una mesura, amb 

planificacions de les accions que es desplegaran fins al 2019, un pressupost que es triplica i un 

personal que es duplica, cosa que no havia passat mai en salut comunitària. 

Aclareix que es començarà a treballar als 23 barris que s’han identificat com a prioritaris, però 

que també hi haurà programes a altres zones, i recorda que les qüestions referents als CAP i els 

CUAP es treballen en altres àmbits, no en el de la salut comunitària. 

A continuació, explica que en el grup promotor no només hi ha experts, sinó també persones del 

món sanitari, del tercer sector, entitats i associacions. D’altra banda, comenta que ja es disposa 

d’informes de l’IGOP i d’altres centres que indiquen els avantatges dels processos de salut 

comunitària sobre la salut. 

En darrer lloc, subratlla que els grups amb pes a la Generalitat, actualment sense cap pressupost 

per a salut comunitària, hi haurien de demanar que s’impulsés aquest àmbit d’actuació. 

 

Es dóna per tractada. 

 

c) Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Consell Municipal de Benestar Social. Informe participatiu dels grups de treball, de la Comissió 

Permanent i del Plenari 2015-2016. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix que amb els grups s’acordés donar veu a la vicepresidenta del Consell 

Municipal perquè exposi les conclusions dels grups de treball de totes les entitats expertes que 

hi han treballat. 

 

La Sra. CRESPO observa que en els minuts d’exposició que té no podrà explicar tota la feina 

feta, però sí la filosofia que comparteixen molts dels grups que hi treballen i el model del 

Consell Municipal de Benestar que es vol potenciar. 

Comenta que si bé a Barcelona fa anys que es treballa pels òrgans de participació i de 

representació de la societat civil i en té molts, cal analitzar si la participació que es genera és 

òptima i, per tant, hi ha un diàleg sincer i obert amb la ciutadania que sigui útil per a la 

ciutadania i per a la ciutat. 

Manifesta la voluntat de treballar amb tots els partits polítics, als quals demana diàleg i 

col·laboració, i la intenció d’entrevistar-se amb cadascun d’ells per entendre què pensen i què 

esperen del Consell de Benestar Social, que ha d’estar al servei de la ciutat. 
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Informa que hi ha molts grups de treball i que n’ha desaparegut un, el de gènere, cosa que no 

vol dir que aquesta qüestió no es valori, sinó que, precisament, atès que s’entén el gènere com 

un tema transversal, s’entén que no s’ha de tractar en un grup determinat, sinó que ha 

d’impregnar-los tots. Amb aquest objectiu, es treballa amb el Consell de Dones per identificar 

tots els temes relacionats amb el gènere que poden tractar els grups, com ara la feminització de 

la pobresa. 

Assenyala que es treballa amb la idea que els grups són bons i rics, però també és bona la 

participació en conjunt: és bo que hi hagi sessions, que tothom pugui participar, i que entre tots 

es construeixi una idea o una proposta. Explicita que hi ha temes transversals que afecten a tots, 

com ara els pressupostos o el model sociosanitari. 

A continuació, i per acabar, fa breus comentaris sobre els grups de treball: 

1. Acció comunitària. Es considera l’eix estratègic i transversal per a la ciutat i s’entén el 

Govern municipal com a gran impulsor de l’acció comunitària, que és la base de les polítiques 

socials que cal emprendre. 

2. Drogodependències. Cal vetllar per no estigmatitzar ni discriminar les persones 

consumidores, per la qual cosa cal treballar des de la comunitat i crear sinergies acollidores que 

potenciïn una xarxa relacional, així com ajudar sobretot les persones que han perdut la llibertat i 

després s’han de reinserir en la societat. 

3. Envelliment. Cada cop hi ha més persones grans, i cal aprofitar la tecnologia per 

desenvolupar serveis i prestacions per a aquest col·lectiu. 

4. Família. És fonamental per a un benestar relacional de la societat, per això cal potenciar la 

capacitat educativa de convivència i de respecte als nous contextos actuals, com són les xarxes 

socials, la violència i el bullying. 

5. Infància. Els infants són ciutadans subjectes de drets, per la qual cosa cal assegurar el suport 

econòmic, de serveis i de temps a les famílies. 

6. Sensellarisme. Actualment hi ha el Pla d’actuació de sensellarisme, i es considera important 

la creació d’una figura que defensi els drets de les persones sense llar. 

7. Projecte Impulsem. El projecte s’ha treballat conjuntament dins del Consell en diferents 

etapes, i en la fase de la diagnosi s’ha constatat la complexitat i l’increment de demandes, així 

com el fet que la resposta a aquestes demandes ha estat fragmentada i sovint insuficient. També 

s’ha observat un desajust entre els centres de serveis socials i la cobertura de necessitats, cosa 

que ha fet concloure que cal fer tota una política per superar deficiències de mala distribució de 

recursos, de poca eficiència, de manca d’equitat, d’excessiva burocratització, etc., i caminar cap 

a una intervenció integral, centrada en la persona i molt més relacionada amb la societat, amb la 

comunitat, i amb més coordinació. 

 

La Sra. FANDOS agraeix la presentació de l’informe, que demostra la bona feina feta per tots 

els membres dels grups de treball, que fa molts anys que col·laboren amb l’Ajuntament, i 

felicita la Sra. Crespo pel càrrec de vicepresidenta associativa. 

Del document amb l’informe destaca el fet que els grups reiteren que cal millorar la coordinació 

entre els serveis i recursos dels territoris i dels diferents àmbits; la necessitat de millorar la 

derivació de les persones entre els diferents serveis a mesura que en va evolucionant la situació, 

i el fet que a vegades l’Administració és excessivament estàtica i hauria d’oferir accions més 

flexibles. 

En destaca també l’afirmació que els consells de barri són òrgans més d’informació que de 

participació, diàleg i debat, afirmació que ha de fer reflexionar. 

D’altra banda, celebra que les entitats valorin la importància de les noves tecnologies per lluitar 

contra l’aïllament de la gent gran, i que el món associatiu vegi el Mobile World Congress com 

una bona plataforma per apropar aquestes tecnologies. 

Observa que el fet que alguns grups demanin accions que ja s’estan fent evidencia deficiències 
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en la tasca d’informar la ciutadania. 

Manifesta sorpresa pel fet que en parlar de sensellarisme no s’esmenti el housing first, un model 

que funciona i que és molt ben valorat. 

Posa en valor que l’ampliació que es va fer en el mandat anterior del projecte Radars hagi fet 

que de 62 projectes comunitaris que hi ha actualment, el 33% siguin projectes Radars, i celebra 

que el document parli del projecte Vincles i prevegi treballar-hi, així com que es posi en marxa 

el servei per a adolescents i famílies amb fills i adolescents, però observa que aquest servei va 

ser una aposta del Govern de CiU per la qual va ser criticat i que ara es presenta com si fos una 

aposta del Govern actual. 

Comenta que el document dóna resposta a algunes preguntes presentades pel seu grup a 

principis del 2016 que encara no han rebut resposta, i demana que es responguin. 

Coincideix que cal analitzar les fórmules de participació per garantir una participació efectiva. 

Observa, però, que al llarg dels anys moltes de les propostes sorgides d’aquests grups sí que han 

vist la llum. 

Clou la intervenció subratllant que cal reflexionar sobre com ha de ser la ciutat i què es pot fer 

per millorar-la, i reitera l’agraïment a la Sra. Crespo i a tots els components dels grups de 

treball. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació de l’informe i la implicació de la Sra. Crespo i dels 

grups de treball, que fan una tasca important, la d’apropar-se a les necessitats reals de les 

persones i fer propostes, i manifesta la disposició del seu grup per treballar conjuntament. 

Coincideix que la coordinació és important, per exemple per evitar que diferents reunions se 

celebrin el mateix dia, cosa que de vegades impedeix la participació. 

Està d’acord que cal agilitzar el procés de subvencions i dur a terme una prevenció piramidal 

que apropi els Serveis Socials a les persones que els necessiten i no hi van. 

Pel que fa a drogodependències, coincideix que no s’ha d’estigmatitzar ni posar etiquetes i que 

cal treballar en la prevenció. Observa que potser caldria tractar també el tema de les 

socioaddiccions, com ara l’addicció a les noves tecnologies. 

Quant a gent gran —el Govern encara ha de presentar el projecte sobre gent gran—, està 

d’acord que cal fomentar l’autonomia, i celebra la continuació dels projectes Vincles i Radars. 

Observa que en alguns casals de Barcelona, una ciutat oberta a les noves tecnologies, no hi ha 

wifi, cosa que caldria solucionar. 

Comparteix que convindria facilitar un acompanyament a les famílies durant tot el cicle vital, i 

planteja la creació d’un mapa de recursos amb exemples clars d’on poden adreçar-se quan tenen 

necessitats. 

Recorda que C’s ha presentat dues mesures perquè s’implementi el protocol d’actuació contra el 

bullying. 

Subratlla que cal reformar els Serveis Socials, posar fi a les llistes d’espera i agilitzar els 

tràmits, ja que quan una persona té problemes necessita solucions, no més problemes i més 

tràmits burocràtics, i valora positivament que es vulgui incorporar la figura de la infermeria 

sanitària escolar. 

Pel que fa a les persones sense llar, recorda que C’s va presentar una proposta, i espera que el 

Govern presenti aviat el seu projecte per a aquest col·lectiu. Troba encertat que no es limiti el 

temps d’estada, que es treballi de manera individualitzada i que es garanteixi el dret a la 

intimitat —demandes que fan els usuaris d’aquests serveis—, així com que hi hagi un alberg 

per a consumidors de determinades substàncies. 

Per acabar, reitera l’agraïment de C’s a la Sra. Crespo i als grups de treball, que intenten 

aproximar-se a la realitat i facilitar la informació necessària per desenvolupar les polítiques 

adequades en matèria social. 
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La Sra. BENEDÍ agraeix l’assistència de la Sra. Crespo i les seves reflexions en la presentació 

de l’informe, fruit de la dedicació, el treball i les aportacions de totes les persones, entitats, 

institucions i professionals que participen en els grups de treball del Consell de Benestar Social, 

a qui ERC agraeix la gran tasca que fan. 

Tot seguit, comenta les diferents àrees d’intervenció. 

1. Acció comunitària. ERC entén que cal establir complicitats amb totes les associacions i els 

col·lectius que voluntàriament aporten un treball als barris, als districtes i a la ciutat, i gràcies 

als quals s’han assolit processos de transformació política i social. 

2. Drogodependències. Caldria dissenyar programes d’educació en què s’incidís no sobre els 

efectes negatius del consum, sinó sobre els efectes positius del no-consum, matís que 

probablement faria que les mesures tinguessin una millor acollida general i més eficàcia, i 

desenvolupar programes d’entrenament en habilitats socials per actuar principalment en la 

preadolescència i en les persones que surten d’institucions penitenciàries. 

3. Envelliment. Cal continuar l’extensió del projecte Radars, i concentrar els esforços en els 

barris on visqui més gent gran sola o amb més risc de vulnerabilitat. 

4. Família. Preocupen les competències parentals sobre el bullying, una de les formes de 

persecució més perversa, malintencionada i que més sofriment produeix a les víctimes, 

generalment nens i preadolescents d’entre 11 i 14 anys, que esdevenen éssers insegurs, 

depressius, solitaris i infeliços, i el rendiment escolar dels quals es veu profundament afectat. 

Cal una formació escolar adreçada a les famílies per a la detecció precoç dels casos. 

5. Infància. En igualtat d’oportunitats en la infància, la lluita contra les desigualtats i contra els 

efectes de la crisi té un vessant local que ha de passar per una acció decidida contra la pobresa, 

molt especialment contra la pobresa infantil. S’ha d’accelerar la prestació econòmica garantida 

per a la infància, en què l’infant sigui el titular del dret i que possibiliti cobrir les necessitats 

bàsiques d’alimentació, higiene, material escolar i d’altres. 

6. Salut. El Grup d’ERC, com l’OMS, entén la salut des d’una visió integral del concepte, com 

un estat físic, mental i social de la persona, per això atorga tota la importància als factors socials 

de la salut, com són les desigualtats, determinants en el nivell de salut mental d’una societat. 

Per tant, la millora política en salut mental és també la lluita contra les desigualtats 

econòmiques i socials entre els barris. 

7. Persones sense llar. L’objectiu final és posar fi al model de sosteniment per passar al de la 

prevenció i, finalment, al de l’eradicació, posant èmfasi en l’aspecte vivencial, familiar i 

cultural. Indica que Barcelona és la població catalana amb més persones sense llar —

puntualitza que no és el mateix «sense llar» que «sense sostre»—, de manera que cal 

desenvolupar un pla de xoc per contenir la situació. 

8. Projecte Impulsem. Els darrers anys s’han produït modificacions substancials en el perfil dels 

ciutadans i ciutadanes que acudeixen als Serveis Socials: generalment, hi acudeixen quan ja han 

esgotat tots els recursos personals, familiars i socials, cosa que genera noves necessitats en el 

servei. D’altra banda, les burocratitzacions afecten directament els professionals que hi 

treballen. L’Ajuntament ha d’ampliar o modificar els Serveis Socials per cobrir les necessitats 

de la ciutadania. 

 

La Sra. ESTELLER dóna les gràcies a la Sra. Crespo, com a representant del Consell de 

Benestar, per la intensitat i la qualitat de la feina feta al llarg dels anys. 

Posa en valor el fet que l’Ajuntament rebi les propostes del Consell, fruit de moltes hores de 

feina per identificar els problemes i aportar-hi solucions, i les materialitzi. 

D’altra banda, considera fonamental que la persona se situï en el centre de l’acció. Observa que 

sovint els serveis estan tan compartimentats que la persona té moltes dificultats per trobar una 

solució, de manera que caldria que les carteres de serveis fossin més transversals i no tan 

compartimentades perquè la resposta fos molt més fàcil i ràpida. Subratlla que cal caminar cap 
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a la desburocratització i l’administració única. 

Comenta que la prevenció és fonamental en tots els àmbits d’actuació esmentats, i que l’acció 

comunitària és molt important: cal prevenir les situacions de risc que poden provocar l’exclusió 

de les persones. Destaca com a prioritària l’actuació per prevenir la feminització de la pobresa 

sobretot en dones grans. 

Pel que fa al sensellarisme, afirma que hi ha moltes entitats que hi treballen i que necessitarien 

molt més suport per part de l’Ajuntament, i no tant de vegades una acció directa. 

Respecte a la família, en l’àmbit del bullying cal oferir també molt més suport, sobretot per 

ajudar les famílies a identificar les conductes de risc i saber si un nen està patint algun tipus de 

bullying. 

Sobre Impulsem, un projecte necessari, coincideix que moltes persones arriben a Serveis 

Socials quan ja no tenen res, cosa que cal evitar millorant la informació i agilitzant la resposta 

dels centres de serveis socials. 

Per acabar, observa que convindria disposar d’una avaluació anual del que ha fet el Govern. 

 

La Sra. ROVIRA dóna les gràcies a la Sra. Crespo per la presentació de l’informe, així com a 

totes les persones que hi han participat, amb les quals s’han vist en el si dels diferents consells. 

A continuació, posa de manifest que, si bé la CUP comparteix moltes de les qüestions 

plantejades en el document, entén que cal avaluar la participació: actualment en teoria hi ha més 

de 500 òrgans de participació, però la majoria de les veïnes de Barcelona no saben que 

existeixen, per què funcionen i quina vinculació real hi ha amb les polítiques que desenvolupa 

l’Ajuntament, i cal aconseguir que la participació que hi ha en aquests espais sigui vinculant 

amb les propostes que després desenvoluparà el Govern. D’aquesta manera, les polítiques que 

es fan en determinats àmbits no dependrien del govern de torn, sinó d’una participació real. 

Recorda que les normes reguladores actuals de la participació institucional no ho permeten, de 

manera que cal avançar en aquesta direcció. 

Manifesta preocupació pel clientelisme i la repetició d’actors en diferents òrgans de participació 

institucional: caldria ampliar els agents que poden tenir veu en aquests òrgans, així com els 

veïns i les organitzacions i associacions que vulguin entrar a formar part d’aquests espais, que 

haurien de ser de presa de decisions. 

D’altra banda, coincideix que els veïns i les veïnes sovint tenen molt poc coneixement sobre 

aquests espais, la qual cosa fa que els processos normalment siguin molt limitats. 

En darrer lloc, subratlla que el Govern ha de plasmar les conclusions del Consell de Benestar en 

mesures i propostes concretes per a la seva actuació en l’àmbit dels drets socials. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix la feina dels grups i comenta que l’informe no només reflecteix aquesta 

feina, sinó també l’alt nivell de resposta respecte al que es va treballar el 2015, que ja s’ha 

plasmat en mesures durant el 2016 referides a diferents àmbits (acció comunitària, 

drogodependència, envelliment, accessibilitat i wifi, pobresa, necessitats bàsiques de la 

infància, etc.). 

Subratlla que s’ha fet un salt qualitatiu tant en tema de serveis, amb espais familiars, com en la 

potenciació de qüestions educatives, com ara les habilitats parentals, o les rendes garantides. 

Considera que en un any hi ha hagut un alt compliment del que proposa el Consell, que no és un 

òrgan de participació més, sinó un espai de coproducció per millorar el benestar social a la 

ciutat, i un gran aliat com a full de ruta per marcar unes prioritats clares en l’àmbit dels drets 

socials. 

 

Es dóna per tractat. 
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d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

3.-  (M1519/4686) Que comparegui el responsable del Govern municipal per informar sobre el futur 

del Museu Etnològic de Barcelona. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix l’interès que sempre han demostrat el Sr. Ciurana i el Grup de CiU 

pel Museu Etnològic, que acaba de rebre el Premi Joan Amades de Cultura Popular i 

Tradicional. 

Recorda que a principis de mandat, el Govern municipal va iniciar un procés d’anàlisi i de 

reformulació del Museu que permetés desenvolupar un projecte museístic global, i al febrer del 

2016 es va decidir constituir una comissió d’assessorament integrada per experts de l’àmbit de 

l’antropologia i l’etnologia amb l’objectiu d’avaluar la situació i proposar mesures que 

permetessin avançar en la consolidació de la política etnològica a la ciutat. Explica que la 

comissió, formada per Xavier Antich, Ricard Bru, Lluís Calvo, Alberto López, Adrià Pujol, 

Llorenç Prats, Xavier Roigé i Montserrat Ventura, va iniciar uns treballs i unes reflexions que el 

Govern ha seguit i ha fet seves. A partir del setembre, la Direcció de Memòria, Història i 

Patrimoni de l’Institut de Cultura va posar en marxa els treballs per concretar una proposta 

estratègica assumint les principals conclusions d’aquest grup d’assessors. 

Indica que les línies bàsiques sobre les quals es treballa defineixen el Museu Etnològic de 

Barcelona i el Museu de les Cultures del Món com una sola entitat, com un únic museu: més 

enllà del nom que finalment s’adopti, la missió general del centre ha de ser la gestió integral del 

patrimoni etnològic de la ciutat mitjançant un museu de ciutat, antropològic, científicament 

informat, de síntesi, amb orientació didàctica i de reflexió oberta, contemporani i participatiu. 

Explica que s’entenen com a patrimoni etnològic de la ciutat tots els objectes, llocs i 

manifestacions materials o immaterials que constitueixen testimonis i contribueixen a explicar 

les formes de vida a la ciutat, en totes les seves expressions i canvis al llarg del temps, i en tota 

la seva diversitat i procedència, sempre des d’una perspectiva contemporània, així com els 

elements etnològics de procedència diversa que organitzats o no en col·leccions han estat 

dipositats a Barcelona i que igualment mereixen ser activats a efectes de comprendre la 

diversitat i similitud cultural mitjançant la comparació i altres procediments, i de fomentar en 

conseqüència l’enteniment entre els pobles i l’assumpció de la unitat de la condició humana. 

Observa que el museu ha de ser capaç d’oferir dos relats complementaris, que es corresponen 

amb les seves dues seus: la de Montjuïc i la del carrer Montcada. Explica que la de Montjuïc 

està més concebuda per a experts i estudiosos, amb un relat sintètic a través del temps i dels 

diferents àmbits temàtics corresponents als principals ítems del patrimoni etnològic, amb una 

voluntat eminentment didàctica i una presentació nítida, reforçada amb visites guiades, 

activitats i exposicions temporals de tipus experimental. En conclusió, una visió més científica. 

La seu del carrer Montcada, en canvi, té un caràcter més ciutadà, amb un relat reflexiu, 

exposicions temàtiques creades a partir de la recerca científica o de la reflexió antropològica 

entorn de les qüestions rellevants per a la societat mundial contemporània. En conclusió, una 

aproximació més social. 

Diu al Sr. Ciurana que s’han establert les bases i es treballa en un museu científicament orientat 

des de la perspectiva de l’antropologia social i cultural en la mesura que és la disciplina que 

s’ocupa de l’estudi del patrimoni etnològic i que està perfectament representada i 

desenvolupada a la ciutat. 
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El Sr. CIURANA agreix les explicacions del Sr. Collboni, que entén, però, que ha mostrat 

immodèstia quan ha afirmat que s’han establert les bases del museu, ja que el Museu Etnològic 

fa molts anys que existeix i la ciutat té una llarguíssima tradició en aquest àmbit. 

Recorda que la Sra. Sureda es va comprometre a lliurar a finals de juliol l’informe encarregat 

als experts i encara no s’ha lliurat, per la qual cosa demana que es faci immediatament. 

A continuació, assenyala que han rebut informacions contradictòries respecte a la voluntat de 

l’ICUB de tancar al públic la seu de Montjuïc, i demana que s’aclareixi aquest punt, així com 

quan es convocarà el concurs per a la direcció, ja que el compromís era tenir una nova direcció 

(que havia de ser única) abans del desembre del 2016. 

D’altra banda, pregunta quin criteri s’ha seguit, d’acord amb quins expertes i en quin Consell de 

Cultura, per decidir canviar el contingut de la Seca II, que havia d’albergar la biblioteca i el 

centre d’acollida pedagògica del Museu de Cultures del Món i del Museu Etnològic. 

Per acabar, manifesta la gran preocupació del seu grup per la marxa d’un museu en què el 

Govern anterior va invertir moltíssim. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la informació facilitada pel Sr. Collboni, així com el fet que el 

Govern, a diferència de l’anterior, no vulgui convertir el museu en un museu de tradicions, 

costums i festes catalans, com van advertir antropòlegs com el Sr. Llorenç Prats, el Sr. Adrià 

Pujol o el Sr. Martínez Celorrio. 

Tot seguit, subratlla la necessitat de treballar alguns aspectes perquè el Museu Etnològic tingui 

la rellevància que li correspon i sigui un museu obert al món, amb exposicions sense fons 

ideològic, que compleixi els criteris etnològics i que no només tingui peces per l’ús, sinó també 

pel valor artístic. 

Coincideix que el Museu Etnològic ha d’estar coordinat amb el Museu de Cultures, subratlla la 

importància de saber qui en serà el director, i demana que s’expliquin els criteris museístics. 

Lamenta que no s’exposin peces de la col·lecció Folch, actualment a la reserva, i assenyala que 

el museu hauria de tenir exposicions temporals no únicament amb la reserva del mateix museu, 

sinó també en coordinació amb altres museus del món. 

D’altra banda, observa que una de les dues exposicions temporals actuals, la dedicada al 

colonialisme, no està senyalitzada i per arribar-hi has de travessar una cortina; que els fulletons 

podrien ser una mica més explicatius; que hi hauria d’haver fulletons sobre l’exposició 

permanent, i que els fulletons que només hi ha en català haurien d’estar també en castellà i en 

anglès, ja que la cultura ha d’arribar a tothom. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ comença la intervenció subratllant que el Museu Etnològic de Barcelona, 

amb gairebé setanta-cinc anys d’existència, ha assolit un reconeixement del món científic i 

acadèmic local i global que li ha permès esdevenir una institució de referència en l’àmbit de 

l’antropologia social i cultural. 

Indica que amb una col·lecció de més de 70.000 peces i una biblioteca especialitzada de més de 

22.000 títols (la meitat dels quals són unicum), el Museu Etnològic, després de quatre anys de 

tancament, ha sabut renovar-se i adaptar-se als nous temps amb un discurs que posa en diàleg la 

cultura catalana amb la resta de cultures del món. 

Afirma que qualsevol ciutat s’enorgulliria de disposar d’una institució com el Museu Etnològic, 

però que per a la majoria dels barcelonins i barcelonines continua sent un gran desconegut, i el 

Govern municipal continua escatimant-li els recursos que necessita per desenvolupar la seva 

missió amb eficiència: el pressupost d’exposicions temporals de l’exercici 2016 s’ha reduït en 

uns 90.000 euros respecte al 2015. 

Subratlla que el Govern s’hauria de plantejar si Barcelona ha de disposar —el Grup d’ERC 

n’està convençut— d’un centre de referència per reflexionar amb metodologia científica sobre 

la societat, multicultural i multiètnica, capaç de donar respostes específiques als problemes 
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sovint globals de la ciutat. Indica que si el Govern hi està d’acord, la solució és ben senzilla: 

dotar el Museu Etnològic de molts més recursos humans, financers i infraestructurals perquè 

pugui desenvolupar la seva missió amb eficiència; mentre que si no hi està d’acord, ho ha de dir 

clarament per estalviar a tothom la vergonya de veure transitar una institució prestigiosa —que, 

com s’ha dit, acaba de rebre el Premi Joan Amades— per una existència erràtica i mediocre. 

Assenyala que al juny, la comissió d’experts va presentar les conclusions de l’anàlisi duta a 

terme en el document «Un museu per al segle XXI», però fins aquest matí el Govern municipal 

no s’hi havia pronunciat. 

Considera, d’acord amb les conclusions de la comissió d’experts, que el Museu Etnològic ha de 

ser la institució que s’encarregui de la gestió integral del patrimoni etnològic de la ciutat i de 

fomentar una reflexió rigorosament científica però oberta i participativa sobre la realitat de la 

societat des de la perspectiva de l’antropologia social i cultural. D’altra banda, el nou museu ha 

de ser el resultat de la unió del Museu Etnològic de Barcelona, a Montjuïc, on es mantindria 

l’exposició permanent, amb una clara voluntat didàctica, exposicions temporals de tipus 

experimental i la sala de consulta a la biblioteca, i el Museu de Cultures del Món, al barri de la 

Ribera, que acolliria exposicions temàtiques de caire eminentment reflexiu. 

Observa que la direcció del nou museu no només s’haurà d’encarregar de dissenyar el projecte 

museològic de la institució i els seus objectius, amb l’assessorament d’un prestigiós comitè 

científic, sinó que també haurà de disposar de la capacitat d’intervenir en l’administració i 

l’execució dels pressupostos. 

Remarca que res d’això no serà possible si el museu no té els recursos humans, financers i 

infraestructurals necessaris per desenvolupar la seva missió amb eficàcia, uns recursos que li 

han de permetre resoldre els dèficits estructurals que presenta actualment. Concreta que el més 

urgent és consolidar-ne la plantilla orgànica i ampliar-la posteriorment en adequació a les 

funcions, i trobar uns equipaments d’emmagatzematge adients tant per al fons de reserva com 

per al fons bibliogràfic. 

En darrer lloc, subratlla que caldria mantenir el nom històric «Museu Etnològic de Barcelona», 

i subscriu les preguntes formulades pel Sr. Ciurana. 

 

La Sra. ESTELLER celebra, en nom del PP, que el patrimoni etnològic de la ciutat estigui sota 

una línia i una mateixa direcció. Recorda que el seu grup va ser molt crític amb la posició de 

l’anterior Govern quan va crear el Museu de Cultures del Món, va separar el Museu Etnològic i 

va gastar uns 10 milions d’euros en dos museus que no obeïen a les necessitats de la ciutat ni a 

la trajectòria del Museu Etnològic, que va quedar reduït a una qüestió de caràcter més de cultura 

popular catalana, sense la vocació universal que havia de tenir i sense la col·lecció Folch, un 

dels motius pels quals es va iniciar la rehabilitació. Recorda que també 80 membres del grup 

GRECS, del Departament d’Antropologia, van ser molt crítics amb aquella decisió. 

A continuació, demana que es facilitin els informes esmentats, que permetran veure com es 

concreten els criteris en un museu i en l’altre, i pregunta quin serà el destí de la col·lecció Folch 

i de col·leccions úniques sobre cultura de Filipines, Guinea i Hispanoamèrica, que són un llegat 

a la ciutat d’un gran valor. 

Per acabar, subratlla que el Museu Etnològic ha de tenir vocació universal, que Barcelona té un 

gran patrimoni plasmat en una col·lecció de més de 70.000 objectes molt valuosos, i que el 

criteri que s’adopti perquè hi hagi determinades exposicions permanents i temporals és molt 

important per enriquir-lo. 

 

La Sra. ROVIRA comença la intervenció indicant que una ciutat com Barcelona, socialment i 

culturalment complexa, relacionada intensament amb el món, arrelada al seu país i que hi té un 

paper clau, necessita aproximacions a la seva totalitat i als seus components, així com 

testimonis materials i intangibles d’aquest apropament. 
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Afirma que el Museu Etnològic de Barcelona i el seu patrimoni ja són un servei bàsic de 

patrimoni etnològic i etnogràfic de la ciutat, però cal deixar d’ignorar-los i ofegar-los i permetre 

que puguin esdevenir un museu social dedicat a la població barcelonina en general i a les 

classes populars i subalternes en especial, que obri la porta del debat i de la reflexió del 

coneixement dinàmic i en transformació de la cultura i de la societat. Per assolir aquest objectiu, 

cal augmentar els recursos humans i econòmics i les infraestructures. 

Comenta que la seu del museu a Montjuïc ha d’estar dedicada a exposicions de referència de 

llarga durada, obertes al públic i amb voluntat didàctica, i la del carrer Montcada, a exposicions 

temporals. 

D’altra banda, subratlla la importància d’obrir les vacants de personal en ferm i ampliar el 

dimensionament de la plantilla per igualar-lo al dels museus de la mateixa vocació social i 

urbana, i per raó de semblants necessitats de tractament i estudi de la ciutat i de la societat 

general, amb la permanent necessitat de recol·lecció dels materials, siguin testimonis mobles o 

patrimoni immaterial. 

Afirma que també cal apujar els nivells dels llocs de treball per facilitar el redimensionament i 

deixar de patir el tractament d’un museu de segona, malgrat la dimensió de les seves 

col·leccions i les extraordinàries i necessàries possibilitats de treball social i creixement natural. 

Indica que les reserves de les col·leccions a curt termini han d’incloure nous espais de més 

qualitat per a les col·leccions més delicades i per superar l’ofegament actual, però que a mitjà 

termini és inevitable plantejar un centre de recursos de col·leccions amb reserves adequades i 

especialitzades i la integració amb la biblioteca i centre de documentació, laboratori de 

restauració i àrees de treball, trànsit i tècniques d’àrees de consulta i accés general especialitzat. 

Clou la intervenció preguntant al Govern què farà amb els dèficits de personal i estructurals i 

amb els serveis tècnics i les oficines, on manquen espais principals per dur a terme les tasques 

corresponents. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix les intervencions, ben fonamentades i que expressen un 

coneixement profund de la matèria i un interès per part de tots els grups, cosa que també 

agraeix. 

Recorda que el Museu Etnològic va estar cinc anys tancat i es va obrir precipitadament, amb 

dèficits estructurals, una direcció interina, manca d’espais adequats i dipòsits de col·leccions 

insuficients. A més, es va obrir abans que s’incorporés al Registre de Museus de la Generalitat. 

Subratlla que el Govern actual vol fer les coses bé i pas a pas. Per això, la comissió d’experts va 

elaborar un document —entén que l’únic grup que hi ha tingut accés és ERC, de manera que es 

farà arribar a la resta—, a partir del qual es prendran totes les decisions, entre les quals hi ha les 

bases del concurs per a la direcció del museu o la dimensió dels recursos estructurals i de 

personal necessaris. 

Assegura que el museu de Montjuïc estarà obert al públic, i repeteix que la diferència entre 

aquesta seu i la del carrer Montcada és que la de Montjuïc tindrà una aproximació al patrimoni 

etnogràfic i etnològic de la ciutat més científica i permanent, i la de Montcada, més social i 

temporal. 

Manifesta que coincideix amb C’s i el PP pel que fa a la unitat del museu, i en la seva totalitat 

amb la intervenció del Sr. Puigcorbé, que es nota que ha tingut accés a l’informe. 

En darrer lloc, subratlla que les coses ben fetes demanen temps. 

 

El Sr. CIURANA afirma que les intervencions de la Sra. Barceló, la Sra. Esteller i el Sr. 

Collboni són fruit de creure’s un relat sense constatar els fets. Els demana que abans de fer una 

intervenció, s’informin bé, en aquest cas, també visitant el mateix museu. No entén que s’hagi 

visitat el Museu Etnològic i es diguin coses com que aquest estava destinat a l’etnografia 



 

Ref: CCP 13/16 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 14/ 12/ 2016 12: 25 
21 

catalana. Observa que informar-se sobre aquest tema no és cercar «Museu Etnològic» a Google 

un dia abans de venir a la Comissió. 

Coincideix que hi ha una manca de recursos humans i econòmics. Observa, però, que en els 

pressupostos per al 2017 no hi ha ni un sol euro per al Museu Etnològic i el Museu de Cultures 

del Món. 

Torna a preguntar per la Seca i pel concurs per a la direcció del museu, i lamenta que es falti a 

la veritat amb afirmacions com que el museu es va obrir de manera precipitada o que abans no 

es plantejava la direcció única. 

 

La Sra. BARCELÓ assegura que no es remet a cercadors sinó a la veritable informació, 

esmenta l’exposició «El sagrat, el profà i la festa», i assenyala que al museu hi havia 45.000 

peces de l’àmbit català i espanyol i es va haver de fer un altre museu perquè la col·lecció Folch 

no hi cabia. 

D’altra banda, diu a la Sra. Esteller que, atesa la importància de les peces, no estarien parlant 

d’un cost, sinó d’una inversió. 

 

La Sra. ESTELLER afirma que l’arrogància del Sr. Ciurana l’impedeix escoltar la gent, i que la 

seva ideologia l’impedeix veure què és d’interès per a la ciutat. Subratlla que el Grup de CiU té 

un fonament localista que l’impedeix tenir vocació universal, que és el problema que han tingut 

el Museu de les Cultures del Món i el Museu Etnològic. 

Insisteix que va haver-hi un cost de 10 milions d’euros, i afegeix que el Museu Etnològic va 

tenir un sobrecost d’1,6 milions d’euros. 

Torna a preguntar què passarà amb la col·lecció Folch i amb les col·leccions de Filipines, i 

subratlla que en el mandat anterior es van prendre decisions errònies més promogudes per la 

ideologia que per la vocació que ha de tenir l’etnologia a la ciutat. 

Per acabar, manifesta satisfacció pel canvi de criteri i espera que es concretin més les decisions 

i que la Regidoria de Cultura faciliti la documentació. 

 

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

4.-  (CO 2016-12/26) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Ple del Consorci per a 

la Normalització Lingüística, en sessió de 8 de maig de 2015, relatiu a l’aprovació de la 

modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 

de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, a la llei 15/2014, de 16 de setembre, 

de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa i a la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya, segons consta en l’expedient administratiu annex. 

 

La Sra. BENEDÍ enuncia la proposta. 

 

El Sr. CIURANA, la Sra. BARCELÓ, el Sr. PUIGCORBÉ, la Sra. ESTELLER, la Sra. 

ANDRÉS i la Sra. ORTIZ es posicionen a favor. 
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La Sra. ROVIRA es posiciona en contra. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, CiU, C’s, ERC i PP i amb 

el posicionament contrari de la CUP.  

 

IV) Part decisòria / executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

5.-  (20120496) APROVAR per motiu d’interès públic, a l’empara dels articles 105 i 107.1 del 

Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes del sector públic, la modificació del contracte número 12003218, que té per objecte 

la gestió del servei de teleassistència domiciliària adreçat a les persones grans o persones amb 

dependència i/o discapacitat, de conformitat amb les motivacions de l’informe emès pel 

Departament de Gent Gran el 14 de novembre de 2016, per un import de 337.596,59 euros, IVA 

inclòs (324.612,11 euros corresponen a l’import net i 12.984,48 euros a l’IVA al 4%), per al 

període comprès entre el 20 de desembre i el 31 de desembre de 2016, amb un increment de 

l’1,6816% respecte de l’import d’adjudicació del contracte, degut al fet que s’ha produït una 

inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que es pretenen cobrir amb el 

contracte, consistent en una reducció del nombre de suspensions durant el mes de desembre de 

2016 que genera un gran augment en l’import a facturar durant aquest mes. AMPLIAR 

l’autorització i disposició de la despesa de l’esmentat contracte per un import de 

337.596,59 euros, IVA inclòs, a favor de la unió temporal d’empreses Televida-Tunstall, amb 

NIF núm. U65919466, amb càrrec al pressupost i partida indicats en el document comptable. 

REQUERIR el contractista per tal que, en el termini màxim de 15 dies hàbils següents a la 

recepció d’aquesta notificació, reajusti la garantia definitiva per un import de 16.230,61 euros; i 

COMPAREGUI per formalitzar la modificació del contracte a les dependències del 

Departament de Serveis Jurídics de l’Àrea de Drets Socials (passeig de Sant Joan, núm. 75, 9è). 

 

 La Sra. BENEDÍ enuncia la proposta. 

 

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

l’abstenció de la CUP. S’APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

6.-  (M1519/4687) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a 

elaborar un pla que prevegi l’estudi d’un nou model d’habitatges compartits per a les persones 

grans de la ciutat. 
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La Sra. FANDOS demana disculpes per no haver fet arribar als grups el text final, que millora 

l’expressió de l’original. 

Entén que la proposició ajudarà a donar resposta a moltes necessitats actuals i futures: segons 

els informes de l’Ajuntament, es preveu que el 2026 hi hagi més de 390.000 persones de 65 

anys o més i més de 140.000 persones de més de 80 anys, i que abans del 2035 un de cada 

quatre residents a Barcelona tingui més de 65 anys. 

Observa que els habitatges compartits per a persones grans (ja siguin pisos molt grans on viu 

una sola persona o pisos propietat de l’Ajuntament que es podrien llogar, per exemple) serien 

una solució que complementaria els recursos actuals, que són insuficients i no cobreixen les 

necessitats de totes les persones grans: n’hi ha que no volen anar a una residència i d’altres que 

no poden viure soles en un apartament tutelat. Els habitatges compartits, amb tutela de 

l’Ajuntament, permetrien treballar un dels temes més importants, l’aïllament de les persones 

grans que viuen soles, i alhora permetria que les persones grans, sovint amb pensions mínimes, 

compartissin despeses, i que l’Ajuntament racionalitzés l’atenció domiciliària. 

 

El Sr. BLANCO anuncia el vot favorable del seu grup, que troba més adient el text 

transaccionat que l’inicial, ja que considera que no calia elaborar un pla específic, sinó fer un 

estudi per desenvolupar els programes en el marc del Pla de l’habitatge. 

Coincideix que l’habitatge compartit dóna una resposta excel·lent a les necessitats de les 

persones grans, ja que els permet disposar d’un habitatge assequible i evitar la soledat, i facilita 

l’assistència domiciliària. 

Observa que la legislació actual ja dóna cabuda a aquesta solució: la legislació urbanística 

permet fer reserves de sòl públic per a aquesta finalitat específica, i la Llei del dret a l’habitatge 

del 2007 considera una modalitat dintre de l’habitatge dotacional els habitatges dissenyats per 

permetre l’ús compartit per persones sense lligams familiars. 

D’altra banda, esmenta el programa municipal «Viure i conviure», que, mitjançant un conveni 

entre la Fundació Catalunya-La Pedrera i les universitats, promou els habitatges compartits 

entre joves estudiants i persones grans. 

En darrer lloc, recorda que l’esborrany del Pla de l’habitatge, actualment en fase d’al·legacions, 

inclou un apartat dedicat a les persones que no poden accedir a un habitatge digne, i es preveu 

el desenvolupament de programes que permetin compartir habitatge, especialment per joves i 

persones grans, així com un punt dedicat als ajuts socials per a centres de persones grans i 

l’habitatge compartit.  

 

La Sra. CAPDEVILA repeteix les dades exposades per la Sra. Fandos (es preveu que el 2026 hi 

hagi més de 390.000 persones de 65 anys o més i més de 140.000 persones de més de 80 anys, i 

que abans del 2035 un de cada quatre residents a Barcelona tingui més de 65 anys), i explicita 

que l’augment creixent de persones grans ha portat a moltes d’elles a patir greus problemes de 

solitud, manques de recursos i deficiències de salut, entre altres coses. 

Assenyala que el parc de places de residències per a gent gran a Barcelona és de 14.000, de 

manera que és esperable que la immensa majoria de la gent gran visqui la seva vellesa sola, que 

l’accés a un equipament residencial públic queda reservat a persones amb elevats graus de 

dependència, i que els ajuts per a equipaments residencials destinats a persones grans que es 

valen per elles mateixes són pràcticament inabastables. 

Comenta que moltes persones grans volen viure la seva vellesa d’una manera independent, 

sense contraure compromisos familiars formals, una tendència important en alguns països de la 

Unió Europea, on ha sorgit la iniciativa de compartir habitatge entre un grup de persones grans. 

Aquesta ha estat una bona solució per a moltes persones grans, que hi troben resposta 

fonamentalment a dos problemes greus als quals s’han d’enfrontar: la soledat i la por pel que 

pugui passar en patir un accident o una malaltia, i la incertesa del futur econòmic per tal 
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d’assegurar-se una vida independent. 

Observa que aquesta solució permet a les persones grans entrar i sortir de casa quan ho creguin 

oportú, no n’impedeix l’autonomia personal, els permet mantenir la intimitat de la seva 

habitació alhora que gaudir de la companyia d’algú al menjador o a la sala d’estar, i els permet 

reduir despeses, cosa que redueix l’angoixa que els pot provocar viure soles sense un nivell de 

vida desitjable. 

Per acabar, manifesta el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el vot favorable del seu grup, que coincideix que per a les 

persones grans compartir habitatge pot representar un estalvi econòmic i, sobretot, aportar-los 

tots els beneficis de no viure soles. 

Assenyala que l’estudi hauria d’abordar moltes qüestions, no només des d’un punt de vista 

urbanístic, sinó també, entre altres coses, pel que fa a com s’articula la convivència perquè sigui 

veritablement positiva. 

A continuació, subratlla que el Grup del PP sempre ha defensat la llibertat personal. En aquest 

cas, les persones grans han de tenir la llibertat de triar com volen viure, si bé en alguns casos 

estan condicionades per la salut. 

 

La Sra. ROVIRA explicita que l’habitatge és un element essencial perquè una persona o unitat 

de convivència desenvolupi el seu projecte vital, i l’Ajuntament ha de començar a traçar les 

bases de com desenvoluparà la tinença d’habitatge tenint en compte que en deu anys a 

Barcelona el 30% de les persones tindrà més de 60 anys. 

Observa que quan els problemes d’accés a l’habitatge esdevenen un problema col·lectiu o d’un 

grup social específic, cal preguntar-se quines són les bases del sistema productiu, de distribució 

i de consum d’habitatge, quina és la base del sistema de provisió d’habitatge que es 

desenvolupa. 

Considera fonamental parlar de sobirania residencial per a totes les veïnes de la ciutat: a més de 

l’habitatge compartit, caldria desenvolupar mesures com ara cooperatives de treball i gestores 

d’habitatge de propietat col·lectiva de manera assembleària i autogestionada, i que les 

comunitats cooperatives o els veïns que hi participin es vegin involucrats en el procés de 

planificació, decisió, producció i avaluació de les diferents polítiques. 

D’altra banda, entén que cal fomentar la rehabilitació, que celebra que s’estigui duent a terme 

respectant la població que hi viu i evitant els processos de gentrificació i que la gent gran hagi 

de marxar de casa seva. 

Remarca que cal fer un esforç perquè l’Administració local fomenti l’autogestió cedint solars, 

edificis o habitatges per a projectes comunitaris o cooperatius, cosa que permetria un efecte 

multiplicador de l’acció pública a l’hora d’impulsar la producció i l’assoliment d’un parc 

d’habitatge social. 

Clou la intervenció manifestant el vot favorable del seu grup, que entén que la proposició dóna 

resposta a una urgència de la ciutat, i comenta que dins del Pla d’habitatge, que el Govern està 

presentant a les veïnes, caldrà treballar específicament l’envelliment i la tinença d’habitatge per 

part de la gent gran. 

 

La Sra. ANDRÉS indica que l’Ajuntament de Barcelona sempre ha treballat per intentar que les 

persones grans romanguin a casa el màxim de temps possible en les millors condicions i amb 

l’assistència necessària, amb mesures com els àpats en companyia, auxiliars de neteja, el 

projecte Radars, l’atenció domiciliària o els equipaments dotacionals i els habitatges per a les 

persones grans. 

Subratlla que per garantir que es pugui mantenir la residència a casa, també cal garantir la 

creació i el sosteniment de places de centres de dia. 
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Tot seguit, manifesta el vot favorable del seu grup, i insisteix que cal implementar tots els 

recursos complementaris que facilitin que les persones grans visquin a casa, també els que no 

depenen estrictament de l’Ajuntament, sinó també de la Generalitat, com són els centres de dia 

públics o sostinguts amb fons públics, i fer efectives totes les mesures que deriven del 

reconeixement de graus de dependència. 

 

El Sr. MONTANER qualifica la proposició de positiva i molt important, i exposa que una de 

cada quatre persones grans que viuen a Barcelona viu sola, unes 90.000 (aproximadament 

70.000 dones i 20.000 homes), en molts casos amb dificultats per pagar les despeses i/o 

problemes d’accessibilitat i mobilitat i de pisos que no estan en prou bon estat. 

Afirma que s’han fet experiments de pisos compartits de gent gran, però no prou consolidats, i 

que caldria crear un model nou, articular-lo, incentivar-lo i consolidar-lo. 

Indica que una de les 60 actuacions del Pla pel dret a l’habitatge és «Extensió dels programes 

per compartir habitatge», de manera que es farà l’estudi per insistir en aquesta línia i reforçar-la, 

tot treballant la línia del cohabitatge sènior, una alternativa de cohabitatge per a gent gran que 

no compliria la forquilla de sous d’habitatge social, però a qui també cal donar una solució. 

Explicita que el Govern està d’acord a fer l’estudi dins del Pla de l’habitatge, consolidar les 

experiències existents i, en certa manera, parlar fins i tot d’un nou model, encara que s’ha de 

mirar cada cas, en què tant la rehabilitació com el fet de compartir l’espai de vida de l’habitatge 

siguin essencials. 

 

La Sra. FANDOS agraeix el suport i les aportacions de tots els grups, i posa en valor el fet que 

avui entre tots han pres una decisió molt important per a la ciutat. 

 

El Sr. Montaner expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del 

PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de CiU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable 

de C’s, la Sra. Capdevila 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 elaborar un estudi 

que ajudi a impulsar un programa d’habitatge compartit per a les persones grans de la ciutat. 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

7.-  (M1519/4670) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en la pròxima 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports (gener 2017) es presenti un informe amb la 

concreció de la planificació de les noves escoles bressol. És a dir: - Ubicació i nombre de places 

de les noves escoles bressol. - Inici i finalització de la construcció de les escoles bressol. -

 Pressupost de la construcció de les escoles bressol. - Presentació d’alternatives en els llocs on 

no sigui possible la creació de les places públiques d’escoles bressol necessàries. 

 

La Sra. BARCELÓ dóna les gràcies al Govern per l’esmena presentada i per la seva 

predisposició per fer arribar als grups un informe per escrit en el termini d’un mes i, per tant, 

per un nou diàleg i l’obertura a parlar amb els grups sobre educació. 

Indica que l’objectiu de la proposició, davant d’una realitat amb desigualtats tant pel que fa al 

nombre de places disponibles en les escoles bressol com pel que fa a les instal·lacions, és 

reclamar concreció per part del Govern. 

Subratlla que C’s sempre ha defensat que la igualtat d’oportunitats ha de començar a l’escola 

bressol, des dels primers vincles, però que la realitat és que encara hi ha famílies que no poden 
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optar a una plaça d’escola bressol pública: el curs 2015-2016 un 43% de les famílies es va 

quedar sense aquesta opció; no hi ha cap plaça vacant per a nens de 0 a 1 any; d’1 a 2 anys 

només hi ha places a les escoles bressol de Sarrià-Sant Gervasi i Horta-Guinardó, i de 2 a 3 

anys, a Sants-Montjuïc, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi i Nou Barris. 

Reconeix que el 29 d’abril el Govern va presentar una mesura en què afirmava que hi hauria 

onze escoles bressol noves (vuit exposades pel Govern anterior), però insisteix que hi ha una 

manca de concreció: a més de no concretar dates, hi havia una escola bressol pendent 

d’ubicació i d’altres amb localitzacions en reserva. 

Considera positives mesures com les oficines d’escolarització (una demanda d’ERC), la 

reducció del preu o la gratuïtat, i la millora de la qualitat educativa mitjançant modificacions en 

les ràtios, l’augment de personal o l’ampliació de les hores del personal de suport. Demana que 

s’especifiquin quines d’aquestes mesures s’implementaran. 

Comenta que el PIM parla de sis escoles bressol noves el 2017 a Sant Martí, Sants, Ciutat Vella 

i l’Eixample, però, un cop més, no hi ha calendaris, i manifesta preocupació pel barri de 

Vilapicina i la Torre Llobeta, on hi ha 25.000 infants que no tindrien opció d’anar a una escola 

bressol. Pregunta què haurien de fer els pares d’aquests nens per obtenir una plaça. 

En darrer lloc, enuncia la proposició, i insisteix que aquesta busca sobretot concreció. 

 

El Sr. ARDANUY comença la intervenció agraint a C’s la presentació d’aquesta iniciativa, a la 

qual el seu grup dóna suport, i s’ofereix per escoltar i col·laborar en tot allò que calgui. 

A continuació, comenta que la lògica diu que cal tendir a la universalització de l’oferta, i que 

per a això caldria cobrir unes 15.000 places des del punt de vista de pressupost públic, mentre 

que actualment l’Ajuntament n’ofereix unes 8.000. Per això, caldria que el Govern informés no 

només sobre les localitzacions de les noves escoles, sinó també sobre la previsió pressupostària 

i de desplegament de les construccions. 

Entén que el debat s’hauria de centrar en quines construccions es desenvolupen i quines 

fórmules pot impulsar el Govern municipal per arribar al nombre de places que ajudin a totes 

les famílies amb infants d’entre 0 i 3 anys que vulguin escolaritzar els fills, així com visibilitzar 

el fet que l’escolarització dels 0 als 3 anys ajuda que la infància sigui millor des de tots els 

punts de vista. 

Afirma que el nombre de places ha augmentat significativament els últims anys, si bé continua 

sent insuficient, i observa que aquest suport a les famílies també ajudaria els pares a 

desenvolupar les seves carreres professionals. 

Per acabar, observa que malgrat les dificultats del Govern per planificar i desenvolupar aquest 

pressupost, qualsevol mesura d’aquestes característiques ha d’anar acompanyada d’un 

pressupostat i d’una previsió. 

 

La Sra. BENEDÍ posa de manifest el convenciment d’ERC que l’educació 0-3 forma part 

imprescindible de la formació de l’individu i de l’educació al llarg de la vida com a eina 

d’emancipació i desenvolupament de la persona. Per això, considera que l’etapa 0-3 també ha 

de ser universal. 

Assenyala que internacionalment s’ha reconegut que l’impacte positiu d’aquesta etapa 

educativa sobre els infants en el desenvolupament de diverses habilitats cognitives és 

significatiu, i es magnifica en el cas dels infants d’estatus socioeconòmic baix, d’origen 

immigrant i/o amb necessitats educatives especials. D’altra banda, hi ha la necessitat de 

desenvolupar una política familiar que faciliti la conciliació entre la vida familiar i laboral, 

sobretot en el cas de les dones, que agafen més del 90% de les baixes o reduccions per cura 

d’infants, cosa que també caldria canviar. 

Coincideix que la cobertura de l’escola bressol ha augmentat significativament tant a Barcelona 

com a la resta del Principat, sobretot per l’increment de la xarxa d’escoles bressol públiques, 
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però no és suficient i cal seguir treballant-hi prioritzant la xarxa en els punts amb un perfil 

socioeconòmic baix, elevats percentatges de població d’origen immigrant o infants amb 

necessitats educatives especials. 

Lamenta que vuit mesos després de la presentació del pla de construcció de noves escoles 

bressol a Barcelona, que contenia una diagnosi acurada de la situació de l’educació 0-3 a la 

ciutat, es continuï sense calendari ni dotació econòmica per fer front a la manca d’oferta de 

places d’escola bressol pública. 

Per les raons exposades, el seu grup votarà a favor de la proposició, i resta en espera de rebre 

l’informe que permeti valorar les intencions, el diagnòstic i els fets del Govern. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el vot favorable del seu grup, que va qualificar el pla presentat pel 

Govern d’absolutament insuficient: mentre cada any hi ha una demanda no atesa 

d’aproximadament 3.000 nens, el pla té la intenció de crear 847 places en quatre anys.  

Valora que s’hagi facilitat molta més informació sobre el calendari, i que el pla inclogui un 

pressupost (19 milions d’euros) per construir aquestes escoles bressol, però demana més 

concreció. 

D’altra banda, comenta que l’escola bressol, a més d’oferir a les dones un lloc on deixar els fills 

i poder anar a treballar, té un valor educatiu important: els nens que van a l’escola bressol 

milloren molt la comprensió a l’hora de tenir posteriorment èxit escolar. 

Per això, tot i que el PP entén que el model actual, superat per la realitat, limita molt les 

possibilitats, valora la proposició. 

 

La Sra. ROVIRA posa de manifest que la matriculació a Barcelona es caracteritza per una 

alarmant manca d’oferta pública a totes les etapes educatives, des de l’escola bressol fins a 

l’educació postobligatòria, amb una situació especialment dramàtica en el cas de les escoles 

bressol i llars públiques: el document del Consorci d’Educació sobre l’escolarització a la ciutat 

el curs 2014-2015 indica que aquestes només atenen un 57% de la demanda. 

Recorda que els darrers mesos tant associacions de famílies d’alumnes com plataformes han 

exigit l’ampliació de l’oferta en el sector públic, amb un dèficit fruit d’una aposta política 

educativa en què han participat tant CiU com el PSC amb el beneplàcit d’altres forces 

polítiques. Explica que com a resultat d’aquesta continuïtat en la política educativa, Barcelona 

presenta un model educatiu dualitzat: d’una banda, hi ha centres educatius públics, de l’altra, 

centres educatius concertats, que malgrat ser formalment de titularitat pública, obeeixen a 

lògiques de mercat i a interessos privats i religiosos. 

Expressa la convicció de la CUP que existeix una manca històrica i estructural d’oferta pública, 

i que l’escola ha de ser pública i de qualitat, i accessible per a tothom. Per això, i perquè entén 

que el Consorci no ha reconegut degudament aquestes mancances, considera necessari 

l’informe que demana C’s. També troba fonamental que les mesures que es desenvolupin passin 

per augmentar sempre l’oferta pública, sense que això comporti la necessitat de crear nous 

grups addicionals, sinó que es faci a través de la creació de noves escoles, i que els diferents 

agents assumeixin un compromís ferm per establir una moratòria que impedeixi la creació o 

ampliació de línies privades concertades. 

 

La Sra. ANDRÉS exposa que en l’últim mandat socialista es va doblar el nombre de places 

d’escoles bressol, que van passar de 3.700 a 7.400, amb un gran esforç d’inversió per part de 

l’Ajuntament i de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB), i afirma que aquesta és 

una línia d’actuació que es vol continuar amb força. 

Explica que aleshores no només calia invertir per construir l’edifici de l’escola, sinó també per 

al sosteniment, i complint el mandat d’una llei del Parlament sorgida per iniciativa popular i 

que l’Ajuntament va complir fil per randa amb el pla previst. Indica que aquella llei preveia que 
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el finançament havia de ser compartit entre Generalitat i Ajuntament, i assenyala que el 

finançament de les places d’escola bressol a Barcelona fins fa tres anys era 50% Ajuntament, 

26% Generalitat i 24% famílies, però que avui el finançament es reparteix únicament entre 

l’Ajuntament i les famílies, amb les beques que amb gran esforç dóna l’Ajuntament, i sense cap 

esforç per part de la Generalitat: als pressupostos anuals de l’IMEB, la consignació 

pressupostària de la Generalitat per al sosteniment de les escoles bressol és zero. 

Clou la intervenció expressant el vot favorable del seu grup i afirmant que la realitat, 

complicada, dificulta que el Govern garanteixi el dret a l’educació que tenen tots els infants 

d’entre 0 i 3 anys. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA comença la intervenció afirmant que el Govern municipal defensa el model 

d’escola bressol pública, que entén que és garantia de qualitat. Observa que també les famílies 

reconeixen aquesta qualitat: en aquesta etapa educativa, les famílies es decanten clarament per 

les escoles de titularitat pública perquè saben que són de qualitat, independentment de la 

ubicació. 

Comenta que el Govern voldria poder plantejar la construcció de més dels onze centres 

anunciats per a aquest mandat, i observa que si per exemple la Generalitat de Catalunya abonés 

a l’Ajuntament el deute ciutadà que té, que s’ha calculat en uns 7 milions anuals, es podrien 

construir quatre centres nous cada any. 

Per acabar, assegura que la voluntat del Govern de proporcionar dades sobre quins seran els 

nous centres, on estaran ubicats, quin pressupost tindran i les dates d’inici i finalització és 

absoluta, i aquesta informació es facilitarà a tots els grups en el termini previst. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix les aportacions i el suport de tots els grups, i demana que es deixin 

de banda ideologies en una qüestió que requereix diàleg, acords i el màxim consens per posar fi 

al dèficit existent. 

 

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

el Sr. Ardanuy 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 acorda: Que en el termini d’un mes 

(gener 2017) el Govern municipal presenti un informe per escrit als grups municipals amb la 

concreció de la planificació de les noves escoles bressol. És a dir: - Ubicació i nombre de 

places de les noves escoles bressol. - Inici i finalització de la construcció de les escoles bressol. 

- Pressupost de la construcció de les escoles bressol. - Presentació d’alternatives en els llocs 

on no sigui possible la creació de les places necessàries públiques d’escoles bressol. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

8.-  (M1519/4651) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

municipal a orientar la gestió dels centres cívics i dels casals de barri de la ciutat cap a un model 

que s’inscrigui en la rica tradició ateneista de la ciutat, basat, per tant, en la combinació 

indestriable de formació i lleure. Un model: 1.- Que permeti al teixit associatiu dels barris, al 

conjunt de la ciutadania i, molt especialment, als joves utilitzar de manera gratuïta els espais 

d’aquests equipaments públics per dur a terme activitats no lucratives. 2.- Que converteixi tots 
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aquests equipaments municipals en veritables dinamitzadors culturals dels diferents barris de la 

ciutat en àmbits tan diversos com, per exemple, la promoció de joves creadors en el camp de les 

arts plàstiques i visuals, el foment del teatre amateur o semiprofessional, o la difusió de la 

història local, entre altres. 3.- Que faci possible que les entitats dels barris i els col·lectius de 

joves intervinguin en la definició del projecte cultural i social dels diferents equipaments. 4.-

 Que, a l’hora d’adjudicar la gestió dels equipaments, prioritzi la gestió ciutadana, de manera 

que la importància del projecte cultural i social per a cadascun dels nostres barris prevalgui 

davant els criteris de caire econòmic. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa la convicció d’ERC, compartida amb el Govern i amb grups de 

l’oposició, que els centres cívics, els casals de barri i altres equipaments municipals de 

proximitat han de ser la pedra angular de la dinamització sociocultural dels barris i districtes i, 

per tant, tenir un paper determinant en la cohesió social de la ciutat. 

Exposa que, d’acord amb les dades de l’enquesta dels serveis municipals d’enguany, els 

barcelonins i barcelonines puntuen amb un 7,5 els serveis que ofereixen els centres cívics, la 

tercera nota més alta dels serveis valorats. Un 45% dels enquestats, però, no s’hi ha pronunciat, 

suposadament per desconeixement, dada que ha de dur a la reflexió, com també la que diu que 

hi ha una participació baixíssima de la població més jove. 

Indica que, si bé hi ha centres cívics amb una participació associativa molt notable, en d’altres 

la implicació de les entitats és molt baixa, com ara al Centre Cívic Urgell, una situació 

preocupant que cal revertir afavorint que les entitats dels barris i els col·lectius de joves 

s’impliquin no només en la definició dels projectes socioculturals dels centres cívics, sinó 

també en la seva gestió. 

Assenyala que actualment dels 51 centres cívics que hi ha a Barcelona, l’Ajuntament només en 

gestiona directament 6, tot i que els serveis de dinamització d’aquests mateixos equipaments 

estan en mans d’empreses privades: l’Ajuntament ha concedit la gestió de 37 equipaments a 

empreses privades i només els 7 restants són de gestió cívica indirecta. 

Davant d’aquesta situació, i d’acord amb l’article 34 de la Carta municipal de Barcelona i amb 

l’article 12 de les Normes reguladores de la participació ciutadana, el Grup d’ERC presenta 

aquesta proposició, que enuncia. 

Assevera que la millor manera de convertir els centres cívics en veritables dinamitzadors 

socioculturals de barris i districtes és implicar en la seva gestió la inquieta i sempre participativa 

ciutadania a través de l’amplíssim i molt actiu teixit d’entitats de Barcelona, i que siguin les 

associacions i els col·lectius de joves de cada barri els que defineixin els projectes 

socioculturals dels diferents centres cívics en funció de les especificitats de cada indret, que 

podrien promocionar, per exemple, els joves creadors locals en el camp de les arts plàstiques i 

visuals, el teatre amateur semiprofessional o la difusió de la història dels barris i districtes. 

Puntualitza que la proposició vol que a mesura que s’acabi la concessió dels centres cívics 

actualment gestionats per empreses privades, el Govern afavoreixi la gestió cívica dels 

equipaments amb el benentès que només en els barris on el teixit associatiu local no pugui fer-

se càrrec de la gestió, aquesta pot ser assumida directament per l’Ajuntament o de manera 

indirecta per empreses privades. 

Esmenta, com a bon referent de gestió d’equipaments municipals per part de la ciutadania, els 

casals de barri, la majoria dels quals (24 de 31) són de gestió indirecta cívica: els casals de barri 

demostren que el teixit associatiu de la ciutat, amb la confiança i el suport de l’Ajuntament, és 

capaç de dur a terme una acció cultural de proximitat que respongui a les necessitats dels veïns i 

veïnes. 

Indica que, per incentivar la participació dels joves i afavorir la creació de públics participatius, 

caldria elaborar un pla de xoc i que els centres cívics, independentment del seu model de gestió, 

cedissin de manera gratuïta o a canvi d’un preu simbòlic part de les seves sales perquè les 
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associacions del territori poguessin desenvolupar activitats de caràcter no lucratiu i perquè els 

col·lectius de joves disposessin d’espais d’autogestió. 

En darrer lloc, recorda que, a iniciativa d’ERC, el Govern municipal ha destinat en els 

pressupostos d’enguany una partida d’1,5 milions d’euros per millorar les deficiències 

tècniques que presentaven les sales de bona part dels centres cívics, i proposa que aquesta 

partida pressupostària (enguany extraordinària), o la que el Govern consideri, sigui reconduïda i 

consolidada anualment per assolir l’objectiu de compensar els centres cívics que cedeixin 

gratuïtament, o per un preu simbòlic, els seus espais a entitats i joves en les condicions 

esmentades. 

 

El Sr. CIURANA anuncia el vot favorable del seu grup, que està a favor del corrent general que 

impulsa la iniciativa, però entén que els 51 centres cívics de la ciutat tenen realitats i ubicacions 

molt diferents i es troben en barris amb històries, orígens i dedicacions també molt diferents, de 

manera que és difícil fer-hi una aproximació genèrica i caldria fer una anàlisi de cada cas. 

A continuació, fa tres observacions sobre la posposició: 

En primer lloc, observa que gestió cívica no necessàriament és igual a gestió majoritàriament 

oberta a tothom, i que cal evitar que a través de la gestió cívica es produeixin «segrestos» per 

part de grups reduïts d’un equipament que és de tots, que ha d’estar obert a la ciutadania. 

En segon lloc, observa que els canvis en la configuració urbana de la ciutat, el preu dels solars, 

el cost dels edificis i l’existència d’uns sistemes impositius que dificulten l’aparició de 

mecenatges de gran abast farien que entitats com els Lluïsos de Gràcia, els Lluïsos d’Horta o el 

Cercle Catòlic de Gràcia, si naixessin avui, difícilment tinguessin la capacitat econòmica i la 

potència necessària per adquirir un equipament o un edifici al bell mig dels barris de Barcelona, 

i l’Ajuntament hauria de donar resposta a aquestes inquietuds, potser mitjançant la cessió de la 

gestió integral d’espais a entitats que tinguin la solvència, la capacitat i la potència suficients 

per fer-se’n càrrec. 

En tercer lloc, subratlla que caldria evitar que el sector públic substituís la feina que 

desenvolupen entitats consolidades i seus socials d’entitats consolidades. 

 

La Sra. BARCELÓ indica que abans d’emetre el vot voldria que el grup proposant respongués a 

dues preguntes. 

D’una banda, vol saber a quin tipus d’ateneu es refereix ERC quan parla de model ateneista, si 

es refereix a l’ateneu popular d’una ideologia concreta o als ateneus de fabricació, i si es té en 

compte la pluralitat política, ja que seria important que un ús cultural no impliqués una 

ideologia política de rerefons. 

D’altra banda, pregunta a què es refereix quan parla de la història local, si es refereix a 

l’evolució dels carrers, a la història de les persones o únicament als esdeveniments polítics. 

Observa que, en aquest darrer cas, en parlar de la història de Barcelona s’ha de condemnar tant 

la repressió de la dictadura del franquisme com la de les txeques del president Lluís Companys. 

Pregunta al Sr. Puigcorbé si això ho condemna. 

Manifesta el seu total acord amb el segon punt de la proposició: cal plantejar mesures de govern 

per a la promoció de joves creadors i per al foment del teatre semiprofessional, ja que el Pla de 

xoc cultural presentat no incloïa mesures concretes en aquest sentit. 

Per acabar, pel que fa als punts tres i quatre, observa que, respecte a la gestió dels centres 

cívics, el que cal és tenir bons gestors. Comenta que amb l’esmena del Govern ha canviat 

aquest posicionament, perquè s’ha de tenir un equipament que estigui en concurs públic, que 

tingui una bona gestió i, evidentment, una cosa que ja fan els equipaments dels centres cívics i 

els casals, que és escoltar els veïns. 
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La Sra. ESTELLER qualifica d’interessant i completa la proposició d’ERC, i expressa que el 

PP en comparteix l’objectiu d’incidir en la dinamització cultural dels barris i fer que la gent 

trobi en els centres cívics un punt de trobada i de realització d’activitats. 

Dit això, indica que dels 51 centres cívics que hi ha a la ciutat, 42 són de gestió cívica, i anuncia 

que el seu grup demà presentarà una pregunta a Presidència sobre els perfils de gestió i les 

concrecions, que de vegades es desconeixen. Recorda que el 2015 es va aprovar un procediment 

d’adjudicació de gestió cívica en què hi hauria una concurrència pública, atès que cal garantir 

que les diferents entitats que vulguin gestionar un equipament puguin concórrer en igualtat de 

condicions perquè el projecte que tinguin per al centre sigui el millor, el que veritablement 

satisfaci cada barri. 

Posa de manifest la crítica del PP al Govern anterior per la seva actuació respecte al Centre 

Cívic l’Harmonia: va desdir-se d’un concurs i va fer una adjudicació a dit perquè hi havia una 

pressió veïnal. Assegura que el Govern actual tot això ho ha emfatitzat encara més. El seu grup 

considera que aquest no ha de ser el model, perquè, com s’ha dit, de vegades algunes 

associacions s’apropien del centre i exclouen l’altra part del barri pel tipus d’activitats que 

desenvolupen. 

A continuació, subratlla que el PP ofereix tot el suport a qualsevol promoció cultural i al fet que 

la cultura sigui accessible per a tots els veïns; expressa l’opinió del seu grup que els centres 

cívics han de ser pluridisciplinaris i intergeneracionals i oferir diversitat d’activitats per donar 

resposta a totes les demandes del barri, i explicita l’oposició del PP a la generalització dels 

casals de joves: als centres cívics es poden desenvolupar activitats sense necessitat que hi hagi 

una segmentació per edats, encara que algunes activitats s’adrecin més específicament a una 

franja d’edat determinada. Entén que la intergeneracionalitat aporta riquesa i que cal 

aprofundir-hi. 

 

La Sra. ROVIRA expressa la convicció de l’esquerra independentista que l’autoorganització 

juvenil als barris és la millor brúixola pel que fa a polítiques de joventut i de participació en els 

diferents espais. Subratlla que el seu grup sempre ha promogut la participació directa del jovent 

en els barris, sense poder adult, sense tuteles ni infantilitzacions i, si pot ser, a través de 

l’autogestió dels equipaments, ja que entén el jovent com un subjecte polític propi, amb 

necessitats pròpies i capaç de construir futur i, sobretot, present. Per això, considera que 

l’Ajuntament, abans de desenvolupar la proposta d’ERC, hauria de conèixer la realitat dels 

diferents districtes, les inquietuds de les joves i tenir clar quines polítiques integrals es fan per a 

elles, des d’elles i, sobretot, amb elles. 

Manifesta preocupació pel fet que encara no s’hagi començat a caminar cap a unes polítiques de 

joventut veritablement transformadores, participades i que realment cobreixin les necessitats, 

alhora que afavoreixin que les joves siguin un motor imprescindible de la ciutat, també en 

l’àmbit cultural. 

Entén, però, que és evident que hi ha una manca d’equipaments, i que els centres cívics han de 

cobrir unes necessitats de diferents agents dels barris, així com dels col·lectius que formen part 

del teixit associatiu, de manera que la proposició d’ERC pot ser positiva i, per tant, hi votarà 

favorablement, amb el convenciment que avançar cap a l’autogestió, l’autoorganització dels 

espais de titularitat pública és una forma més d’apoderament de les veïnes de la ciutat i del 

jovent. 

 

El Sr. COLLBONI anuncia el vot favorable del seu grup, que ha transaccionat la proposició. 

Tot seguit, afirma que la reflexió compartida pel Sr. Puigcorbé coincideix completament amb 

allò que va expressar el Govern en el Pla de xoc dels barris. Indica que a partir de l’any que ve, 

el milió i mig d’euros acordat amb ERC que s’està invertint en millores en les infraestructures 

dels centres cívics, si hi ha pressupost, no només es reorientarà cap a les activitats i el 
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reforçament de les polítiques culturals de proximitat als barris de la ciutat, sinó que, a més, es 

doblarà. Explicita que aquests diners es destinen a activitats relacionades amb la creació, la 

cultura i la dinamització dels barris des dels centres cívics i, a més, es doblen. Assenyala que 

aquesta és una de les propostes clau del Pla de xoc de cultura als barris que ja s’està 

desenvolupant: fa un mes aproximadament es va celebrar una reunió amb tots els directors i 

directores dels centres cívics per començar a posar en marxa el desplegament de la mesura de 

govern. 

A continuació, comenta la proposició punt per punt per argumentar el vot favorable del seu 

grup: 

En primer lloc, coincideix que s’ha de permetre als joves utilitzar de manera gratuïta els espais 

dels equipaments per dur a terme activitats no lucratives, cosa que ja està passant. Observa, 

però, que els districtes hi tenen molt a dir, ja que els criteris pels quals es fa la cessió d’ús d’un 

espai estan molt descentralitzats, atesa la pluralitat i la idiosincràsia dels barris, i el Govern ni 

pot ni vol aplicar un model estandarditzat fix i homogeni a tota la ciutat. 

En segon lloc, està d’acord que els equipaments municipals esdevinguin dinamitzadors culturals 

dels barris en àmbits tan diversos com la promoció dels joves creadors en el camp de les arts 

plàstiques i visuals, el foment del teatre amateur o la difusió de la història local. Informa que el 

Pla de xoc preveu la creació de «comunitats culturals», que en cada cas prendran un nom 

diferent, que són la suma dels usuaris de l’equipament, dels veïns i les veïnes, dels creadors i 

dels públics que genera cada expressió artística en cada cas, que s’autoorganitzen i fan la seva 

pròpia programació. Es pretén que cada centre cívic, cada equipament cultural, cada ateneu, 

pugui fer la seva pròpia programació en funció de la realitat cultural de l’entorn, del barri, dels 

creadors i d’allò que demanin els veïns. Exposa que actualment les cessions per a activitats de 

suport a la creació representen un 20% dels usos de cessions d’espais a la ciutat, hi ha 1.279 

associacions que en fan ús per a activitats de l’associació, 932 entitats i col·lectius que fan 

servir espais per a activitats de suport a la creació, i 1.420 cessions d’espais puntuals per a 

entitats amb ànim de lucre o sense ànim de lucre, dades que demostren que als equipaments hi 

ha una activitat intensa des del punt de vista cultural i de la creació. 

En tercer lloc, coincideix amb la idea de fer possible que les entitats dels barris i els col·lectius 

de joves intervinguin en la definició del projecte cultural i social dels equipaments, tenint en 

compte que hi ha equipaments pròpiament destinats als joves (espais juvenils i casals de joves), 

en què el percentatge d’autogestió és més alt que el dels centres cívics en general. 

En quart lloc, està d’acord que a l’hora d’adjudicar la gestió dels equipaments es prioritzi la 

gestió ciutadana de manera que la importància del projecte cultural i social per a cadascun dels 

barris prevalgui davant dels criteris econòmics. Observa, però, que cal tenir en compte dos 

factors: la idiosincràsia de cada barri (alguns barris generen teixit associatiu o de gestió 

suficient per fer-ho possible i d’altres no) i la complexitat de l’encomana d’aquesta gestió. 

Subratlla que atès que s’estan gestionant espais públics, amb diners públics, cal vetllar pel 

nivell de professionalització i de complexitat, i això no sempre fa possible el model de gestió 

cívica, si bé és el model que es vol fer prevaldre sempre des del punt de vista de la gestió 

ciutadana, però —aquesta és l’esmena introduïda pel Govern— sempre que es donin les 

condicions idònies i sempre que existeixi un projecte i un teixit social madur i amb capacitat de 

gestió i que això sigui compatible amb les necessitats de cada territori. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ agraeix la transacció del Govern, i diu que ERC no proposa una autogestió 

llibertària dels centres cívics, i que la història que vol que expliquin aquests centres és la 

història dels barris que abans d’estar integrats a Barcelona tenien vida pròpia. 

D’altra banda, comenta que s’ha deixat d’esmentar la flexibilització dels horaris. 
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La Sra. BARCELÓ expressa l’abstenció del seu grup. 

  

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Collboni expressa el vot favorable del 

PSC, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Barceló expressa l’abstenció de 

C’s, el Sr. Puigcorbé expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció 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 instar el Govern municipal a orientar 

la gestió dels centres cívics i dels casals de barri de la ciutat cap a un model que s’inscrigui en 

la rica tradició ateneista de la ciutat, basat, per tant, en la combinació indestriable de formació 

i lleure. Un model: 1.- Que permeti al teixit associatiu dels barris, al conjunt de la ciutadania i, 

molt especialment, als joves utilitzar de manera gratuïta els espais d’aquests equipaments 

públics per dur a terme activitats no lucratives. 2.- Que converteixi tots aquests equipaments 

municipals en veritables dinamitzadors culturals dels diferents barris de la ciutat en àmbits tan 

diversos com, per exemple, la promoció de joves creadors en el camp de les arts plàstiques i 

visuals, el foment del teatre amateur o semiprofessional, o la difusió de la història local, entre 

altres. 3.- Que faci possible que les entitats dels barris i els col·lectius de joves intervinguin en 

la definició del projecte cultural i social dels diferents equipaments. 4.- Que, a l’hora 

d’adjudicar la gestió dels equipaments, prioritzi la gestió ciutadana —sempre que es donin les 

condicions idònies—, de manera que la importància del projecte cultural i social per a 

cadascun dels nostres barris prevalgui davant els criteris econòmics. I en cas que no es doni el 

context més favorable, s’incorpori entre les funcions del gestor —ja sigui aquest un tècnic 

municipal o una empresa prestadora del servei o una concessionària d’aquest— la de generar, 

donar suport i acompanyar el teixit o comunitat veïnal, amb l’objectiu d’enfortir-lo i capacitar-

lo per tal que pugui arribar, a mitjà i llarg termini, a assumir la gestió total de l’equipament. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/4680) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

municipal a: 1. Donar resposta a totes les famílies que no han pogut accedir a una escola bressol 

pública. 2. Convocar beques per a les famílies que han de matricular els seus fills a una escola 

bressol privada per tal que el cost econòmic per als pares sigui el mateix que el que li suposaria 

el d’una escola bressol pública. 3. Determinar en aquestes beques els requisits econòmics i 

familiars de les famílies sol·licitants. 

 

La Sra. ESTELLER enuncia la proposició, que vol donar resposta a les aproximadament 3.000 

famílies que s’han quedat sense plaça d’escola bressol (un 43%), a les quals el Govern no dóna 

cap solució. 

Subratlla que les escoles bressol de Barcelona són de qualitat independentment de si són 

públiques o privades —l’Ajuntament cometria una negligència si permetés que a la ciutat de 

Barcelona hi hagués escoles bressol que no atenen els nens amb la qualitat necessària—, i que 

el Govern ha d’intentar cobrir la demanda, en lloc de deixar 3.000 nens sense plaça d’escola 

bressol per motius ideològics al·legant que el seu model només és públic. 

Considera que qui té dret a estar en una escola bressol pública també ha de tenir dret a estar en 

una escola bressol amb finançament públic, al marge de la titularitat, com també passa en 

l’educació infantil, en la primària i en la secundària. 

Assenyala que moltes mares no poden treballar perquè no poden deixar els fills en una escola 

bressol, i insisteix que la solució proposada pel seu grup en cap cas no afectaria la qualitat, ja 

que el control de qualitat el continuaria exercint l’Ajuntament, que no pot deixar fora de 

l’escola bressol tants nens i no fer res per evitar-ho. 
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El Sr. ARDANUY comença la intervenció observant que és important veure com pot reduir 

l’Ajuntament la demanda no atesa, una dada molt dinàmica que caldria conèixer amb precisió 

per fer un debat acurat, i no només la demanda no atesa per assignació, sinó també la demanda 

no atesa potencial. 

A continuació, manifesta l’opinió de CiU que cal tendir cap a la universalització, que, 

malauradament, no s’assoliria des del punt de vista del teixit estrictament públic, fet que fa que 

calgui optar per algun tipus de col·laboració. 

El seu grup no comparteix el plantejament del PP pel que fa a les beques, si no és amb una 

anàlisi molt exhaustiva sobre quin tipus de col·laboració pot haver-hi amb les escoles sense 

ànim de lucre, o les escoles privades, i quins criteris ha de marcar el servidor públic, però entén 

que aquest tampoc no és el model del Govern actual, de manera que, almenys de moment, no es 

treballarà en aquesta direcció. 

Concreta que CiU defensa una col·laboració publicoprivada social que tendeixi a donar 

cobertura als 15.000-16.000 nens que busquen l’escolarització dels 0-3 anys amb un preu 

públic: actualment la xarxa pública només ofereix 8.000 places, de manera que moltes famílies 

queden desateses, algunes d’elles amb una situació de dificultat econòmica, i l’Ajuntament els 

hauria de donar alguna resposta. 

Conclou que, atès que no coincideix en la convocatòria de beques, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

La Sra. BARCELÓ diu a la Sra. Esteller que aquesta proposició ja va presentar-la a l’octubre 

del 2015, de manera que, per coherència, en mantindrà el vot (a favor), i es remet a la 

intervenció que el seu grup va fer aleshores. 

Coincideix que hi ha una mancança en matèria educativa pel que fa a places públiques en 

escoles bressol, i subratlla que cal més concreció en les accions anunciades pel Govern, que han 

d’especificar, entre altres coses, el calendari. 

D’altra banda, esmenta els ajuts temporals i les alternatives per donar resposta a les famílies que 

no tenen opció a una plaça pública. 

 

La Sra. BENEDÍ coincideix que any rere any el PP presenta la mateixa proposició, o una de 

semblant, i anuncia que, com l’any passat, ERC hi votarà en contra. 

Assenyala que el seu grup, convençut de la importància de l’ensenyament 0-3, entén que cal 

desenvolupar una xarxa d’escoles bressol públiques que doni resposta i abast a les demandes i a 

les famílies, i no atorgar xecs ni beques, ja que els xecs són universals, i ERC no està d’acord 

que famílies que tenen un poder adquisitiu alt també rebin aquests xecs. 

 

La Sra. ROVIRA no entén que el PP primer generi el conflicte que hi ha actualment pel que fa a 

les places d’escoles bressol i després digui que el Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha de 

solucionar aquest problema. Concreta que el PP a escala estatal va suprimir les partides 

pressupostàries que rebien les comunitats autònomes per crear noves places dins del primer 

tram infantil pel que fa a places de gestió pública. 

Subratlla que la CUP defensa l’escola bressol pública, de qualitat i d’accés universal, i entén 

que cal una millora de la qualitat educativa mitjançant la reducció de les ràtios de l’escola 

bressol, l’increment del personal de suport educatiu, la gestió directa de tota la xarxa pública 

d’atenció a la petita infància i l’ampliació de l’oferta pública d’escoles bressol i espais 

familiars. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa el vot contrari del seu grup, que considera l’etapa educativa 0-3 un 

dret i que entén que cal ampliar la xarxa pública i garantir-ne l’accés. Observa que no és un 

servei gratuït, i que en el mandat anterior el preu va incrementar un 15%. Comenta que 



 

Ref: CCP 13/16 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 14/ 12/ 2016 12: 25 
35 

l’Ajuntament fa esforços per facilitar l’accés, si pot ser universal, a les escoles bressol 

públiques. 

Per acabar, explica que no s’opta per la concertació de places, entre altres motius, perquè el 

concert no és possible ja que no és un ensenyament obligatori, i diu a la Sra. Esteller que si la 

proposta fos que l’etapa 0-3 formés part de l’ensenyament obligatori i aleshores s’establís un 

sistema de concertació de places, es podria valorar. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA entén que l’únic punt positiu de la proposició és que tots els grups municipals 

comparteixen el diagnòstic que hi ha una necessitat: el curs 2016-2017, 3.399 famílies van voler 

accedir a una escola bressol municipal de titularitat pública i no ho van poder fer (un 45% de la 

demanda). El Govern opina, però, que en cap cas la resposta ha de ser donar beques a les 

famílies, perquè el xec escolar és una de les mesures que considera que pot ser més lesiva de les 

condicions d’equitat en una ciutat com Barcelona. D’altra banda, entén que ja hi ha altres 

administracions que donen aquests ajuts. Esmenta la Resolució d’Ensenyament 504/2016, del 

26 de febrer, que va resoldre elaborar un concurs públic per a la concessió de subvencions 

destinades a l’escolarització d’infants d’entre 0 i 3 anys en llars infantils de titularitat privada o 

d’iniciativa social, convocatòria a la qual s’han acollit 45 escoles de Barcelona, que han rebut 

un ajut de la Generalitat de Catalunya per un valor de 804.467,28 euros. Observa que el PP està 

demanant que l’Ajuntament, que no rep ni un euro de la Generalitat per al seu sistema públic, 

escanyi encara més aquest sistema, que han d’acabar pagant el Consistori i les famílies sense 

ajut d’altres administracions, per donar diners a escoles de titularitat privada que ja reben 

subvencions i ajuts per part d’una altra administració. 

D’altra banda, pregunta a la Sra. Esteller si estaria d’acord que en aquestes escoles privades que 

el PP defensa que han de tenir finançament públic, hi hagués control públic en els òrgans de 

gestió a l’hora de dur a terme el projecte educatiu del centre. 

 

La Sra. ESTELLER posa en dubte, després de sentir les intervencions, que algú s’hagi llegit la 

proposició, que no parla ni de xecs ni de concerts. Explicita que la proposició parla de beques, 

amb criteris i barems econòmics que estableixi l’Ajuntament —no s’atorguen ajuts als rics ni a 

persones que no ho necessiten—, i de donar ajuts a les famílies, no a les escoles. 

Insisteix que l’Ajuntament hauria de fer alguna cosa per ajudar els 3.300 nens que es queden 

fora de l’escola bressol, en lloc d’excloure’ls amb l’únic argument que es defensa un model 

públic. 

Entén que la proposta del PP no és incompatible amb el model que defensa el Govern, que 

hauria de ser més flexible quan veu que la seva acció no és suficient per donar resposta a la 

demanda. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat. 

 

El Sr. ESSOMBA subratlla que hi ha un dèficit de finançament per part del Govern central en 

matèria d’educació 0-3 anys, i posa de manifest que la Sra. Esteller no ha contestat si estaria 

d’acord que hi hagués control públic en la gestió de les escoles privades amb finançament 

públic. 

 

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

Sr. Ardanuy expressa l’abstenció de CiU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, la 

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

la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP. ES REBUTJA. 
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Del Grup Municipal CUP: 

 

10.-  (M1519/4667) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que l’Ajuntament 

garanteixi les condicions laborals de les treballadores del servei de teleassistència i assumeixi 

les reivindicacions exposades a continuació. 2. Desenvolupar la prevenció de riscos laborals 

adaptada al servei de teleassistència, concretant aquesta proposta amb la reducció de la jornada 

anual, el reconeixement laboral i social com servei sociosanitari i d’emergències, ampliació i 

adaptació de l’espai de treball. 3. Pel que fa a les millores econòmiques; pujada salarial anual 

del 10% durant l’any 2017, 8% l’any 2018 i 5% l’any 2019 alhora que equiparar les condicions 

salarials a tots els departaments; afegir una tercera paga extra pels objectius acomplerts així 

com una remuneració de festius especials; 25 de desembre, 1 de gener -100 euros per dia 

treballat- i una remuneració dels dies festius nacionals, autonòmics i locals -4,5 euros per hora 

treballada-. Alhora una remuneració els diumenges de 5,5 euros, 3 euros les hores nocturnes 

treballades i finalment que l’empresa assumeixi les dietes i les despeses inherents del lloc de 

treball del personal. 4. Aquest és un servei públic que pot oferir perfectament l’Ajuntament de 

Barcelona sense intermediaris, en el qual s’atén persones vulnerables. Donat l’envelliment de la 

població i la situació econòmica que obliga les famílies i les administracions públiques a 

mantenir-los al seu domicili amb l’ajuda de la teleassistència domiciliària, es preveu un 

increment exponencial d’usuaris/es en els pròxims anys. Oferint aquest servei directament des 

de l’Ajuntament de Barcelona s’aconseguirà un estalvi que permetrà afrontar amb garanties 

aquest increment d’usuaris/es, per tot això proposem realitzar la remunicipalització del servei 

de teleassistència domiciliària de l’Ajuntament de Barcelona amb data 31 de gener del 2018. 

 

La Sra. ROVIRA saluda les companyes en lluita del servei de teleassistència, que es troben a la 

sala i que aquest matí han estat fent mobilitzacions i que tenen vagues convocades de moment 

per a avui i per als dies 16 i 19, convocatòries que augmentaran si no s’arriba a cap acord. 

Exposa que la teleassistència domiciliària dóna servei a 70.000 domicilis, que representen la 

part més vulnerable de la població de la ciutat; el personal del servei resol diàriament més de 

1.800 trucades entrants, i es fan més del doble de trucades sortints, de les quals un 10% són 

d’emergències socials o sanitàries, amb actuació de personal a domicili. El personal, 

especialitzat i altament qualificat, no només actua davant emergències, sinó que també ofereix 

ajuda psicològica, derivació a altres serveis sanitaris i socials i suport tant a la central de 

trucades com als domicilis. A més, dóna confiança i trenca amb la solitud i la monotonia de les 

persones. 

Posa de manifest que és el servei municipal més ben valorat per part de les persones usuàries 

(9,5 sobre 10), i recorda que hi va haver la licitació per atorgar el servei de teleassistència a una 

empresa externa, i abans que es fes la licitació, les treballadores ja van exposar quines 

condicions creien imprescindibles per a la licitació, però no se’n va fer cas, i el concurs s’ha 

donat a la mateixa empresa, que ha empitjorat les condicions de les treballadores. 

Per això, la CUP presenta aquesta proposició —que enuncia—, que recull les reivindicacions de 

les treballadores, unes reivindicacions que el Govern hauria d’assumir per garantir vides dignes 

i salaris dignes per a les persones que treballen en aquest servei fonamental. Subratlla que el 

suport dels grups seria una defensa de drets bàsics, de drets laborals, de vides dignes i de 

condicions psicològiques de les treballadores d’un dels principals serveis que ajuda les persones 

més vulnerabilitzades de Barcelona. 

 

La Sra. FANDOS agraeix la presentació de la proposició i expressa la preocupació del seu grup 

per la situació d’un servei essencial per a la ciutat, que, com s’ha dit, els usuaris i les usuàries 

valoren molt positivament, igual que les famílies i la resta de persones que el coneixen. 

Lamenta el conflicte actual. 



 

Ref: CCP 13/16 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 14/ 12/ 2016 12: 25 
37 

A continuació, anuncia l’abstenció del seu grup, que està d’acord amb la filosofia de gran part 

de la proposició, però no en comparteix el redactat al 100%. Concreta que està d’acord que cal 

fer prevenció de riscos laborals i garantir les condicions laborals, però no han pogut estudiar 

prou el cas per saber quins haurien de ser els imports adients. 

D’altra banda, entén que abans de parlar de remunicipalització, opció a la qual tendeixen els 

grups del Govern i d’altres, caldria veure què significaria i evitar improvisacions i sorpreses. 

 

La Sra. BARCELÓ exposa que el servei de teleassistència, un servei clau per a la ciutat, ha 

tingut un creixement espectacular: l’any 2005 el van utilitzar 6.985 persones, i actualment té 

86.841 usuaris. 

Observa que l’excel·lent puntuació que rep (9,5 sobre 10) és fruit de l’esforç dels treballadors i 

les treballadores, les tasques dels quals de vegades no es corresponen amb la categoria 

professional que tenen. 

Considera que cal garantir les condicions laborals. En aquest sentit, recorda que el nou 

contracte proposat pel Govern, que entrarà en vigor el gener del 2017 i al qual C’s va donar 

suport, diu que als quatre mesos s’ha de parlar del pla d’organització personal, s’han d’estudiar 

les categories, els torns, la ràtio, i exposar anualment la gestió dels recursos humans, la 

plantilla, els salaris, els tipus de contractes, la jornada laboral, les baixes, substitucions i 

mesures de contractació laboral. 

Manifesta acord amb la necessitat de desenvolupar la prevenció de riscos laborals i adaptar-los 

a la teleassistència, així com amb el fet que aquest personal potser hauria de formar part d’un 

conveni sociosanitari i no d’un de dependència, però indica que això no és una decisió 

únicament municipal. 

Indica que el punt amb què més discrepen és el de la remunicipalització: C’s creu que s’han de 

combinar les administracions públiques i que poden treballar amb empreses externes sempre 

que es garanteixin les condicions laborals i la transparència i s’avaluïn els resultats. 

Conclou que C’s recull les necessitats de les treballadores i agraeix la gran tasca que fan, no 

sempre amb les condicions laborals adients, però no comparteix la solució proposada, per la 

qual cosa s’hi abstindrà, i espera que entre tots s’assoleixi un acord que eviti les vagues i, 

sobretot, garanteixi les condicions laborals d’unes treballadores que donen un servei 

extraordinari que beneficia moltes persones. 

 

La Sra. CAPDEVILA saluda els treballadors presents a la sala i els encoratja a seguir lluitant 

per defensar unes reivindicacions justes. 

Posa de manifest que no és la primera vegada que la Comissió tracta aquest tema, i recorda que 

durant el procés previ a l’anunci de la licitació del servei, les treballadores van mantenir 

trobades amb el personal responsable de l’Ajuntament per exposar la necessitat d’introduir 

millores econòmiques i socials de la plantilla, i se’ls va assegurar que serien incorporades. El 

Govern, en presentar el servei, va afirmar que calia introduir millores en el plec de clàusules per 

arribar a més usuaris, atendre millor la diversitat de perfils i millorar el control sobre les 

condicions laborals. El comitè d’empresa del servei de teleassistència, però, entén que els plecs 

de clàusules no han recollit cap de les reivindicacions i considera que la situació laboral i social 

de la plantilla fins i tot podria empitjorar. 

Subratlla que el personal, especialitzat i altament qualificat, actua de manera preventiva, manté 

un contacte continu amb la persona usuària i treballa cada dia per oferir el millor servei als 

ciutadans. Observa que aquestes professionals s’han adaptat a les circumstàncies difícils i 

canviants que dia rere dia es produeixen a conseqüència de la crisi econòmica, tant pel que fa a 

noves problemàtiques com pel que fa a emergència social. 

Comenta que el Grup d’ERC es va entrevistar amb el comitè d’empresa del servei i va veure 

que les treballadores sociosanitàries, que han demostrat la seva professionalitat i capacitat al 
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llarg dels anys, se senten decebudes i enganyades, i avui no tenen una altra sortida que convocar 

una vaga per a avui i els dies 16 i 19, sortida que no entén que l’Ajuntament hagi permès per no 

haver arribat a un acord amb les treballadores. 

Lamenta que, com sempre, paguin els usuaris, i que l’Ajuntament valori tan poc un dels serveis 

municipals més ben valorats pels usuaris. 

Per les raons exposades, votarà a favor de la proposició. 

 

La Sra. ESTELLER indica que el PP, que sempre ha valorat molt el servei de teleassistència, els 

dos darrers anys en va augmentar molt el pressupost (en més d’un milió d’euros) perquè 

s’estengués el servei, que fa que moltes persones puguin viure soles a casa seva i que respon de 

manera immediata davant qualsevol necessitat. 

Dit això, assenyala que el seu grup no creu que el servei, externalitzat però finançat i controlat 

per l’Ajuntament mitjançant els plecs de clàusules, s’hagi de remunicipalitzar. 

Observa que, atès que les propostes de la CUP pel que fa a aquesta qüestió modificarien 

substancialment el contracte que es va adjudicar fa poc perquè hi introdueixen modificacions en 

les relacions laborals, abans de manifestar el vot vol escoltar la intervenció del Govern. 

Indica que valora tota la part dels riscos laborals, i hi està d’acord, però manifesta sorpresa pel 

fet que la proposició no plantegi la millora de la jornada laboral ni cap millora als equips que 

acudeixen a les llars a atendre els pacients, dues reivindicacions del col·lectiu, amb qui el Grup 

del PP també ha parlat. Entén que el Govern ha d’explicar quina capacitat de millora té després 

d’haver adjudicat el contracte, i si seria capaç de prestar el servei directament i quin en seria el 

cost, ja que sovint els diners destinats a la remunicipalització fan que es redueixi la prestació del 

servei a les persones que ho necessiten. 

 

La Sra. ANDRÉS posa en valor la tasca diària dels treballadors i treballadores de 

teleassistència, un servei bàsic de l’Ajuntament pel qual han apostat els diferents governs i dels 

més ben valorats per part dels usuaris i les usuàries, que no només fan una tasca d’atenció, sinó 

que sovint ajuden a combatre la solitud que pateixen moltes persones grans i aporten molta 

tranquil·litat a les famílies. 

Comenta que el seu grup, després d’haver escoltat en diverses ocasions els treballadors i les 

treballadores, que han expressat les seves queixes amb relació a les condicions de treball i a 

com s’estan desenvolupant aquestes condicions, ha arribat a la conclusió que una part 

importantíssima del valor que té el servei l’aporten ells i elles, i que segurament sense aquest 

personal el servei no seria tan ben valorat pels usuaris. 

Subratlla que caldria canviar el marc legal, que dóna cabuda a convenis que precaritzen les 

condicions laborals, i la llei de contractació pública, que prioritza les ofertes econòmiques i no 

les ofertes de qualitat, malgrat que hi hagi directives europees que recomanin treballar en una 

altra línia. 

Per acabar, afirma que l’Àrea de Drets Socials treballa dins d’aquest marc complicat per 

complir les millors condicions possibles per revertir la situació, per la qual cosa el Grup del 

PSC s’abstindrà en la proposició. 

 

La Sra. ORTIZ manifesta l’abstenció del seu grup, que comparteix la lluita de les treballadores, 

amb les quals s’ha reunit reiteradament per parlar de la necessitat d’una millora del conveni. 

Manifesta sorpresa per les intervencions dels grups, sobretot d’ERC i de la CUP, conscients de 

les competències i les limitacions dels ajuntaments, i demana honestedat per part de tothom. 

Explicita que la mateixa empresa presta el servei de teleassistència a la Diputació de Barcelona, 

on governa ERC, i afirma que les condicions laborals tenen a veure amb la manca de valoració 

de la tasca que fan aquestes treballadores i amb un conveni estatal irrisori. 

Planteja que potser caldria impulsar un conveni català en el sector de l’atenció domiciliària i 
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teleassistència que permetés, com ha passat en altres sectors, millorar substancialment les 

condicions laborals de tots els centres de Catalunya. Creu que plantejar algunes qüestions de la 

manera com s’estan plantejant demostra certa hipocresia. 

Reconeix que els sous són clarament baixos, però observa que l’Ajuntament en el nou contracte 

va incloure les millors condicions possibles dintre dels límits legals: la Llei de contractes del 

sector públic no permet posar un salari mínim, i el sou base es fixa per conveni, però sí que ha 

pogut establir la ràtio de professionals, el nivell de professionalització, com s’han d’ampliar els 

equips i els plans d’igualtat de gènere. Indica que en el contracte anterior hi havia un marge de 

benefici de més d’un 12% que anava a parar directament als accionistes, contra la qual cosa el 

Govern municipal va incloure en el contracte totes les clàusules socials possibles. 

Aclareix que el servei de teleassistència mai no ha estat municipal, però que es podria debatre 

sobre aquesta municipalització, si bé observa que el servei té un component tecnològic molt 

important que ara mateix l’Ajuntament no podria assumir, i caldria estudiar el paper que fan els 

treballadors en l’àmbit de l’atenció i la prevenció. 

Insisteix que el Govern fa tot el que pot pel que fa a la millora de les condicions laborals, però 

demana honestedat en les paraules i en les accions. Observa que a tot el país es troben sous 

d’entre 1.000 i 1.300 euros, de manera que potser caldria tenir un conveni a escala de país que 

millorés clarament les condicions, que, en el cas de la teleassistència a Barcelona, no són iguals 

per a tots els treballadors, ja que hi ha una doble escala salarial (uns treballadors es van 

incorporar amb unes millors condicions que d’altres). 

Entén que cal treballar en la globalitat, posar en valor què vol dir atendre i oferir serveis a les 

persones i, a partir d’aquí, adoptar totes les mesures possibles. 

 

Parlen diferents persones del públic. Una d’elles diu que el personal de la unitat mòbil treballa 

24 hores seguides i cobra menys de 1.000 euros. 

 

La Sra. BENEDÍ demana que es mantingui l’ordre. 

 

La Sra. ORTIZ indica que les dades que acaba de facilitar són les que apareixen al contracte de 

subrogació, i que segurament la diferència es troba en parlar de sou brut o net. 

Assenyala que s’ha establert una taula de seguiment per avaluar el compliment del contracte, de 

les ràtios i de les condicions de salut laboral, i que es treballarà amb els sindicats representatius 

del sector per impulsar el conveni. 

Clou la intervenció afirmant que l’Ajuntament està totalment compromès amb la causa, i que 

caldria que el compromís fos compartit per tots els grups. 

 

La Sra. ROVIRA subratlla que quan les treballadores van presentar les condicions que creien 

que eren necessàries per tenir uns llocs de treball dignes en la licitació, el Govern no les va 

escoltar, i la CUP Capgirem ja va avisar que es generaria un conflicte. Demana al Govern que 

ara no posi excuses ni culpi la Generalitat o l’Estat espanyol si no ha sabut afrontar el problema. 

Afirma que, com ja va dir el seu grup, la municipalització hauria estat la millor opció, ja que 

hauria evitat el conflicte i hauria garantit les condicions dignes. 

Observa que si hi ha una part, la més tècnica, que no es pot municipalitzar, se n’hauria pogut 

parlar, però el que no es pot fer és no escoltar ni les treballadores ni els grups i després afirmar 

que s’han fet tots els possibles per evitar el conflicte. 

Tampoc no troba adient que cap grup presenti cap esmena per parlar de la remunicipalització —

es podria haver retirar aquest punt— i ara tots ho posin sobre la taula. 

Comenta que caldrà veure fins a quin punt el Govern dóna suport a la proposició duent-la a 

terme a la pràctica, i remarca que el posicionament que tingui l’Ajuntament de Barcelona en 

aquest conflicte laboral és fonamental perquè les treballadores aconsegueixin allò que demanen, 
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que entén que són demandes que BC comparteix, ja que, en cas contrari, seria un frau per a 

totes les persones que hi han confiat. 

En darrer lloc, subratlla que cal buscar totes les vies possibles, legals o més enllà de la legalitat, 

perquè l’Ajuntament deixi de generar precarietat laboral, com fa actualment, i de feminitzar la 

pobresa, així com per aconseguir la gestió directa del servei perquè les treballadores i les 

usuàries puguin decidir sobre aquest, i que cal passar d’una vegada de les paraules boniques als 

fets. 

 

La Sra. FANDOS assenyala que el Govern hauria de dialogar més en lloc de culpar sempre els 

altres, i observa que a la Diputació ningú no ha posat de manifest cap problema; si això passés, 

se’n parlaria per mirar de solucionar-lo. D’altra banda, observa que CiU en quatre anys no va 

tenir cap mena de mobilització, i comenta que potser el conflicte actual prové del fet que BC 

genera expectatives que després no pot complir. 

 

La Sra. CAPDEVILA demana a la Sra. Ortiz que no es posi nerviosa, que no faci demagògia i 

que no acusi la gent d’hipocresia. Puntualitza que en aquest moment es troben a l’Ajuntament 

de Barcelona tractant una problemàtica dels treballadors de teleassistència, problemàtica que no 

existeix a la Diputació. 

 

La Sra. ANDRÉS considera que cal treballar en la línia de les condicions laborals, els convenis 

i la contractació pública, però observa que no és un tema senzill, i recorda que en el moment en 

què es va aprovar el plec de clàusules, tots els grups excepte la CUP van votar-hi a favor. 

 

La Sra. ORTIZ assegura que no es posa nerviosa i que s’ha reunit amb les treballadores i ha 

escoltat les seves necessitats, que entén, i insisteix que el Govern ha actuat fins al màxim 

permès. Observa que és molt fàcil instar els altres a anar més enllà de la legalitat, però entén 

que, en aquest cas, per aconseguir una millora real de les condicions laborals, cal disposar d’un 

conveni català adient, com va traslladar a les treballadores. 

Assevera que el Govern no posa excuses, sinó que transforma a partir de la realitat, i explicita 

que si un ajuntament anunciés una pujada del 10% incorreria en prestamisme laboral. 

Demana responsabilitat a tots els grups, i insisteix que per millorar l’atenció domiciliària i la 

teleassistència cal millorar el conveni català i assolir un acord a escala de país, per a la qual 

cosa cal la col·laboració de tothom. 

Per acabar, comenta que demanar que es faci més és molt fàcil, però subratlla que el Govern 

municipal actual ha municipalitzat alguns serveis i ha ampliat, per primer cop en molt de temps, 

el nombre de places públiques (1.900 més) malgrat la llei estatal que posa un topall molt 

important en la contractació, i alhora treballa per dignificar les condicions laborals. 

 

La Sra. Ortiz expressa l’abstenció de BC, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, la Sra. 

Fandos expressa l’abstenció de CiU, la Sra. Barceló expressa l’abstenció de C’s, la Sra. 

Capdevila expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP i la 

Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

11.-  (M1519/4688) Que es mantingui obert durant tot l’any el centre d’acolliment nocturn 

d’emergències situat al passatge Dos de Maig del Districte de l’Eixample. 
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La Sra. FANDOS exposa que a l’inici del primer mandat de CiU hi havia un centre que s’obria 

quan les temperatures baixaven de zero graus; a partir del 2012 es va decidir obrir-lo quan 

baixaven de cinc graus; posteriorment es va considerar que això no tenia cap sentit i el 2013 es 

va crear el centre d’acolliment nocturn d’emergències (CANE), i el 2014 es va fer el nou 

CUESB, obert tot l’any i amb 108 llits, de manera que l’operació fred es va ampliar amb 183 

llits. 

Indica que la voluntat era que el CANE també obrís tot l’any, sobretot tenint en compte les 

necessitats de la ciutat, i formula el prec, que va en aquest sentit. 

 

La Sra. ORTIZ assenyala que l’any passat va tenir l’oportunitat de visitar el CANE quan 

acabava d’obrir, i va poder parlar amb els usuaris i les usuàries. Arran d’això, el Govern n’ha 

vist la necessitat i fa un any que hi treballa, per la qual cosa accepta el prec. 

Comenta que si bé no hi havia treballs previs perquè això fos possible de manera immediata, 

s’ha previst ampliar el període d’obertura del CANE a partir del proper contracte, així com 

arranjar-lo, perquè cal resoldre algunes qüestions tècniques per condicionar l’edifici i que pugui 

obrir tot l’any. 

Observa que l’actuació ha d’anar acompanyada d’un pla d’inversions municipals, que amplia 

els serveis i els centres d’acolliment per poder donar cobertura, ja que el CANE no només dóna 

cobertura a l’hivern, sinó que quan s’ha de fer alguna obra de millora i es perden places en 

algun lloc, s’habilita un altre espai. Comenta que tècnicament s’ha aconsellat preveure com 

donar cobertura amb un centre provisional quan s’estiguin arranjant o condicionant altres 

centres. 

Expressa la creença del Govern que cal un centre de reducció de riscos, que també donaria 

resposta a persones que quan estan malaltes volen un centre d’aquestes característiques, i 

explica que també es volen millorar els serveis d’infermeria en altres espais, així com 

l’acompanyament que s’ofereix. 

D’altra banda, indica que si bé el CANE no suposa cap vinculació pel que fa a l’itinerari 

d’inserció social i cal veure com es treballa un projecte intermedi, es treballarà la vinculació 

emocional de tots els usuaris. 

 

La Sra. FANDOS celebra i agraeix l’acceptació del prec, que posarà fi a una situació absurda en 

què en una ciutat amb persones dormint al carrer un centre que funciona roman tancat. 

Troba encertat que es faci un canvi contractual que sigui el que permeti obrir tot l’any, i observa 

que si bé les persones que acudeixen a aquest centre no estan obligades a seguir un itinerari 

d’inserció, el centre permet detectar aquestes persones perquè el puguin fer. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

12.-  (M1519/4671) Que el Govern municipal, en coordinació amb el Consorci d’Educació de 

Barcelona i amb el Consell Escolar Municipal, revisi les activitats extraescolars en horari lectiu 

i no lectiu dels centres educatius públics de Barcelona, per evitar les mancances i les 

desigualtats que existeixen en alguns centres. Que en el termini de 6 mesos es presenti un 

informe en la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports amb el resultat d’aquesta revisió i de 

la seva proposta per tal de garantir la igualtat en les activitats extraescolars en horari lectiu i no 

lectiu en els centres educatius públics de Barcelona. 
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La Sra. BARCELÓ formula el prec, que vol lluitar contra les desigualtats en les activitats 

extraescolars —molt importants en el desenvolupament dels infants, la potenciació de la 

capacitat crítica, les habilitats socials, l’acceptació de la diversitat i la flexibilitat— tant en 

horari lectiu com en horari no lectiu. Posa com a exemples d’aquestes desigualtats el fet que els 

alumnes de P4 i P5 de l’escola Eixample puguin escollir entre cinc activitats extraescolars en 

horari no lectiu, mentre que a Ciutat Vella les opcions es redueixen a tres, i a Nou Barris, a 

dues. D’altra banda, alguns centres només ofereixen activitats extraescolars esportives, a 

diferència d’altres que ofereixen activitats culturals i científiques. Qualifica de sorprenent i 

lamentable que en una escola de Nou Barris el viatge de final de curs sigui anar al centre de 

Barcelona, a la plaça Catalunya. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula el comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA expressa la sensibilitat del Govern amb la importància de les activitats 

extraescolars, que es reflecteix en el Pla d’actuació municipal, on són una prioritat, o en la 

mesura de govern referent al projecte educatiu de ciutat, on també són presents. 

Tot seguit, indica que el Govern, en el marc del Consorci d’Educació, respecta molt el principi 

d’autonomia de centre, de manera que entén que el Consorci, més que revisar plans de centre, 

hauria d’animar, impulsar, facilitar i afavorir que els centres fessin aquesta feina. Considera 

raonable, però, que en el termini establert el Govern exposi l’estat de la qüestió i faciliti dades 

sobre iniciatives o mesures que pugui dur a terme per fer front a la problemàtica existent, 

davant la qual cal proporcionar més i millors recursos perquè els centres, des de la seva 

autonomia, treballin per resoldre les desigualtats. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix l’acceptació del prec i el compromís assumit, que entén que han 

d’assumir tots els grups per treballar plegats per posar fi a les desigualtats en educació pública, 

ja que la igualtat d’oportunitats ha de començar en la infantesa i des dels primers vincles. 

 

Es dóna per tractat. 

 

13.-  (M1519/4672) Que el Govern municipal en coordinació amb el Consell Municipal de l’Esport i 

el Consell Escolar Municipal promogui la posada en marxa de l’anomenat «tercer temps» en tot 

l’esport escolar i que es vagi implementant en totes les competicions. 

 

La Sra. BARCELÓ valora l’esport com a eina de prevenció i de transmissió de valors, així com 

a potenciador del benestar físic, psicològic i social de les persones, però observa que sovint s’hi 

produeixen incidents que interfereixen en la bona pràctica esportiva i fins i tot pot haver-hi 

comportaments agressius. 

Esmenta l’existència del tercer temps, la trobada després d’un partit dels dos equips que acaben 

d’enfrontar-se per prendre un refrigeri plegats. Afirma que aquest tercer temps, obligatori a la 

Federació de Rugbi i a la primera lliga de joves de la UEFA i practicat també a hoquei, és molt 

important per treballar l’empatia, la tolerància, la frustració, el control de la ira, l’enuig, 

l’acceptació de la diversitat i saber guanyar i perdre. 

Per les raons exposades, C’s presenta aquest prec, que formula. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula el comissionat d’Esports. 

 

El Sr. ESCUDÉ agraeix el prec i manifesta la convicció del Govern que el tercer temps és una 

iniciativa molt bona. També coincideix plenament en la utilitat educativa de l’esport. 

Tanmateix, no pot acceptar el prec, pels requeriments tècnics i materials que suposaria, i perquè 
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ja hi ha altres programes, com ara el «Compta fins a tres» i el «Semàfor dels valors», que en 

compleixen la funció. D’altra banda, indica que les incidències per comportaments antiesportius 

en l’esport escolar són gairebé inexistents. 

 

La Sra. BARCELÓ lamenta que no s’accepti el prec. Afirma que a vegades sí que hi ha 

incidents, i subratlla que, en qualsevol cas, el vessant més important de l’esport és el preventiu, 

i el tercer temps no serviria només per actuar en casos d’incidents agressius, sinó per evitar-los. 

Espera que el Govern es replantegi la possibilitat d’implementar aquesta eina. 

 

El Sr. ESCUDÉ insisteix que en l’esport escolar la violència és gairebé inexistent, i que 

materialment i tècnicament implementar el tercer temps seria molt costós: d’una banda, no totes 

les escoles ni instal·lacions esportives tenen un local perquè es reuneixen els equips després del 

partit; d’altra banda, després de parlar amb l’òrgan competent (Consell Escolar de l’Esport de 

Barcelona), s’ha vist que cada refrigeri pot costar uns 60 euros, i multiplicats per uns 900 partits 

cada cap de setmana o pels aproximadament 20.000 en tota la temporada, serien més d’un milió 

d’euros. Atès l’elevat cost de la implantació tècnica i material, s’ha optat per altres programes 

que tenen la mateixa finalitat preventiva i que estan donant fruits. 

 

La Sra. BENEDÍ explicita que el prec no s’accepta. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/4652) Que el Govern municipal implementi el projecte Radars als 73 barris de la ciutat 

abans de finalitzar el mandat. 

 

La Sra. CAPDEVILA esmenta el conveni que han signat l’Ajuntament i el Col·legi de 

Farmacèutics, que el seu grup entén que ajudarà a consolidar el projecte Radars, que actualment 

funciona a 31 dels 73 barris de la ciutat. 

Recorda que el projecte s’adreça a persones més grans de 75 anys que viuen soles sense xarxa 

de suport social o amb una autonomia molt limitada, que viuen en domicilis amb barreres 

arquitectòniques, i observa que, malauradament, aquestes persones cada vegada en són més. 

Indica que el projecte fomenta la solidaritat entre les persones més pròximes, entre el veïnatge, i 

en destaca el paper clau del petit comerç, el comerç de barri. 

Comenta que la soledat és un problema invisible, i que l’absència de suport afectiu fa que les 

persones grans es ressentin encara més dels altres problemes que pateixen: discapacitats 

físiques, problemes d’oïda, de visió o de motricitat, malalties psíquiques greus, depressions, 

demència senil o Alzheimer. A més, generalment la gent té pocs recursos econòmics, 

malauradament: els darrers anys la situació no ha millorat i encara acostumen a percebre una 

pensió de molt poca quantia, que amb prou feines els permet cobrir les necessitats bàsiques. 

D’altra banda, bona part d’aquestes persones no poden accedir als recursos de l’entorn, com ara 

casals, centres de dia i associacions. 

El Grup d’ERC considera que és una llàstima que la bona feina del projecte Radars no arribi a 

tots els barris de la ciutat on viu gent gran que en podria ser beneficiària, i per això presenta 

aquest prec, que formula. 

 

La Sra. ORTIZ indica que el Govern comparteix el diagnòstic que Radars és un bon projecte 

impulsat per Serveis Socials d’acció comunitària que, com a tal, treballa a partir de la demanda 

del territori del qual emergeix. 
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Explica que el Govern ha aportat tots els recursos i sinergies perquè si hi ha el teixit comunitari, 

es puguin desenvolupar aquests projectes. Comenta que aquest és precisament el conveni, per 

exemple, amb el Col·legi de Farmacèutics, on ja hi ha 495 farmàcies que hi participen. Exposa 

que hi ha 877 comerços i més de 1.200 veïns i veïnes, i observa que aquestes xifres indiquen 

que el projecte Radars no s’estén només perquè l’Ajuntament hi aporti recursos, sinó que depèn 

d’una voluntat col·lectiva, i aquesta és la idiosincràsia de l’acció comunitària. 

Assenyala que a partir d’aquest impuls, de la promoció de convenis amb agents clau, es vol 

arribar al 70% de la ciutat i a més de 50 barris —ja s’ha passat de 19 barris a 24, i s’arribarà a 

33 el primer trimestre del 2017—, però no es pot acceptar el prec, que demana arribar als 73 

barris de la ciutat, perquè no té sentit imposar el projecte arreu independentment del teixit i de 

la voluntat que hi hagi a cada territori. Aclareix, però, que el Govern aportarà els recursos 

necessaris on faci falta, tot comptant amb els veïns i els comerciants, ja que en una acció 

comunitària hi ha d’haver una contrapart amb la qual treballar. 

Conclou que es pot arribar a l’acord d’ampliar el projecte en tots els barris on sigui possible i on 

hi hagi la resposta de la comunitat perquè el programa tingui èxit. 

 

La Sra. BENEDÍ indica que tant la Sra. Capdevila com la Sra. Ortiz han exhaurit el seu temps. 

 

La Sra. CAPDEVILA diu que farà arribar per escrit a la regidora la resposta que li hauria fet si 

hagués tingut temps. 

 

La Sra. BENEDÍ explicita que el prec no s’accepta.  

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 
 

Del Grup Municipal CiU: 

 

15.-  (M1519/4689) En quina situació quedarà el deute de l’usuari en cas de no fer el pagament del 

rebut de subministrament i què succeiria en cas que el deutor pogués superar la situació de 

vulnerabilitat que el col·loca en situació de pobresa energètica? 

 

La Sra. FANDOS formula la pregunta, i puntualitza que el conveni amb els farmacèutics que el 

Govern actual ha reeditat el va signar CiU. 

D’altra banda, assenyala que en el pressupost de l’Institut Municipal de Serveis Socials la 

partida d’ajuts a famílies en situació de pobresa energètica ha baixat d’1.200.000 € a 300.000, i 

que el Govern ha anunciat la voluntat de deixar de pagar les factures de subministrament que 

les empreses tenen l’obligació de pagar per llei. 

 

La Sra. ORTIZ respon que la partida existeix perquè hi ha una voluntat del Govern de no deixar 

cap veí en una situació de vulnerabilitat, i que el Govern aplicarà la llei, que diu que no es 

tallarà la llum a ningú que estigui en situació de vulnerabilitat —tant el Codi de consum com la 

Llei 24/2015 protegeixen les persones—, i que les empreses han de ser coresponsables per 

aportar quantitats econòmiques per condonar els deutes o pagar factures. Explica que aquesta 

segona part no s’està complint, i enlloc no diu que l’Ajuntament hagi d’assumir la 

responsabilitat de les empreses, cosa que únicament contribuiria a alliberar de la seva 

responsabilitat les empreses, no les persones. 

Indica que avui mateix hi ha una trobada amb la Generalitat de Catalunya, i es vol fer un front 

comú en aquesta negociació, partint de la base que accelerar el pagament de factures no faria 

cap favor al compliment de la llei. 
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Pel que fa als casos en què la situació de vulnerabilitat canvia, respon que el que diu la llei és 

que no es pot tallar el subministrament mentre una persona estigui en situació de vulnerabilitat, 

de manera que és durant aquest temps durant el qual se n’han de fer càrrec de manera 

col·lectiva. 

 

La Sra. FANDOS manifesta que està d’acord que s’ha de pressionar les empreses, però 

puntualitza que la pregunta era què passa amb el deute si una persona deixa d’estar en situació 

de vulnerabilitat: aquesta persona ha de pagar aleshores tots els rebuts pendents? Indica que 

abans Serveis Socials pagava i a l’usuari no li quedava cap deute pendent. 

 

La Sra. ORTIZ respon que no és ella, com a regidora de l’Ajuntament de Barcelona, qui 

determina on s’acumula aquest deute, i insisteix que el que fa l’Ajuntament mitjançant la 

instrucció jurídica que ha desenvolupat a partir de la llei, i que també hauria de desenvolupar la 

Generalitat, és garantir que el subministrament no es talli i exigir la coresponsabilitat de les 

empreses en el pagament del deute, ja que pagar el 100% de les factures tampoc no seria 

complir la llei. 

Subratlla que administracions i empreses han de resoldre la situació d’aquestes famílies a partir 

de convenis. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/4653) Té previst l’Ajuntament de Barcelona la cessió de l’antic CAP Quevedo o 

d’algun altre espai per desenvolupar el projecte «Rebost Solidari», així com la possibilitat 

d’estendre aquest projecte a altres districtes de la ciutat? 

 

La Sra. BENEDÍ formula la pregunta, i recorda que al juny el Plenari del Districte de Gràcia va 

aprovar una proposició perquè el Districte assumís com a propi el projecte «Rebost Solidari» i 

cedís un local per organitzar la recollida, l’emmagatzematge i la distribució de productes de 

primera necessitat que provenen de sobrants alimentaris de mercats, centres escolars, grans 

superfícies, comerços, etc., per millorar la situació de dificultat de determinades persones i 

cobrir aquestes necessitats bàsiques d’alimentació. 

Aclareix que el «Rebost Solidari» no pretén substituir cap entitat —al districte de Gràcia hi ha 

diverses iniciatives, bàsicament privades o religioses, que ja treballen en aquest àmbit amb 

diferents formats—, sinó ser una iniciativa més per fomentar la participació, fer xarxa 

associativa al districte, sumar esforços i optimitzar recursos, així com una eina més de cohesió 

en l’àmbit veïnal que realitza tasques d’educació a escala social i de solidaritat entre les 

persones que viuen al districte (els beneficiaris d’aquest rebost provenen directament dels 

Serveis Socials del districte). 

Indica que l’objectiu principal del «Rebost Solidari» és donar suport a la cobertura de les 

necessitats bàsiques d’alimentació i oferir una alimentació equilibrada a través d’una gestió 

eficient de recursos i d’uns criteris nutricionals equilibrats, i explicita que per poder assolir 

aquest objectiu és imprescindible tenir un local i coordinar-se amb altres entitats i amb l’equip 

de govern. 

 

La Sra. ORTIZ respon que la intenció del Districte és destinar el CAP Quevedo a un 

equipament sanitari, no al «Rebost Solidari». 

A continuació, posa de manifest que els últims anys hi ha hagut moltes entitats que, davant les 

necessitats creixents de moltes famílies, han volgut fer de la distribució d’aliments un espai de 
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solidaritat i de teixir xarxa. L’Ajuntament, però, a partir de l’Acord ciutadà per una Barcelona 

inclusiva i amb el grup motor de necessitats bàsiques, treballa per garantir un model en què les 

famílies siguin autònomes i de manera normalitzada puguin cobrir les seves necessitats, és a dir, 

que tinguin els ingressos suficients per comprar els aliments i cuinar-los. 

Esmenta la distribució de la Targeta Solidària dels 0 als 16 anys o a famílies monoparentals, 

que està fent que en alguns districtes es redueixi el consum del Banc d’Aliments. 

Reconeix la gran tasca que duen a terme espais com el centre DISA de Bon Pastor, que 

col·laborarà amb el CAP del Bon Pastor en temes d’acció comunitària, promoció de la cuina 

saludable, etc., però insisteix que cal avançar cap a un canvi de model. 

En darrer lloc, indica que s’està fent un mapa d’ordenació de la distribució dels punts. 

 

La Sra. BENEDÍ expressa el total acord del seu grup que cal fomentar l’autonomia de les 

persones i l’obtenció de drets, però observa que hi ha situacions d’emergència a les quals cal 

donar resposta. 

Tot seguit, recorda que la pregunta era si hi havia cap espai previst per destinar al «Rebost 

Solidari», i assenyala que malgrat la gran feina que fa Serveis Socials, de vegades hi ha massa 

restriccions per ser-ne beneficiari, i un grup de població que necessita suport esporàdic no hi té 

accés. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/4681) Quines mesures té previst prendre el Govern municipal per tal d’impedir que es 

talli el subministrament de gas, llum o aigua a persones amb risc d’exclusió social; i en el cas 

d’un canvi de circumstàncies quin control té previst exercir el Govern respecte a les persones 

que han estat receptores del bo social? 

 

La Sra. ESTELLER formula la pregunta, generada per la manca de desenvolupament de la Llei 

24/2015 de la Generalitat, que provoca dificultats a l’hora de garantir que no hi hagi talls de 

subministrament, ja que la instrucció de l’Ajuntament obliga les empreses a pagar el 50%, però 

les empreses no tenen coneixement de les persones que estan en risc d’exclusió. 

Indica que vol saber com es garantirà que les empreses tinguin coneixement de les persones que 

estan en risc d’exclusió social per no tallar-los el subministrament, i del canvi de 

circumstàncies. D’altra banda, demana quin pressupost es destinarà directament a les famílies. 

 

La Sra. ORTIZ troba curiós que qui pregunti com s’evitaran els talls de subministrament sigui 

el PP, atès el despropòsit de la regulació energètica, especialment en el sector elèctric, que ha 

incrementat la factura i el tram fix de la llum, cosa que dificulta l’estalvi, i atès que en plena 

crisi el bo social cada vegada ha beneficiat menys persones com a conseqüència d’una regulació 

del PP. 

Explica que l’Ajuntament de Barcelona aplicarà la Llei 24/2015, que recull un principi de 

precaució: en cas de dubte, el subministrament no es talla. Indica que cal contrastar la situació 

de les famílies, i que la instrucció jurídica de l’Ajuntament ho desenvolupa perquè no hi hagi 

cap dubte sobre com aplicar-ho. 

Assenyala que les empreses han de passar els avisos d’impagament a Serveis Socials perquè 

aquests confrontin qui està al circuit i qui és vulnerable. En el cas que no estigui en el registre 

de Serveis Socials, les empreses hauran de fer un segon avís amb tota la informació i els drets 

que tenen les persones, si estan en una situació de vulnerabilitat. 

Exposa que l’Ajuntament ha habilitat el circuit per fer l’informe d’exclusió residencial, que és 
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el que necessiten les persones perquè no se’ls talli la llum, i això és el que fan mitjançant els 

punts. Per evitar els talls de subministrament, es requereix un servei específic, que és el que 

s’ha treballat. 

D’altra banda, s’acudeix proactivament a domicilis en què Serveis Socials indica que hi ha risc 

de pobresa energètica (l’enquesta de Serveis Socials diu que el 50% dels usuaris té problemes 

de pobresa energètica i per pagar factures). 

Per acabar, assegura que l’Ajuntament fa tot el que hi ha al seu abast, i demana al PP que 

modifiqui la tarifació social, que hi hagi mínims vitals garantits, que l’energia es consideri un 

bé fonamental i un dret que s’ha de garantir i, per tant, que es capgiri un sistema en què les 

grans empreses cada vegada guanyen més diners i cada vegada hi ha més pobres energètics. 

 

La Sra. ESTELLER demana a la Sra. Ortiz que no digui coses que no són, i subratlla que el 

Govern del PP va fer una gran proposta al Congrés per impedir que el dèficit tarifari repercutís 

en els ciutadans i s’augmentés la llum un 45%; es va augmentar un 7%, i ara s’ha rebaixat. 

D’altra banda, assegura que la instrucció de l’Ajuntament en molts casos no és vàlida, ja que el 

Tribunal Constitucional no admet aquesta presumpció de la llei, de manera que s’està 

perjudicant les persones que s’han de protegir. Per això, caldria demanar a la Generalitat que 

desenvolupés la Llei 24/2015. 

Torna a preguntar com s’assabenta la companyia quan les circumstàncies de les persones 

canvien. 

 

La Sra. BENEDÍ informa que la regidora ha exhaurit el temps, de manera que no podrà 

respondre. 

 

Es dóna per tractada. 

 

18.-  (M1519/4682) Quines mesures té previst prendre el Govern municipal per tal que es millorin 

les condicions laborals dels treballadors de teleassistència? 

 

La Sra. ESTELLER formula la pregunta. 

 

La Sra. ORTIZ subratlla que per millorar les condicions laborals caldria ampliar el salari 

mínim, millorar els convenis estatals i derogar la reforma laboral, així com avançar en un 

conveni català que permetés millorar malgrat el bloqueig estatal, provocat per un conflicte entre 

les patronals. 

Afirma que l’Ajuntament ja fa tot el que pot dintre de les seves competències: ha fet un 

contracte que fixa qüestions relacionades amb el seguiment de les condicions de salut, 

l’adaptació dels llocs de treball, les ràtios de treballadors, el compliment del conveni, el 

seguiment entre l’Ajuntament i els sindicats sobre les condicions de treball, que hi hagi un pla 

d’igualtat, etc. 

Demana que tothom treballi en la mateixa direcció des de tots els àmbits per millorar un 

conveni que afecta les dones i la cura, i que demostra que el conjunt de la societat valora molt 

poc els serveis de cura. 

 

La Sra. ESTELLER comenta que el salari mínim ha augmentat, la qual cosa representa una 

millora, i assegura que l’Ajuntament podria fer més mitjançant els plecs de clàusules del 

contracte. Pregunta si es preveu introduir millores en les condicions del contracte, tal com es va 

anunciar, i si, per tant, es passarà de la intenció als fets. 
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La Sra. ORTIZ respon que el contracte ja es va licitar amb les condicions que ha exposat. 

D’altra banda, explica que ni la Llei de contractes del sector públic ni la Llei de contractes de la 

Generalitat permeten augmentar el salari el 10%, augment que demanen les treballadores. 

Subratlla que l’Ajuntament ha fet tant com ha pogut allà on pot actuar, com ara en clàusules 

socials, condicions de salut i condicions de seguiment, amb una taula que fa el seguiment del 

compliment del conveni i el lloc de treball, una altra de les qüestions que es plantejaven.  

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

19.-  (M1519/4668) Quin ha estat l’impacte de la campanya «Si tens un pis buit, tu tens la clau!», 

quantes persones s’han sumat a posar el seu pis a disposició de la borsa de lloguer assequible de 

l’Ajuntament de Barcelona? 

 

La Sra. ROVIRA formula la pregunta. 

 

El Sr. MONTANER respon que la valoració de la campanya és molt positiva, però que només 

fa un mes que s’ha iniciat, de manera que les dades encara no són representatives. Informa que 

tot just s’ha editat un díptic que s’està distribuint entre els administradors de finques. 

A continuació, explica com és el procés: les persones interessades en la proposta ho manifesten 

a través de l’Oficina d’Habitatge o de la pàgina web; es contacta amb aquestes persones; es 

visita el pis; un cop visitat, si cal fer-hi rehabilitació (gairebé sempre), es contacta amb 

empreses membres de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis (RIME) i es fa el 

pressupost; un cop fets el pressupost i l’obra, es torna a visitar i, si escau, es dóna la cèdula 

d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica i es fa el contracte de lloguer. 

Exposa que, fins ara, 190 persones s’han posat d’acord amb les oficines d’habitatge; s’ha 

contactat amb 138; s’han visitat 92 habitatges, i amb 53 ja hi ha un pressupost de rehabilitació i 

l’acord d’iniciar el procés. Si bé les dades encara no són extrapolables, es considera que la 

rebuda ha estat positiva. 

 

Es dóna per tractada. 

 

20.-  (M1519/4669) Quin ha estat l’impacte de la primera fase del programa «Escoles per la igualtat» 

i en quin punt es troba actualment? 

 

La Sra. ROVIRA formula la pregunta i recorda que el maig del 2016 es va tancar la primera 

fase del programa i se’n van començar a analitzar les dades per conèixer els efectes que havia 

tingut en l’alumnat. 

 

La Sra. PÉREZ respon que encara no es disposa de l’informe d’avaluació externa de la 

universitat, però que es podria fer una reunió específica per explicar els resultats i el procés. 

Observa, però, que si bé es pot informar sobre l’avaluació interna, sobre com ha anat el procés i 

quins estan sent els resultats, l’avaluació serà una avaluació contínua, a llarg termini. 

Exposa que les dades del primer informe de l’equip d’avaluació en general són positives. En 

l’avaluació dels tallers, professorat i alumnat han opinat que aquests han permès tractar temes 

que no acostumen a tractar-se a l’aula, que generen climes positius i que faciliten l’expressió de 

sentiments. Alguns comentaris respecte de les maletes pedagògiques assenyalen que manca 

temps i que cal continuar ampliant el nombre de recursos —les tècniques treballen per 
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aconseguir més material i modificar el que no s’ha considerat idoni. 

Comenta que en la segona fase s’amplia més l’àmbit comunitari, i que els resultats són difícils 

de valorar: es poden veure al voltant dels sis anys o dels deu anys, i, depenent de com va 

l’evolució de l’alumnat, quan comencen a tenir els prejudicis ètnics o els rols i les identitats de 

gènere, quan comencen a tenir més inputs i són més influenciats per l’entorn social. Indica que 

aquí hi ha algunes línies tímides positives: no es pot dir que això serà el gran canvi, però sí una 

part més d’un procés de desconstrucció del patriarcat. 

 

La Sra. ROVIRA agafa la idea de fer una reunió conjunta. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e) Seguiment proposicions / declaracions de grup 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

21.-  (M1519/4673) Que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat en la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports del dia 22 de març de 2016 amb el següent contingut: (M1519/2840) 

La celebració per part de l’Ajuntament de Barcelona d’un homenatge a Miguel de Cervantes, i 

en especial a la seva obra Don Quijote de la Mancha pels seus indiscutibles valors universals i 

artisticoliteraris i que idealment tingués lloc en la geografia urbana barcelonina esmentada a la 

novel·la. 

 

La Sra. BARCELÓ enuncia el prec del qual demana seguiment. 

 

El Sr. COLLBONI assenyala que, com a resposta al prec presentat per C’s, el 7 de novembre es 

va oferir una conferència a la Casa de l’Ardiaca a càrrec del Sr. Francisco Rico, catedràtic de 

Literatures Hispàniques a la Universitat de Barcelona i un dels màxims exponents especialistes 

en el Quixot. 

D’altra banda, després de tenir notícia que el Patronat de l’Institut Cervantes es plantejava 

reunir-se a Barcelona, ell mateix el 21 d’octubre va oferir al director de l’Institut, el Sr. Víctor 

García de la Concha, coorganitzar alguna activitat commemorativa, i el 8 de novembre es va 

rebre la resposta del Sr. García de la Concha, en què amablement deia que se’n prenia nota, 

però segurament atesos els canvis en el Govern de l’Estat, no s’ha pogut concretar. 

Indica que hi ha hagut un primer contacte amb el secretari d’estat de Cultura i un dels temes que 

s’abordarà en una reunió que se celebrarà properament serà com es pot coorganitzar un 

esdeveniment com aquest. 

 

La Sra. BARCELÓ comenta que va assistir a la conferència, una conferència excel·lent per part 

del Sr. Rico i de l’actor Luis Soler, i lamenta que l’Ajuntament vegi tantes dificultats en la 

celebració d’un acte d’homenatge a l’autor d’una de les obres més universals. No entén que 

l’Ajuntament per si sol no sigui capaç d’organitzar aquest acte, i espera tenir notícies d’aquest 

homenatge, si ja no pot ser aquest any, l’any que ve. 

 

El Sr. COLLBONI subratlla que Barcelona pot estar orgullosa i tranquil·la pels reiterats 

homenatges que ha fet a la figura de Miguel de Cervantes i al Quixot, assegura que el Govern 

no hi té cap problema, i repeteix que hi ha el desig que l’acte relacionat amb Miguel de 

Cervantes i Barcelona s’organitzi conjuntament amb l’Institut Cervantes. 

 

Es dóna per tractada. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/4654) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports en data 16 de febrer de 2016 amb el contingut següent: 

(M1519/2649) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que el Govern municipal 

constitueixi una mesa permanent amb la representació sindical a l’Ajuntament, per tal de 

fomentar mesures de conciliació de la vida familiar, laboral i personal al si del consistori, fent-

les extensives als instituts, empreses municipals i serveis externalitzats que depenen de 

l’Ajuntament de Barcelona, tant per a càrrecs polítics com per a càrrecs tècnics, així com per a 

personal de tota la plantilla. En aquesta tasca hauran de tenir especial consideració el personal 

que encapçali una família monoparental, les famílies nombroses i les famílies amb persones 

grans dependents o persones joves discapacitades. 

 

La Sra. BENEDÍ enuncia la proposició de la qual es demana seguiment, que va ser aprovada 

amb el suport dels grups del Govern, i comenta que l’àmbit laboral té una presència 

desproporcionada en la vida de les persones i en condiciona tota la resta. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i 

Consum. 

 

El Sr. VIA posa de manifest el compromís del Govern amb el foment de la conciliació de la 

vida familiar, laboral i personal, que es tradueix en la continuació de tota la feina que s’està 

desenvolupant amb relació al suport al grup impulsor de la reforma horària, el conjunt d’accions 

amb relació a la xarxa pels nous usos socials del temps, i la revisió del Pacte del Temps perquè 

esdevingui una mesura de govern, previsiblement a finals del primer trimestre del 2017. 

Comenta que en el Pacte del Temps participen els dos sindicats majoritaris, de manera que s’hi 

està en contacte en el procés participatiu amb relació a la revisió del Pacte per determinar noves 

prioritats i noves accions entorn de la conciliació. 

D’altra banda, recorda que ha començat el procés de negociació del nou conveni dels 

treballadors i treballadores municipals, en el si del qual s’espera incrementar les mesures 

relacionades amb la conciliació. Assenyala que d’aquesta negociació podria resultar la 

constitució d’una mesa permanent com la que es demanava a la proposició o d’un instrument 

que en pugui atendre adequadament els objectius, que el Govern comparteix. 

 

La Sra. BENEDÍ entén que la mesa que demanava la proposició encara no s’ha constituït. 

 

El Sr. VIA puntualitza que allò que el Govern considera rellevant és disposar d’un instrument 

que possibiliti l’impuls de les mesures de conciliació, i que s’ha de veure quin és l’instrument 

adient, tot intentant minimitzar la duplicitat d’àmbits de trobada per parlar dels mateixos temes. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració institucional 

 

23.-  En el desè aniversari de la convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb 

discapacitat, la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Manifestar que 

l’Ajuntament de Barcelona continua compromès a impulsar els drets de les persones amb 
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discapacitat recollits en la Convenció. 2. Que l’Ajuntament de Barcelona treballi de manera 

conjunta amb les entitats i els/les representants de les persones amb discapacitat en la defensa 

dels drets recollits en la Convenció. 3. Instar la Generalitat de Catalunya i l’Estat espanyol a 

implementar les polítiques i recursos necessaris per fer efectius aquests drets a la ciutat de 

Barcelona. 

 

La Sra. BENEDÍ explicita que aquesta declaració institucional ha estat signada per tots els 

grups. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix les signatures i, tot seguit, llegeix la part resolutòria de la declaració. 

 

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. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.50 h.  


