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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

Sessió de 16 de febrer de 2016 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 16 de febrer de 2016, s’hi reuneix 

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

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

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, Montserrat Benedí i Altés, Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Carmen 

Andrés Añón, Àngeles Esteller Ruedas, Maria Rovira Torrens, assistits per l’assessora jurídica, 

Sra. Teresa Ordónez Rivero, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 

 

També hi són presents els Ims. Srs.: Raimond Blasi Navarro, Francisco Sierra López, Daniel 

Mòdol i Deltell i la Ima. Sra. Francina Vila i Valls. 

 

També hi són presents les Sres. i els Srs.: Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, comissionada 

d’Esports; Berta Sureda Berna, comissionada de Cultura; Ricard Vinyes i Ribas, comissionat de 

Programes de Memòria, Jordi Via Llop, comissionat d’Economia Cooperativa, Social i 

Solidària i Consum i Miquel Àngel Essomba Gelabert, comissionat d’Educació. 

 

No hi és present la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago. 

 

S’obre la sessió a les 9.34 h. 

 

I)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 S’aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d’ofici 

 

En compliment dels Decrets d’Alcaldia, de 13 de juny de 2015, ES COMUNIQUEN les 

resolucions següents: 

 

1.-  (20150502)  

Del gerent municipal, de 31 de desembre de 2015, que adjudica a QSL Serveis Culturals el 

contracte dels serveis de suport en la gestió i la implementació de la prova pilot del Programa 

Xarxa d’escoles per la igualtat i la no discriminació, per als exercicis 2016-2018, i per un 

import de 122.944,80 euros. 

 

2.-  (20159202) Districte de Sants-Montjuïc 

Del gerent municipal, de 29 de gener de 2016, que adjudica a Calaix de Cultura, SL el contracte 

per a la dinamització i prestació de serveis al centre cultural Albareda, per als exercicis 2016-

2017, i per un import de 211.728,83 euros. 
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3.-  (210/2015) Districte d’Horta-Guinardó 

Del gerent municipal, de 30 de desembre de 2015, que inicia l’expedient i convoca licitació per 

a l’adjudicació del contracte de gestió del casal de barri Vall Hebrón - Can Travi, per als 

exercicis 2016-2018, i per un import de 201.000,00 euros. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 21 de gener de 2016: 

 

4.-  (20150634) APROVAR, d’acord amb els articles 22 i 109.1 del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, l’expedient per a la contractació del servei relatiu a les tasques 

necessàries per procedir a l’elaboració de les propostes dels Informes sobre el grau d’arrelament 

social, necessàries per a l’autorització de residencia temporal per raons d’arrelament, que se 

sol·licita a la Generalitat de Catalunya, i oferir informació i assessorament sobre qüestions 

específiques, relatives a la tramitació dels informes d’arrelament social i altres qüestions 

relacionades en matèria d’estrangeria i, quan procedeixi, s’oferirà informació sobre temes, 

serveis, recursos i/o prestacions que puguin ser d’interès per a les persones immigrades, durant 

el termini comprés entre l’1 d’abril de 2016 o el dia següent a la formalització del contracte, si 

és posterior, i fins al 31 de desembre de 2017, vist l’informe emès conjuntament per la tècnica i 

pel director de Serveis d’Atenció i Acollida a Immigrants que s’adjunta, el qual justifica la 

idoneïtat i la necessitat del contracte. AUTORITZAR la despesa d’aquest contracte per un 

import de 707.672,09 euros, dels quals 584.852,97 euros són pressupost net i 122.819,12 euros 

són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, amb càrrec al pressupost i 

partida indicats al document comptable. L’any 2016 per import de 305.543,27 euros, dels quals 

252.515,10 euros són pressupost net i 53.028,17 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor 

Afegit al tipus del 21%, i l’any 2017 per import de 402.128,82 euros, dels quals 332.337,87 

euros són pressupost net i 69.790,95 euros són en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al 

tipus del 21%. Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva 

autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 

Pressupostos municipals. APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que regirà 

l’adjudicació d’aquest contracte i el plec de prescripcions tècniques de l’esmentat contracte, en 

compliment dels articles 115 i 116 del referit text legal. DISPOSAR l’obertura del procediment 

d’adjudicació amb utilització del procediment obert, d’acord amb els articles 138.2 i 157 i ss. 

del TRLCSP. DECLARAR la improcedència de revisió de preus a l’empara de l’art. 89 del 

TRLCSP, ateses les característiques del contracte. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

Com a qüestió prèvia, i en relació als punts 1 i 2 del despatx d’ofici, el Sr. CIURANA assenyala 

que el govern de Barcelona en Comú està externalitzant serveis, cosa que creu que és contrària 

al discurs que manté el grup. 

 

b)  Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Impuls al Projecte Educatiu de Ciutat. 

 

 La Sra. ORTIZ dóna la paraula al comissionat Sr. Essomba. 

 

El Sr. ESSOMBA expressa que la mesura de govern respon a una necessitat de redefinir el 

projecte educatiu de ciutat que l’Institut Municipal d’Educació va manifestar durant el segon 

semestre del 2015. Afegeix que es presenta com a marc de treball i no com a mesura que 
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contempli totes les actuacions que s’impulsaran des del consistori, i destaca que es tracta d’un 

punt de partida i que, per tant, no és definitiu. 

Explica que l’objectiu de la mesura és recollir la tradició de la ciutat en innovació pedagògica, 

de la qual en destaca els debats fructífers dels darrers quinze anys, i manifesta la intenció 

perquè amb ella s’arribi a un nou marc estratègic que permeti fixar objectius de transformació i 

millora de l’educació a la ciutat. 

Apunta que tot plegat es concreta en les tres grans orientacions que figuren en el PAM en 

matèria d’educació, que són: una educació inclusiva i per a tothom; una educació al llarg de la 

vida; i una educació des de la dignitat, sobre la qual fa saber que el seu grup proposa les sis 

mesures d’actuació per transformar determinats plantejaments de l’Ajuntament i es mostra 

disposat a comentar-les amb els actors implicats i els grups municipals. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix la presentació de la mesura de govern però opina que, sent la 

primera vegada que es tracta l’educació a la Comissió, falta més empenta en la temàtica, i creu 

que la ciutat vol saber quin és el posicionament del govern respecte als temes claus i als debats 

de la gestió educativa diària de l’actualitat. 

Manifesta el seu acord amb el plantejament de la mesura però retreu el fet que sigui plenament 

teòric i no compti amb una quantificació de recursos ni objectius mesurables, cosa que troba 

que hauria estat agraïda pels grups i per la ciutat. 

En darrer lloc, es queixa de la manca de lideratge en qüestions educatives de la ciutat. 

 

La Sra. BARCELÓ inicia la seva intervenció dient que l’educació és un dret fonamental que no 

s’ha de convertir en una eina política, i tot seguit agraeix el fet que la mesura presentada reculli 

tanta informació històrica sobre l’educació a la ciutat. En canvi, es queixa que no presenti 

mesures concretes. Recorda que, entre els diferents problemes de l’àmbit educatiu, s’hi compten 

la manca d’escoles bressol, la manca de places públiques i la necessitat d’ajudes tant per a 

famílies com per a docents. 

Retreu al govern que faci referència a l’educació comunitària i a la necessitat que tots els agents 

socials siguin un exemple educatiu perquè creu que el mateix govern no ho està sent, ja que no 

garanteix la neutralitat ideològica, sobre la qual destaca que no se’n parla en el document. A 

més, opina que els agents educatius ja existeixen i que la necessitat rau en dotar-los d’eines 

perquè puguin desenvolupar-se en tots els territoris. 

També es queixa del fet que no aparegui en cap punt el concepte de prevenció i que no hi hagi 

mesures concretes per arribar als objectius plantejats, que creu que passen per programes de 

reforç escolar, d’ajuda per a les escoles d’adults, per garantir el dret a l’alimentació, les 

activitats extraescolars i el material escolar, entre d’altres. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ mostra el seu acord amb diferents punts que es plantegen a la mesura, com 

ara que l’educació es desenvolupi al llarg de tota la vida i sigui inclusiva, la necessitat de lluitar 

per reduir el fracàs escolar, l’absentisme i l’abandonament prematur, o la promoció de 

l’educació de 13 a 16 anys, entre altres aspectes. 

Ara bé, opina que abans d’acordar un projecte que es presenta com a pla estratègic d’educació 

amb un abast que supera la ciutat i s’acull a tot el marc del Consorci d’Educació, cal fer un 

debat profund sobre les funcions dels diferents òrgans responsables de l’ensenyament a 

Barcelona. En aquest sentit, creu que cal potenciar el Consell de Coordinació Pedagògica i 

manifesta la voluntat de crear un centre per a la recerca i innovació educativa que posi l’accent 

en la innovació digital. També opina que cal impulsar la participació educativa des que els 

infants són ben petits. 

Recorda que el seu grup ha entrat a la Casa Gran mesures com la FP dual i mostra el seu 

convenciment en la necessitat de garantir una formació professional integrada en un únic 
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sistema de formació reglada ocupacional i continuada, i de vetllar per una FP de qualitat i de 

vertadera transició escola-treball. Apunta, però, que totes aquestes mesures s’han de 

complementar amb programes d’intermediació laborals específics per a alumnes d’FP que 

serveixin d’acompanyament als joves dels barris amb atur alt per augmentar les oportunitats 

d’inserció primerenca. 

També es mostra favorable a potenciar polítiques que apel·lin a la reincorporació de les 

persones que han abandonat el sistema educatiu, i manifesta el seu acord amb la necessitat 

d’educar en valors com ara la coeducació, la laïcitat, la sostenibilitat, el respecte a la diversitat 

d’orientació sexual o la interculturalitat. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la presentació de la mesura i fa saber que coincideix amb el govern a 

l’hora de concebre l’escola com un òrgan amb un paper primordial, vinculada a la comunitat i 

amb un projecte que transcendeix les seves portes i l’àmbit estrictament educatiu. 

Al contrari dels altres grups, opina que la mesura és massa concreta perquè pressuposa un debat 

a l’interior de diferents òrgans, com ara el Consell Escolar Municipal, els consells de districte, 

les xarxes de la comunitat educativa, entre d’altres, que encara no s’ha realitzat. Manifesta 

l’esperança perquè es produeixi aquest debat, especialment en el marc de les AMPA, i demana 

al comissionat que els faci arribar el calendari de les sessions de debat amb els òrgans 

esmentats. 

 

La Sra. ESTELLER agraeix la presentació de la mesura però destaca que té un caire molt 

filosòfic i poc concret. Opina que és fàcil posar-se d’acord en la voluntat de desenvolupar una 

educació inclusiva, al llarg de la vida i digna, però que el que importa és escollir els instruments 

per fer-ho. 

En el mateix sentit, mostra el seu suport a tot el que recull la mesura sobre l’educació 

comunitària però es queixa del fet que no plantegi res concret al respecte. També retreu que la 

mesura reculli afirmacions com ara que cap infant dels 0 als 16 anys s’ha de quedar sense 

escola, quan 2.900 nens s’han quedat sense escola bressol a la ciutat enguany. A més, recorda 

que el seu grup va presentar una proposta per evitar-ho, que el govern va rebutjar. 

Després, demana al comissionat que aclareixi a què es fa referència a l’informe quan es parla 

d’educació digna i d’escola pública ja que, al seu parer, el govern confronta les escoles de 

titularitat pública amb les concertades, cosa amb la qual no hi ha està d’acord. També demana 

informació sobre recursos escolars, centres i equipaments, i calendari, pressupost i prioritats del 

govern. 

 

La Sra. ROVIRA celebra que el govern hagi presentat la mesura però diu que arriba tard perquè 

serà difícil desenvolupar algunes coses que menciona durant el 2016, cosa que creu que és, en 

bona part, responsabilitat de l’anterior comissionat. 

Agraeix que sigui un document de partida i fa saber que el seu grup farà arribar propostes al 

comissionat. Apunta que és una mesura poc concreta i creu que cal treballar sobre aquest punt 

conjuntament amb la comunitat educativa, les organitzacions i els diferents moviments populars 

dels barris. 

Recorda que el seu grup creu que l’educació és un pilar bàsic per a la transformació social i ha 

de ser pública, democràtica, laica, coeducadora, inclusiva, universal i en català. 

Després, retreu el fet que la mesura parli d’innovació pedagògica i no tingui en compte les 

diferències entre barris, per la qual cosa demana que es presenti un encaix del Pla de barris en la 

proposta d’innovació pedagògica. Alhora, pregunta què s’entén per innovació social, ja que és 

un concepte molt ampli i no queda prou especificat en el text. 

Mostra la seva preocupació pel fet que la mesura relaciona la precarietat laboral juvenil amb les 

eines educatives i que, en canvi, no la relacioni amb el mercat laboral, per la qual cosa demana 



 

Ref:  CCP 2/16 Drets Socials, Cultura i Esports 

v.  17/ 2/ 2016     12: 7 
5 

que es matisi l’anàlisi i apel·la al govern a posar en marxa mesures també en l’àmbit del mercat 

laboral per acabar amb la precarietat laboral i, específicament, la precarietat laboral juvenil, 

aspecte mencionat durant la seva campanya electoral. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula al comissionat Sr. Essomba. 

 

El Sr. ESSOMBA agraeix els comentaris dels grups i apunta que recull la proposta sobre la 

creació d’un centre de recerca i innovació educativa per considerar-la. 

Pel que fa al calendari de sessions de debat sobre la mesura, es compromet a fer-lo arribar al 

llarg de les properes setmanes, i assenyala que es preveu un temps per a la discussió, un temps 

per a l’educació normativa i un temps d’impuls de mesures en aquesta línia. 

Respecte a la quantificació econòmica, informa que es disposa del que té l’Ajuntament en 

diferents organismes, que és un total anual d’1.889.750,50 euros. Quant a les escoles bressol i la 

planificació, aclareix que el govern ho anirà desplegant al llarg de les properes comissions 

plenàries del semestre actual. 

En darrer lloc, demana al Grup de C’s que no confongui una mesura amb el PAM, i li fa saber 

que el govern no vol ser neutre ideològicament, sinó que vol apostar per la defensa dels drets 

humans com a marc de valors per a la proposta educativa de la ciutat. 

 

El Sr. ARDANUY opina que és necessari conèixer les opinions i implicacions en matèria 

educativa del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), l’Institut Municipal d’Educació de 

Barcelona (IMEB) i el mateix Ajuntament. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ agraeix al comissionat que reculli la idea sobre la creació d’un centre de 

recerca i innovació educativa. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la resposta del comissionat a les seves preguntes i mostra la seva 

preocupació per la dependència del PEC, ja que, segons preveu la mesura, la decisió política 

més estratègica recauria en mans del CEB i la gestió en mans de l’IMEB. Opina que hauria de 

ser l’Ajuntament qui pren les decisions estratègiques. 

 

Es dóna per tractada. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Nova etapa en la direcció de diversos equipaments i programes culturals. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada Sra. Sureda. 

 

La Sra. SUREDA fa saber que l’actual equip de govern té com a prioritat la democratització 

dels grans equipaments culturals de la ciutat, cosa que està fent mitjançant l’elecció dels càrrecs 

directius per concurs públic, l’adopció de mecanismes de transparència i la rendició de comptes. 

Diu que vol adaptar aquests principis a l’ICUB perquè hi ha pràctiques que no encaixen amb el 

seu parer, però matisa que, en cap cas, el govern retreu la feina feta fins aleshores. 

Posa com a exemple el fet que, fins llavors, la plaça de director del Festival Grec s’havia 

nomenat directament, cosa que troba poc apropiada, i constata que amb el document que 

presenta es vol obrir un concurs públic per aquest festival i es preveu que els càrrecs de 

directors d’equipaments i municipals segueixin aquest procediment. 
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Després, expressa la voluntat perquè els directors d’equipaments tinguin una dedicació 

completa a la tasca i no la comparteixin amb altres càrrecs, com passava recentment amb el 

director de La Virreina, que també dirigia la promoció dels sectors culturals, o el director del 

Museu de Cultures del Món, que dirigia l’àrea de Patrimoni de l’ICUB. Opina que la dedicació 

parcial ha afectat la qualitat de la programació i el missatge transmès. 

Comenta que, respecte al Museu de Cultures del Món, es convocarà una plaça de direcció que 

serà conjunta amb la direcció del Museu Etnològic, i recorda que, fruit del desacord del seu 

grup en el criteri adoptat en aquests equipaments, el govern ha convocat un comitè d’experts 

per determinar-ne el paper. Destaca que passa semblant amb el Born, ja que es preveu convocar 

un concurs públic per tirar l’equipament endavant cap a una nova etapa que reforci la recerca i 

ampliï la seva programació encaminada cap a la memòria històrica. 

Fa referència al projecte guanyador Cohabitar entre emergències institucionals / pràctiques 

artístiques / processos col·lectius, que ha guanyat el concurs per a Fabra i Coats 2016 i llista els 

integrants del jurat, dels quals en destaca el prestigi: Irene Amengual, educadora d’Es Baluard i 

investigadora; Tere Badia, directora d’Hangar; Esteve Caramés, director de les Fàbriques de 

Creació; Rosa Ferré, directora d’exposicions del CCCB; David Madrazo, coordinador del 

recinte Fabra i Coats; Carme Mayugo, coordinadora de Teleduca i integrant d’Artibarri; Martí 

Peran, professor titular de la Universitat de Barcelona i comissari independent; Leire San 

Martín, responsable de mediació de Tabakalera: Aida Sánchez de Sardio, doctora en Belles 

Arts, educadora, investigadora i assessora del Museu Reina Sofia d’Educació; Linda Valdés, 

coordinadora de programes públics i web de la Fundació Tàpies, i ella mateixa. En darrer lloc, 

apunta que des del primer moment va renunciar al seu vot. 

 

El Sr. CIURANA inicia la seva intervenció queixant-se del fet que el responsable de Cultura, el 

Sr. Asens, no hagi comparegut a la Comissió en els vuit mesos de mandat del nou govern. Creu 

que és una manca de respecte institucional i també per a les persones i s’absté de fer qualsevol 

comentari sobre la mesura tot esperant que es convoqui una comissió extraordinària per parlar 

de cultura. 

 

El Sr. BLANCO se suma a la queixa del Sr. Ciurana i manifesta que li hauria agradat la 

presència del Sr. Asens per mostrar-li el seu acord amb diversos punts de l’informe que s’ha 

presentat, com ara els propòsits de consolidar els equipaments existents i donar més 

independència als centres, i en la necessitat de major transparència per a la provisió dels càrrecs 

directius mitjançant concursos i consultes a experts independents de la institució, i la presència 

majoritària de persones no vinculades. Tanmateix, opina que els concursos s’han d’establir 

d’acord amb un projecte cultural de ciutat, que a hores d’ara no existeix. 

També expressa el seu acord amb el fet que els equipaments han de revertir en la ciutadania i 

han de fer accessible la cultura als barris, però opina que la cultura no s’ha de restringir al barri. 

Tot i això, mostra el seu desacord amb el fet de considerar que la cultura ha de tenir una 

ideologia, perquè diu que, per exemple, respecte als drets humans, tots els grups els tenen 

presents i no es poden subscriure a una força política determinada. Creu que la cultura no ha de 

ser una eina d’enginyeria social i que ha de permetre una creació plural i lliure. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ manifesta que s’afegeixen a la protesta del Sr. Ciurana. Tanmateix, agraeix 

la presentació d’aquest programa tot i que opina que arriba tard i també retreu que no tingui 

gaire concreció programàtica pel que fa a la reordenació i consolidació dels equipaments 

culturals i a la seva reestructuració interna. 

Fa saber que, al seu entendre, les direccions dels equipaments han d’anar lligades al projecte 

determinat que es prevegi per a cadascun d’ells i demana si el govern preveu fusionar el Museu 

Etnològic amb el Museu de Cultures del Món. 
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Celebra que es prevegi fer un concurs per a la plaça de director del Born Centre Cultural i 

demana que es convoquin places per als museus on han vençut els contractes, com el Museu 

Picasso, tal com recomana la «Guia de bones pràctiques» de l’Associació de Professionals de 

Gestió Cultural de Catalunya. 

Per tot plegat, les mesures següents: la convocatòria d’un concurs públic i de lliure 

concurrència; el fet que les bases del concurs siguin proposades pel Patronat i aprovades en 

Plenari o Comissió Municipal; la garantia de la presència d’experts externs en l’organització 

com a membres del tribunal; la presentació per part dels candidats d’un projecte per al centre a 

cinc anys vista amb la inclusió d’objectius avaluables i indicadors de gestió; el fet que els 

contractes es facin per un període de cinc anys, amb la possibilitat de prorrogar cinc anys més 

l’actual direcció, prèvia presentació d’un nou projecte de gestió; l’obligatorietat que els 

candidats finals passin un test d’avaluació psicotècnica per determinar la seva idoneïtat des del 

punt de vista de les aptituds personals i de lideratge d’equips; i, finalment, el fet que en els 

patronats dels museus hi hagi una representació del personal tècnic de l’equip. 

 

El Sr. MÒDOL se suma a les crítiques sobre l’absència del Sr. Asens i sobre la manca de 

concreció de l’informe presentat. Seguidament, demana quins seran els criteris per escollir els 

experts que, segons l’informe, seran els encarregats d’escollir els directors dels equipaments. 

Demana que aquesta elecció es faci de forma transparent. 

Per acabar, reivindica la comissió extraordinària per parlar de Cultura i del model cultural que 

pretén desenvolupar el govern. 

 

La Sra. ESTELLER opina que l’absència del Sr. Asens torna a posar en evidència el seu 

menyspreu per la Comissió i recorda que, com ja va dir una vegada, estava fent una roda de 

premsa mentre la Comissió es reunia. Demana que es pugui convocar una comissió 

extraordinària de Cultura i lamenta que es faci coincidir amb el mateix dia del Plenari.  

Tot seguit, diu que en cultura ha de regir la imparcialitat i la neutralitat, per la qual cosa mostra 

el seu acord amb l’informe sobre la major autonomia i llibertat que es preveu perquè els centres 

puguin escollir els seus directors i gestors. 

Expressa el seu acord amb el fet de consultar a experts sobre la direcció dels centres però creu 

que hi ha una qüestió prèvia que és conèixer el projecte de cadascun d’ells. 

Respecte al Born, recorda que el seu grup sempre n’ha demanat la despolitització i la major 

neutralitat, i respecte al Grec, demana quin és el projecte tot dient que, al seu parer, hauria de 

ser un referent internacional. 

 

La Sra. BENEDÍ aclareix que encara no ha rebut una petició formal per celebrar la comissió 

extraordinària de Cultura. 

 

La Sra. ORTIZ matisa que, fins aleshores, el govern s’ha posat en contacte amb diferents grups 

per acordar-ne la data, motiu pel qual no ha presentat la petició formal a la presidència. 

 

La Sra. ROVIRA opina que la celebració de la Comissió extraordinària de Cultura hauria de ser 

prèvia al debat que estan mantenint en aquest punt de l’ordre del dia. Per això, diu que el 

document és insuficient i en retreu el caràcter continuista tot i reconèixer algunes accions noves. 

Destaca que una mancança de l’informe és preveure la possibilitat que els treballadors dels 

equipaments públics es puguin presentar a les places de directors, aspecte del qual destaca que 

és una reivindicació històrica de la ciutat. 

Així mateix, retreu que no es mencioni explícitament la situació dels treballadors ni es prevegi 

un nou model per a externalitzacions i gestió d’equipaments, ja que moltes empreses de l’àmbit 

cultural no ofereixen bones condicions laborals als seus treballadors. 
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Creu que queden massa coses pendents i que cal fer un debat amb els treballadors i els veïns per 

saber quin model cultural vol la ciutat, ja que la cultura és una eina de transformació social. 

 

La Sra. ORTIZ exigeix als grups el màxim respecte a la tasca de la comissionada de Cultura i 

del govern, i opina que la manca de voluntat d’entrar en el debat polític de fons és perquè no es 

vol parlar de l’informe. 

 

El Sr. CIURANA respon que desitja que es faci la sessió extraordinària de la Comissió de 

Cultura i, tot seguit, denuncia el fet que el govern basi la seva acció en la mentida, perquè per 

exemple han fet pública l’agenda del Sr. Asens, on en el dia de la comissió té anotada l’hora de 

l’acte, però en canvi no hi és present. 

Demana al govern que sigui més autocrític amb la seva capacitat de gestió i de govern. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

3.-  (M1519/2648) Que comparegui la responsable del govern municipal en matèria de Joventut per 

tal d’informar sobre les principals línies de treball en l’àmbit de les polítiques de joventut, així 

com del calendari d’elaboració dels nous plans d’Adolescència i Joventut i d’Equipaments 

Juvenils. 

 

La Sra. PÉREZ comunica que ha preparat una compareixença per tal de resumir les polítiques 

de joventut dutes a terme durant els mesos del nou mandat i destaca que el govern vol veure què 

demana el jovent de la ciutat i, alhora, treballar per cobrir les seves necessitats. 

Exposa que hi ha cinc grans línies en matèria de joventut que a hores d’ara s’expressen en el 

PAM i que són fruit de l’enquesta de Joventut i les demandes que s’estan fent a joves de la 

ciutat. 

En primer lloc, la lluita contra l’atur juvenil. En aquest punt destaca que no només s’ha de 

lluitar contra l’atur sinó, també, contra la cada vegada més gran precarietat laboral. Informa 

que, segons l’enquesta, cada vegada hi ha més joves que només treballen, i que el gener hi 

havia 11.589 persones menors de 30 anys inscrites al SOC en situació d’atur. Afegeix que la 

taxa d’abandonament escolar és del 14,6%, que considera alta, i destaca l’augment de sis punts 

de les persones entre 15 i 29 anys que no han acabat l’educació obligatòria, aspecte sobre el 

qual especifica que hi ha diferències segons les zones de la ciutat. També recorda que hi ha un 

11,4% de persones entre aquestes edats que no estudien ni treballen, i afegeix que aquesta taxa 

arriba al 18,5% en barris de rendes inferiors.  

En segon lloc, l’oferta d’eines i d’oportunitats als joves, tant als que han acabat els seus estudis 

com als que no. En aquest sentit, fa saber que el govern s’ha sumat a l’Estratègia europea de 

garantia juvenil per reduir l’atur juvenil, que compta amb 1 milió d’euros subvencionats pel 

SOC i té l’objectiu d’oferir a mil joves més de 2.150 places en accions i activitats d’orientació, 

formació i emprenedoria. 

En tercer lloc, els 250 plans d’ocupació municipal i 150 ajuts a la contractació que ha posat en 

marxa Barcelona Activa, la qual apunta que intentarà obrir també una convocatòria de beques 

complementàries a les del Ministeri per a formació professional. També diu que el proper 1 de 

març s’inicia el procés de disseny del nou Pla per a l’ocupació juvenil. 
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En quart lloc, l’afavoriment de l’emancipació residencial dels joves. Destaca que 

l’empitjorament de les condicions materials recau en les dificultats d’emancipació, i concreta 

que només el 59,5% dels joves van tenir ingressos propis l’any anterior. Per això, considera 

oportú recuperar la voluntat de fer una promoció d’habitatge social per a joves, de la qual fa 

saber que vol promoure la promoció i facilitació de cooperatives d’habitatge impulsades per 

joves en solars que ara mateix estan a disposició per aquest tipus d’habitatge. 

I, en cinquè i últim lloc, el foment de la participació social i política dels joves a la ciutat. Creu 

que per fer una Barcelona més justa i inclusiva és cabdal comptar amb la seva opinió. 

 

La Sra. BENEDÍ anuncia que el seu grup ha demanat la compareixença perquè vol conèixer les 

línies de treball de l’Àrea de Joventut i el calendari previst a l’hora d’elaborar el Pla de Joventut 

i el Pla d’equipaments juvenils. 

Es queixa que l’equip de govern subscrigués tots els acords que proposava el Consell de la 

Joventut durant la campanya electoral però que després hagi fet desaparèixer la Regidoria de 

Joventut, i opina que s’haurien queixat molt si aquesta mateixa acció l’hagués dut a terme un 

altre grup municipal. 

Creu que la regidoria és un element clau per tractar l’especificitat d’aquest grup i mostra la seva 

preocupació pel fet que el govern no parli del nou Pla de Joventut ni l’esmenti en el PAM. Així 

mateix, també es mostra preocupada per la inexistència d’un nou pla d’equipaments i pensa que 

s’hauria de renovar l’anterior, que finalitzava el 2015. 

En darrer lloc, mostra la disposició del seu grup a donar suport al govern en polítiques 

ambicioses per a la joventut, sempre i quan siguin concretes i realistes. 

 

El Sr. BLASI retreu al govern que no aporti res de nou respecte a la resposta que va donar el 22 

de desembre de 2015 a la seva pregunta sobre les línies estratègiques en matèria de Joventut. 

També es queixa que no hagi presentat els resultats de l’enquesta de joventut a l’Ajuntament. 

D’altra banda, demana al govern si té previst continuar endavant amb el Pla d’adolescència i 

joventut 2012-2016, elaborat pel govern anterior, si volen plantejar canvis en la taula de xoc 

contra l’atur juvenil i si mantindran el Pla d’equipaments juvenils o el refaran. 

Comunica que l’endemà participarà en el debat fruit de l’informe del Consell de la Joventut de 

Barcelona i recorda que és el primer òrgan que retreu a l’Ajuntament el fet que hagi suprimit la 

Regidoria de Joventut, després d’una vida de trenta-sis anys. 

Demana al govern que aprofiti la feina feta i, també, tinguin en compte els programes electorals 

dels altres grups. 

 

La Sra. BARCELÓ considera que, després de vuit mesos de govern, és hora que es presentin 

mesures concretes i no només dades descriptives. Respecte a les mateixes, destaca l’informe 

FRESC del 2012, segons el qual el 40% d’alumnes de batxillerat i el 25% de cicles formatius 

expressaven que se sentien nerviosos, cansats o que tenien problemes de son. Per aquest motiu, 

opina que el Pla de joventut hauria d’incloure programes orientats a l’àmbit emocional. A més, 

creu que l’adolescència i la joventut són etapes crucials de la vida i, en aquest sentit, apunta que 

els experts en salut mental que es van reunir al Fòrum de Salut Mental el 9 d’octubre de 2015 

van destacar la necessitat d’una major atenció a aquest tipus de polítiques. 

Després, expressa l’esperança perquè el govern assoleixi el nombre de 22 equipaments per a 

joves previstos pel govern anterior, ja que actualment només n’hi ha 17, així com l’execució 

d’espais de joves i la disposició d’un punt d’informació juvenil, ja que a l’Eixample, per 

exemple, no existeix cap espai. 

Matisa que, segons els informes, els joves demanen més tallers i més oferta a la tarda i els 

dissabtes, i també es mostren preocupats pel transport públic, per la qual cosa proposen reduir 

les tarifes del Bicing. Afegeix, en aquest punt, que queda pendent comentar l’assumpte de la T-
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Jove gratuïta, que va sortir en el plenari anterior i sobre la qual no n’ha tingut resposta. 

Amb tot, se suma a les preocupacions sobre l’atur i l’emancipació i considera que hi ha molta 

feina a fer en aquest àmbit, per la qual cosa diu que donarà suport a aquest tipus d’accions. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix al Grup d’ERC que hagi demanat la compareixença de la 

comissionada de Joventut i lamenta que s’hagi suprimit la regidoria que tractava aquest tema. 

També lamenta que no s’hagin convocat les taules que, des de fa anys, estan en funcionament i 

que l’anunci de la taula de pla de xoc sigui per al març. 

Retreu a la comissionada que hagi parlat de polítiques que ja estaven en marxa i que hagi posat 

èmfasi en el Pla de garantia juvenil, ja que el Consell de la Joventut de Barcelona se’n mostra 

crític perquè no s’ha implementat correctament ni des de l’Estat ni des de la Generalitat. També 

li retreu que no hagi mencionat el pla de xoc contra l’atur juvenil perquè creu que és un 

manament imposat per la Carta municipal. Comenta que, pel que fa a l’emancipació, avui dia 

significa marxar fora del país i no només de casa, i creu que és per motius laborals. 

Opina que hi ha altres qüestions importants que afecten els joves, com ara el transport públic o 

els ajuts a l’habitatge, i es pregunta si es faran habitatges dotacionals amb un preu de lloguer 

assequible per a joves. Creu que hi ha moltes qüestions pendents i manifesta l’esperança de 

tractar-les totes ben aviat. 

 

La Sra. ESTELLER retreu al govern que hagi suprimit la Regidoria de Joventut i opina que 

hauria d’estar adscrita a l’Àrea de Presidència pel seu caràcter transversal. Reconeix que el seu 

grup es va mostrar crític amb el Pla de joventut anterior perquè era intervencionista i retreu que 

l’Ajuntament actual faci el mateix i es mostri excessivament paternalista. 

Opina que la clau està en la formació i l’ocupació, i pensa que el Pla de garantia juvenil ha estat 

positiu. També diu que l’Ajuntament és responsable de combatre l’absentisme escolar, punt que 

considera molt important. 

Mostra el seu suport al pla de xoc contra l’atur juvenil perquè destaca que encara hi ha més 

d’11.000 joves sense treballar a la ciutat, i opina que l’Ajuntament té instruments per facilitar 

les incorporacions al mercat laboral mitjançant polítiques fermes i decidides. Ara bé, retreu el 

fet que hi hagi punts del pla anterior que encara no s’hagin desenvolupat i opina que la clau rau 

en fer accions concretes. 

 

La Sra. ROVIRA fa saber que el seu grup entén que el jovent és un col·lectiu que demana 

accions polítiques de caire transversal però també específiques, perquè la realitat que viu és 

diferent a la d’altres col·lectius de la societat. Per això, considera que falten mesures concretes. 

Recorda que Barcelona en Comú en portava algunes en el seu programa com ara la derogació 

de la Llei del civisme, la qual impedeix que es realitzin accions al carrer sense ser multat. 

Respecte a l’ocupació, diu que l’Ajuntament hauria d’assegurar que el jovent conegui els seus 

drets laborals i hauria de fomentar el treball col·laborador i cooperatiu. Opina que el Programa 

de garantia juvenil és un desastre i apunta que aquesta és l’opinió de quasi tots els col·lectius de 

joves de Barcelona. També creu que els programes de Barcelona Activa no han estat útils. 

Demana al govern mesures concretes. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

4.-  (M1519/2640) Que comparegui el responsable del govern municipal per tal d’informar sobre 

quin és el posicionament del govern sobre els grans esdeveniments esportius internacionals a la 

ciutat. 
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 La Sra. PÉREZ dóna la paraula a la comissionada Sra. Carranza. 

 

La Sra. CARRANZA anuncia que el 5 de febrer es va constituir el Consell Municipal de 

l’Esport en el qual es van explicar totes les línies prioritàries en matèria d’esport per part de 

l’Ajuntament i es va parlar dels grans esdeveniments internacionals. Tot i així, en fa un breu 

resum i comença diferenciant els grans esdeveniments dels esdeveniments de ciutat. Informa 

que els de ciutat són uns 200 l’any i impliquen uns 300.000 ciutadans tant de Barcelona com de 

fora, i opina que és un calendari potent i molt consolidat que volen seguir treballant amb la 

voluntat d’aportar-hi més qualitat. 

Comenta que hi ha una sèrie d’activitats que es poden considerar grans esdeveniments com ara 

la mitja marató, celebrada el diumenge anterior, o la Marató de Barcelona, que vol arribar als 

20.000 participants. 

Afegeix que hi ha un altre paquet d’activitats anomenat els Trofeus Internacionals Ciutat de 

Barcelona, compost per 32 trofeus d’esports minoritaris, cosa que considera important. 

En darrer lloc, destaca el paquet dels grans esdeveniments internacionals i mostra el seu 

convenciment sobre el fet que Barcelona en segueixi acollint. Ara bé, matisa que el govern vol 

canviar la inèrcia que hi ha hagut fins ara i que, per aquest motiu, ha iniciat un procés de debat i 

reflexió per establir noves relacions entre aquests esdeveniments i la ciutat, i comenta que ho 

vol compartir amb altres ciutats que es troben en situacions semblants. Informa que tot plegat es 

farà amb transparència i considera que no es pot fer qualsevol cosa, sinó que s’ha de vetllar 

perquè l’esdeveniment tingui un retorn cap a la ciutat. 

Comunica que entre abril i maig, el govern vol presentar una mesura de govern amb el resultat 

d’aquest debat i reflexió, i amb un calendari d’allò acordat per tal de compartir-la amb la 

Comissió i poder aprovar-la conjuntament. 

 

El Sr. MÒDOL explica que el seu grup ha demanat aquesta compareixença perquè creia oportú 

exposar a la Comissió els diferents temes que s’han parlat i les decisions preses pel govern. 

Ara bé, retreu a la Sra. Carranza que hagi donat una resposta molt semblant a la Sra. Sureda, ja 

que ambdues han parlat de transparència, participació i grups de treball, però en cap cas de les 

decisions preses. 

Demana que informi sobre el Roller Games, altres candidatures, la Comissió sobre els Jocs 

d’Hivern i altres temes sobre els quals n’ha sentit a parlar, ja sigui a la premsa o directament en 

conversa amb el govern. Demana agilitat i concreció. 

 

La Sra. FANDOS recorda que el 2013 Barcelona va ser la segona ciutat esportiva del món i 

opina que és positiu que sigui un referent mundial en temes d’esport perquè l’esport aporta 

molts valors. A més, destaca que més de 27.000 treballadors i més de 2.100 empreses es 

dediquen a l’àmbit de l’esport. 

Després, mostra el seu desacord amb el fet que la Sra. Carranza hagi parlat de transparència 

perquè opina que sempre n’hi ha hagut. I, de fet, recorda que el Consell Municipal de l’Esport 

va crear un grup que parlava de grans esdeveniments en el qual no se’n va decidir cap sense 

haver parlat amb tots els grups, per la qual cosa es va crear un grup de decisió. Comenta que 

aquest grup va heretar els dos esdeveniments esportius més cars, que són els mundials de 

natació i els mundials de bàsquet, signats per l’equip d’Iniciativa i el PSC, i destaca que el 

govern de CiU va intentar rebaixar-los una mica. 

Tot i això, mostra el seu acord amb la necessitat d’anar cap a un model que rebaixi costos i 

busqui un retorn per a la ciutat però destaca que el govern anterior també ho va procurar, i per 

tant no es pot parlar de transparència únicament referint-se al mandat actual. En aquest sentit, 

apunta que el seu grup va editar un informe sobre la dimensió social de l’esport i diu que va 

aconseguir que tots els grans esdeveniments tinguessin un retorn social. 
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La Sra. BARCELÓ comenta que, després dels Jocs Olímpics de 1992, Barcelona es va convertir 

en una capital esportiva de referència mundial i opina que això ha de tenir continuïtat. 

Reconeix la bona tasca feta per part del govern a l’hora d’informar als grups i fa referència a la 

informació que va passar la comissionada d’Esports sobre la celebració dels Roller Games el 

2019 i no el 2017. 

Tot i això, retreu les declaracions fetes per l’alcaldessa en les quals deia que un esdeveniment 

esportiu com la Fórmula 1 no era una prioritat, ja que l’Ajuntament hi aporta 4 milions d’euros 

anuals i l’impacte per a la ciutat és de 200 milions, i 350 milions d’euros per a Catalunya. 

També retreu que una prioritat del govern hagi estat dotar de 40.000 euros la subvenció 

extraordinària per a la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes. 

Aprofita per preguntar al govern si seria possible que la selecció espanyola tornés a jugar a la 

ciutat, ja que fa dotze anys que no ho fa. En aquest punt, demana neutralitat ideològica en 

l’esport i en els esdeveniments esportius, que creu que han d’evitar la confrontació. 

Respecte al grup de reflexió que ha mencionat la Sra. Carranza, expressa la seva esperança 

perquè faci passos endavant i segueixi la línia que va començar el govern anterior per 

posicionar Barcelona en una situació important dins dels esdeveniments esportius. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ considera que Barcelona és una marca esportiva internacional gràcies als 

Jocs Olímpics i, també, als grans esdeveniments esportius que s’han organitzat fins ara, i opina 

que ha de continuar sent així. 

Creu que l’esport incorpora un motor de canvi perquè en l’àmbit individual significa un estil de 

vida saludable, en l’àmbit social és un instrument de cohesió, en l’àmbit econòmic és un sector 

innovador capaç de generar riquesa i ocupació, i en l’àmbit autonòmic és una targeta de 

presentació immillorable de Catalunya al món. 

Destaca el paper dels clubs de la ciutat i opina que en caldria millorar la gestió i l’organització, 

perquè és imprescindible comptar amb el ric teixit dels clubs existents a l’hora de triar 

qualsevol gran esdeveniment. 

Considera innegable el guany econòmic que suposa l’esport per a la ciutat, tant per l’activitat 

comercial com laboral que genera, i opina que cal analitzar cada esdeveniment esportiu i 

veure’n els costos i les inversions que comporta. Creu que s’han de tenir en compte criteris de 

sostenibilitat econòmica i ambiental i el retorn de la inversió a l’hora d’escollir esdeveniments. 

 

La Sra. ESTELLER retreu al govern actual que decidís unilateralment retirar la candidatura dels 

Jocs d’Hivern i, al seu parer, aquesta acció va donar a entendre el seu desinterès per acollir 

grans esdeveniments esportius. Creu que la renúncia a l’organització del World Roller Games 

evidencia el mateix fet. 

Mostra el seu acord amb la necessitat de buscar un retorn per a la ciutat i reconeix que l’anterior 

govern va fer un gran pas en aquest sentint procurant que els esdeveniments revertissin en les 

federacions i clubs per a l’esport base. Es queixa del procés de reflexió que ha mencionat la Sra. 

Carranza i opina que qualsevol procés semblant no hauria de comportar la paralització 

d’actuacions. 

Demana quins són els esdeveniments i categories que el govern creu que s’han de fer, i què 

preveu fer amb el campionat del món de pilota, l’europeu de waterpolo, el mundial d’atletisme i 

sobre les possibles candidatures en les quals es pot presentar la ciutat. 

 

La Sra. ROVIRA opina que en aquest àmbit es toquen dues categories diferenciades: el model 

esportiu i el model dels grans esdeveniments de la ciutat. Creu que tot i ser diferents han de 

tenir una mateixa línia i, en aquest sentit, celebra que Barcelona no s’hagi presentat als Jocs 

d’Hivern, ja que troba que per motius de sostenibilitat i ecologisme, la candidatura no tenia cap 

mena de sentit. 
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Ara bé, mostra el seu desacord en el fet de mantenir la partida pel circuit de Montmeló perquè 

creu que és un negoci privat i no ha de comptar amb fons públics, que s’haurien de destinar a un 

model on els veïns poguessin gaudir de l’esport de proximitat tot reforçant els clubs esportius. 

Opina que sota el paraigua dels grans esdeveniments i el retorn social s’hi amaguen moltes 

mancances, com ara les condicions laborals de les persones que participen en el muntatge i el 

mateix desenvolupament de l’esdeveniment, i es pregunta si es vol arribar a veïns o a persones 

selectes. 

Creu que el debat sobre l’esport és molt ampli i amaga un debat sobre el model de ciutat, i 

pensa que cal treballar més la línia d’un model esportiu proper per als veïns de Barcelona, tot i 

que no renuncia a la celebració de grans esdeveniments. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada Sra. Carranza. 

 

La Sra. CARRANZA agraeix les aportacions dels grups i diu que les tindrà en compte. Es 

compromet a presentar la mesura de govern amb accions i calendari al mes d’abril i respon a la 

Sra. Fandos que, respecte a la transparència, no es referia tant al mateix govern com a les 

organitzacions implicades en els grans esdeveniments. 

 

El Sr. BARCELÓ demana a la comissionada d’Esports que respongui la seva pregunta en algun 

altre moment si no ho pot fer a la Comissió per manca de temps. 

  

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

5.-  (CF 2016-02/2) RATIFICAR per part de l’Ajuntament de Barcelona, com a ens consorciat, 

l’acord adoptat per la Junta de Govern del Consorci Pla de Rehabilitació i Equipament de 

Teatres de Barcelona en la sessió de 20 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 i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 

racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, a més d’altres 

modificacions adients, segons consta en l’expedient administratiu. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, CiU, C’s, ERC, PSC i PP i amb el 

posicionament contrari de la CUP.  

 

6.-  (CF 2016-02/3) RATIFICAR per part de l’Ajuntament de Barcelona, com a ens consorciat, 

l’acord adoptat per la Junta Rectora del Consorci Institut Ramon Llull en sessió de 16 de 

desembre 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 i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic 

i altres mesures de reforma administrativa, i d’altres modificacions adients, segons consta en 

l’expedient administratiu. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de BC, CiU, C’s, ERC i PSC, amb l’abstenció del 

PP i amb el posicionament contrari de la CUP.  
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IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

7.-  (M1519/2664) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al govern municipal a que 

presenti un conveni/projecte que vinculi les noves tecnologies i el Mobile World Congress amb 

reptes socials i amb el Tercer Sector Social. 

 

La Sra. FANDOS explica que la seva proposició va relacionada amb la celebració del Mobile 

World Congress que tindrà lloc en pocs dies i considera que aquest congrés porta grans reptes 

socials. Especifica que, en l’anterior mandat, es va treballar intensament en la línia de creació 

d’apps per millorar la vida de les persones, i en destaca les millores en la teleassistències i les 

apps pensades per a persones amb discapacitat i concebudes per donar un impuls al voluntariat. 

Creu que la línia adequada a seguir passa per formalitzar un conveni amb la fundació del 

Mobile i amb les entitats de la Taula del Tercer Sector Social, i opina que l’mSocial és un repte 

important. També mostra la seva tranquil·litat pel fet que l’alcaldessa respongués el dia anterior 

en la mateixa línia respecte a aquests temes. 

 

La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del seu grup i recorda que el Mobile World 

Congress, el congrés de telefonia més important del món, se celebra a Barcelona des del 2005. 

Destaca que l’any anterior la fira va atraure 90.000 visitants i va generar 436 milions d’euros i 

12.500 treballs temporals. 

Mostra el seu acord amb la proposta perquè creu que les noves tecnologies poden afavorir la 

inclusió de persones amb dificultats i menciona el servei de teleassistència i el projecte Vincles, 

realitzat pel govern anterior, que va obtenir un premi important i del qual en demana la 

continuïtat. 

També opina que les noves tecnologies poden aportar millores mediambientals, energètiques, i 

una optimització de la mobilitat i l’eficàcia en la gestió pública, per la qual cosa creu que és 

necessària la seva implementació en l’àmbit educatiu, sanitari i d’atenció a les persones, per tal 

de millorar la seves condicions de vida. 

En darrer lloc, fa saber que el seu grup voldria destinar els beneficis de les grans fires com el 

Mobile a polítiques socials on les persones siguin el centre d’atenció. 

 

La Sra. BENEDÍ manifesta el vot a favor de la proposició però retreu al Grup de CiU que faci 

bandera d’haver treballat per la innovació durant el govern perquè opina que, en realitat, van 

enfocar la feina en el projecte d’smart city, que significava una divisió dins l’Institut Municipal 

d’Informàtica i, també, la creació del city protocol. Retreu a l’equip de govern que no informi 

sobre el punt en què es troben alguns acords en aquest àmbit empresos pel govern anterior i 

també opina que el concepte smart city va ser tan tecnològic que va oblidar el ciutadà. 

D’altra banda, reconeix i celebra que el projecte Vincles tingués el premi Bloomberg, dotat amb 

5 milions d’euros, però demana en quin punt es troba. 

Amb tot, considera que la proposició presentada es queda molt curta i recorda que a la Comissió 
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de Presidència del mes de novembre el seu grup va marcar el rumb que volia respecte a la 

vinculació dels temes socials i la Fundació Mobile World Capital. Opina que l’aposta pel tercer 

sector des de les tecnologies no passa per conferències durant el Mobile sinó per donar 

protagonisme durant tot l’any al sector que ajuda a millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 

Per aquest motiu, proposa ampliar el conveni instant la Fundació Barcelona Mobile World 

Capital a impulsar la revolució mòbil urbana convertint Barcelona en una ciutat de referència 

que aposti per un ús intel·ligent de les noves tecnologies per a una gestió eficaç dels recursos, 

una millora de la qualitat de vida i un empoderament del ciutadà, transformant l’esfera social 

amb l’objectiu d’aconseguir un accés més potent al coneixement i més cohesió social. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa el vot favorable del seu grup. Tot seguit, opina que és 

imprescindible vincular qualsevol esdeveniment de les característiques del Mobile a la millora 

de vida dels ciutadans, i pensa que s’han des buscar fórmules per fer-ho, tal com s’ha fet fins 

ara. També creu que han de millorar les condicions de treball de les activitats vinculades a 

aquests esdeveniments. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta el vot a favor de la proposta i opina que el Mobile és una gran 

oportunitat per a Barcelona, ja que ha tingut un impacte de més de 1.500 milions d’euros en 

totes les celebracions, i ha creat ocupació de tot tipus, cosa que troba molt positiva. 

Creu que les noves tecnologies han d’estar al servei de les persones, cosa que queda palesa amb 

els diferents projectes posats en marxa en aquest àmbit, i pensa que és necessari que des de la 

fundació –que recorda que es va crear a l’Ajuntament per unanimitat el 2012– es miri d’afavorir 

el retorn social de les mateixes. 

 

La Sra. ROVIRA opina que és hipòcrita titllar de social el Mobile i recorda que el seu grup va 

fer una proposició a la Comissió perquè la Fundació negociés de nou les condicions dels 

treballadors amb les diferents empreses que en formen part per tal de garantir unes bones 

condicions laborals, davant la qual tots els grups es van posicionar en contra. En aquest sentit, 

apunta que segons el baròmetre del mes de desembre del 2015, el que més preocupava als veïns 

de Barcelona era el treball digne. 

Creu que el Mobile té clarament un caràcter antisocial i recorda que el conformen empreses que 

defensen els seus interessos privats. Afegeix que la Xarxa per a la República Democràtica del 

Congo ha demanat reiteradament poder repartir paperetes i explicar la situació de l’extracció de 

coltan perquè la gent conegui la situació real de la qual parteixen els materials amb els que es 

construeixen els seus mòbils i tauletes, i la Fundació ho ha prohibit. 

A més, es queixa de la situació laboral dels treballadors del Mobile i de la divisió sexual que es 

palesa durant tot el congrés. 

Per tot plegat, opina que cal construir esdeveniments de ciutat que sí que aportin contingut 

polític i una altra perspectiva de la sobirania tecnològica, i informa que el seu grup ha promogut 

i forma part del primer congrés de sobirania tecnològica que se celebrarà el cap de setmana 

següent a Barcelona. Així mateix, comunica que donarà suport a les companyes de Correscales 

i recorda que el govern va trencar el pacte que havia firmat. 

En darrer lloc, aprofita per donar suport a tots els vaguistes de transport que reclamen unes 

condicions de treball digne durant el Mobile. 

 

La Sra. ORTIZ manifesta el vot favorable del seu grup perquè el dia anterior l’alcaldessa va 

parlar de la presentació del conveni prevista per la setmana següent. Destaca que el govern 

actual ha estat el primer en replantejar-se el paper del Mobile i veure’n les contradiccions, ja 

que si amb ell Barcelona representa la capital mundial del mòbil, també cal tenir en compte que 

part de la població no pot accedir a les noves tecnologies, per la qual cosa pensa que la 
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tecnologia pot ser un element d’equitat però també de desigualtat. 

Explica que en els mesos de govern, s’ha treballat en la manera de revertir els recursos públics i 

també en els temps i l’exigència del sector privat, fent-ho visible a la ciutat i buscant estratègies 

per alinear els dos sectors. Creu que el conveni exposat és un exemple d’aquesta feina i destaca 

que compta amb més de 3.000 entitats que treballen en salut, accessibilitat i inserció laboral, 

entre altres sectors. 

Comenta que el conveni fet amb la plataforma vol ajudar-la perquè intercanviï les aplicacions i 

posi la tecnologia al servei del que es fa dia a dia en l’àmbit comunitari. 

 

La Sra. FANDOS respon a la Sra. Ortiz que no tenia coneixement de la proposta del tercer 

sector i li ensenya que un dels seus col·laboradors té registrada la marca mSocial, fet davant del 

qual demana explicacions al govern. 

Després, fa saber que, al seu parer, dir que l’smart city no tenia res a veure amb l’atenció a les 

persones significa no entendre el concepte, i es queixa de la crítica perquè diu que es va 

explicar la idea en diverses ocasions, una de les quals al mateix Mobile del 2014, que recollia 

totes les aplicacions pensades per a l’atenció a les persones. 

D’altra banda, destaca l’existència de la teleassistència i recorda que, gràcies al seu govern, es 

va passar de 5.000 persones en llista d’espera a 0 i es van ampliar els dispositius perifèrics. 

Seguidament, aclareix que el projecte Vincles no el van realitzar els tècnics de l’Ajuntament 

sinó que el va tirar endavant el Sr. Josep M. Miró, professor contractat per l’equip municipal 

perquè s’encarregués de promoure projectes d’innovació social lligats amb la tecnologia. 

Mostra la seva alegria pel fet que el projecte continuï. 

 

La Sra. ANDRÉS opina que s’ha treballat molt en la línia de les noves tecnologies i l’atenció a 

les persones tant des dels governs socialistes com des del govern anterior de CiU, i creu que hi 

ha hagut un gran progrés en la cura de persones grans, en l’atenció a persones amb 

dependència, i en els serveis i programes que s’ofereixen. Per això, opina que aquest aspecte 

hauria de ser un punt de trobada entre els diferents grups municipals i no un punt de 

confrontació. 

 

La Sra. ESTELLER insisteix en el fet que és important aprofitar el Mobile perquè les 

tecnologies estiguin al servei de millorar les condicions de vida de les persones amb algun grau 

de dependència, i pensa que cal enfortir col·laboracions al més aviat possible per avançar i 

explotar al màxim aquesta via. 

 

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

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

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

8.-  (M1519/2634) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda la creació de programes 

municipals específics d’ajuda a dones que decideixen ser mares i no disposen dels recursos 

econòmics, psicològics i socials necessaris. Aquests programes a més d’atorgar recursos 

materials, han de tenir com a objectiu donar recolzament, assistència i acompanyament a les 

dones des de l’inici del seu embaràs. 

 

La Sra. BARCELÓ presenta la proposició i exposa el fet que no totes les mares i famílies 

disposen dels recursos necessaris per tenir un fill fruit d’una situació sobrevinguda, per la qual 
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cosa opina que les administracions haurien de garantir que cap dona afronti amb dificultats la 

seva maternitat per aquesta causa. Matisa que avui dia encara hi ha una bretxa important 

respecte als homes en qüestions com el salari o la dedicació a la cura dels infants i les tasques 

de la llar, i recorda que al voltant del 25% de les dones treballadores embarassades entre 18 i 25 

anys són acomiadades. 

Opina que tot i ser pionera en polítiques de conciliació laboral i familiar, i tot i alguns ajuts de 

la Generalitat o de l’Estat, encara queda molta feina per fer per arribar a la situació de la què 

gaudeixen països com Finlàndia, Noruega o Alemanya, i constata que, actualment, no hi ha cap 

projecte municipal global d’atenció individualitzada i seguiment a les dones que decideixen ser 

mares però tenen mancança de recursos. 

Indica que per tot plegat presenta la proposta, que ha estat transaccionada amb CiU i el PSC-

CP, per crear programes específics per aquest col·lectiu amb l’objectiu de proporcionar recursos 

materials i donar suport, assistència i acompanyament. 

 

La Sra. VILA agraeix que el Grup de C’s hagi acceptat les seves esmenes i considera que si bé 

cal treballar aquesta qüestió també és important treballar l’àmbit familiar i la coresponsabilitat 

de les parelles de les futures mares. 

Expressa el vot favorable del seu grup perquè apunta que des de l’Ajuntament no es disposa 

d’una radiografia completa de la situació d’aquest grup de població, que creu necessària pel risc 

de vulnerabilitat que comporta tant per a les dones com per als menors. 

Opina que és important debatre sobre la millor coordinació entre diferents serveis, entre els 

quals cita els centres de Serveis Socials, el PIAD i els centres d’atenció primària, i manifesta 

l’esperança perquè el govern hi voti favorablement. 

 

La Sra. BENEDÍ constata que les dones continuen sent les que porten la criança en detriment, 

en alguns casos, de la seva carrera professional, i opina que per solucionar aquest tema cal un 

paquet de mesures que englobin les escoles bressol, les baixes per maternitat/paternitat més 

llargues i les mesures de flexibilitat de les empreses per permetre la conciliació, entre d’altres. 

Reconeix la importància que té la criança d’un fill i diu que quan es dóna el cas que les dones 

embarassades tenen problemes de vulnerabilitat, ja sigui per situacions de violència masclista, 

manca d’habitatge o precarietat econòmica, entre d’altres, cal oferir tot el suport tant material 

com psicològic. En aquest sentit, apunta la tasca realitzada per l’Institut Municipal de Serveis 

Socials i la Federació Catalana de Famílies Monoparentals, que cobreix les necessitats de les 

dones embarassades sense recursos, així com les prestacions de diversos programes socials amb 

la col·laboració d’entitats públiques i privades per prevenir i lluitar contra la pobresa infantil. 

Tot i així, considera oportú incrementar els recursos adreçats a aquests serveis i esperar la 

diagnosi de la Taula de la Feminització de la Pobresa abans de posicionar-se en aquesta 

proposició. Per tot plegat, expressa l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix al Grup de C’s que hagi acceptat les seves esmenes i explica que 

anaven en la línia de crear programes ad hoc per a dones que en algun moment del seu embaràs, 

per circumstàncies sobrevingudes i no volgudes, es trobaven en situació de precarietat 

econòmica o social. Opina que durant l’embaràs i la maternitat és imprescindible la 

coresponsabilitat de la parella i també de les institucions, i mostra el suport del seu grup a la 

proposició. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el vot favorable del seu grup perquè diu que les dones 

embarassades necessiten el màxim suport i acompanyament, també des de l’Administració, tant 

en l’àmbit material com emocional. 

Fa referència a la tasca d’algunes entitats com ara l’Associació de Famílies Monoparentals o 
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Acció Familiar, de la qual recorda que el seu grup va proposar al govern que fes un conveni 

amb ella per donar suport a la seva acció, i destaca la importància de l’ajuda psicològica per tal 

que les dones puguin tenir autonomia. 

Demana al govern que materialitzi els dos convenis que es proposen i destaca la tasca de les 

entitats que treballen amb dones embarassades sense recursos i sense família. 

 

La Sra. ROVIRA demana al Grup de C’s que especifiqui si la defensa del dret a la maternitat 

parteix de la base de la defensa al dret del cos, i pregunta si estan a favor de l’avortament de 

totes les dones embarassades que ho vulguin. També pregunta si aquest dret s’emmarca en els 

drets sexuals i reproductius i té en compte les parelles no heterosexuals i trans de la ciutat. 

 

La Sra. PÉREZ opina que les dones embarassades que volen ser mares a Barcelona o han estat 

mares tenen una cartera de serveis de suport, independentment de no disposar de la targeta 

sanitària, com ara l’atenció clínica i psicològica de l’ASSIR, la planificació familiar o altres 

projectes en aquesta línia. 

Mostra el seu suport al comentari de la Sra. Benedí sobre el fet que els programes en aquesta 

matèria han de tenir una perspectiva més àmplia que busqui la coresponsabilitat, i a l’espera 

dels resultats de la Taula de la Feminització de la Pobresa, expressa l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix les aportacions dels grups i diu que és un debat important que s’ha 

de seguir treballant més enllà de la Comissió. Mostra el seu acord amb el fet de tractar la 

coresponsabilitat i també amb el dret de cada dona a decidir, i respon a la Sra. Rovira que totes 

les formes de parella tindran el suport del seu grup i queden incloses en la mesura. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta l’abstenció del seu grup, tot i reconèixer el dret al propi cos, a la 

maternitat i a l’avortament de les persones que ho desitgen, perquè diu que la proposició deixa 

diferents qüestions oblidades com ara els circuits de salut existents a la ciutat. 

Apunta que el sistema de salut actualment no està garantint el dret a l’avortament ni tampoc que 

totes les persones que volen ser mares ho puguin ser, i demana a la comissionada de Salut que 

tiri endavant accions per fer possible aquests drets. 

Celebra que hi hagi més persones que se sumin al reconeixement dels drets a l’avortament i a la 

maternitat però opina que falten mesures concretes, com per exemple sobre les tasques de cura i 

reproducció en els diferents barris. 

 

La Sra. PÉREZ mostra el seu acord amb la necessitat de treballar projectes que no només se 

centrin en el suport a la criança sinó en vincles familiars, i espera que amb els resultats de la 

Taula de la Feminització de la Pobresa es pugui reobrir el debat. 

 

La Sra. Pérez expressa el vot en contra de BC, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable de CiU, 

la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedi expressa l’abstenció d’ERC, la 

Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP 

i la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP. S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda la creació de programes municipals 

específics d’ajuda a les dones que decideixen ser mares i no disposen dels recursos materials, 

psicològics i socials necessaris. Aquests programes a més d’atorgar recursos materials, han de 

tenir com a objectiu donar recolzament, assistència i acompanyament a les dones des de l’inici 

del seu embaràs promovent la coresponsabilitat en l’àmbit familiar. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (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 sí del consistori, fent-

les extensives als instituts, empreses municipals i serveis externalitzats que depenen de 

l’Ajuntament de Barcelona, tant per a càrrecs polítics, càrrecs tècnics així com 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 presenta la proposició i explica que el temps i la qualitat de vida es veuen 

directament afectats per les exigències de la societat actual, de la qual en destaca els horaris 

laborals i la reducció de la llibertat personal i les relacions personals. Opina que el desequilibri 

de rols de gènere requereix definir noves estructures alternatives d’organització social dels 

temps i dels treballs que permetin desenvolupar tant a homes com a dones els seus projectes de 

vida al marge dels papers assignats, i matisa que l’àmbit laboral fa difícil aquesta fita perquè 

condiciona desproporcionadament la vida de les persones. Diu que les noves fórmules passen 

per acollir les diferents situacions de les persones, ja que hi ha grups com els joves o les 

persones jubilades que necessiten alternatives al seu temps, i no pas conciliació. 

Explica que, vist que l’Ajuntament ha donat suport a la reforma horària «Ara és l’hora», creu 

oportú que sigui pioner i implanti mesures per fer real la transformació dels horaris laborals i 

socials que regeixen actualment les vides, i presenta la proposició, tot indicant la necessitat de 

considerar especialment les persones que conformen famílies monoparentals, nombroses o amb 

persones grans dependents o amb alguna discapacitat. 

 

La Sra. HOMS opina que qualsevol mesura que busqui una millora de conciliació i 

racionalització d’horaris serà benvinguda, però apunta que cal no oblidar que estem parlant del 

dret del propi treballador i que, per tant, la conciliació laboral segueix sent molt important. 

D’altra banda, opina que cal aprofitar la feina feta i recorda que el gener del 2015, el govern va 

aprovar una guia feta des de l’Àrea de Conciliació d’Usos del Temps que posava les bases per a 

fomentar mesures de conciliació. 

Aprofita per comentar que el barri del Raval és pioner en l’àmbit de territoris responsables 

perquè fa anys que té aquesta manera de treballar i en destaca les dinàmiques que s’hi 

desenvolupen, que tenen una sensibilitat especial amb tots els temes exposats. 

Per tot plegat, manifesta el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. BARCELÓ expressa el vot a favor del seu grup i recorda que en l’anterior comissió va 

presentar un prec en el qual demanava al govern que presentés un projecte de mesures en 

l’àmbit municipal de conciliació de la vida laboral i familiar que va ser acceptat. 

Informa que segons l’estudi «Evolució de la família a Europa 2014», Espanya és un dels països 

amb menys flexibilitat laboral per a la conciliació, i destaca les situacions de Suècia, Finlàndia 

o Dinamarca com a països amb més flexibilitat. A més, manifesta que les dones són les més 

afectades per aquesta mancança. 

Comenta la creació el 2015 de la Guia de conciliació de la vida personal i laboral en el si de 

l’Ajuntament però reconeix que hi ha hagut retallades des del 2011 en el govern autonòmic i de 

l’Estat que han suposat 400 milions d’euros menys dedicats a famílies amb menors, per la qual 

cosa considera oportuna la proposta. 
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Mostra el seu acord amb el fet que la mesa permanent tingui una representació de totes les 

persones i, especialment, els col·lectius amb més necessitats de conciliació, dels quals en 

destaca les dones que realitzen tasques de cura, i apunta la importància que en la mesa es tractin 

mesures de present i de futur perquè l’educació dels nens es basi en la igualtat d’oportunitats 

entre homes i dones i tingui present la conciliació. 

En darrer lloc, opina que la conciliació laboral i familiar hauria de ser un dret per a tothom i 

considera que l’Ajuntament n’ha de ser un exemple. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa l’abstenció del seu grup per diferents motius. En primer lloc, opina 

que la conciliació de la vida familiar dels treballadors de l’Ajuntament és un tema que s’hauria 

de tractar a la Comissió de Presidència i diu que, si es tracta també de considerar les condicions 

de treball, la possibilitat de fer una taula hauria de ser decisió dels mateixos treballadors. En 

segon lloc, destaca que els treballadors de l’Ajuntament estan molt vinculats a la vida de la 

ciutat pel que fa a serveis, equipaments, infraestructures de mobilitat, horaris comercials, 

horaris de locals d’oci, entre d’altres, però creu que no només és necessari mirar què cal als 

treballadors de la institució sinó també als ciutadans de Barcelona. 

Pensa que cal indagar una reflexió sobre el model horari de la ciutat i destaca la importància de 

debatre sobre els horaris comercials perquè diu que condicionen la vida de tothom. 

 

La Sra. ESTELLER mostra el suport del seu grup a la proposició perquè considera que la 

conciliació personal, laboral i familiar és un canvi cultural necessari a Barcelona, Catalunya i 

Espanya per tal de fer l’equiparació amb països europeus i que, per tant, cal anar més enllà de 

l’àmbit municipal. Recorda els estudis del Sr. Buqueras en el tema d’adaptació horària i diu que 

és un tema molt complex perquè requereix la complicitat dels agents de la ciutat i del país 

sencer. 

Després, apunta que la Llei 8/2006 de Catalunya és capdavantera i estableix unes jornades 

laborals que faciliten la conciliació en l’àmbit de les administracions públiques. Ara bé, destaca 

que hi ha sectors com per exemple l’àmbit polític on la conciliació és més complicada i troba 

oportú que se’n pugui debatre en una taula de treball. 

Respecte al punt que incorpora la proposició sobre la conciliació dels serveis externalitzats de 

l’Ajuntament, opina que el seu marge de maniobra rau en les clàusules socials i recorda que les 

empreses tenen autonomia per establir el seu règim de regulació. 

 

La Sra. ROVIRA mostra el seu acord amb el fet de donar eines a tot allò que busqui millorar les 

condicions i qualitat de vida de les persones i diu que l’Ajuntament té diferents competències 

per fer-ho des de les seves comissions, plenaris i altres òrgans de govern. 

Tot seguit, opina que les condicions laborals de la majoria de treballadors de l’Ajuntament no 

són dignes i recorda que hi ha hagut queixes que encara no han rebut resposta. Creu que el 

primer que ha de fer l’Ajuntament és treballar en aquest àmbit, incloent les condicions dels 

treballadors externalitzats mitjançant clàusules socials. 

Així mateix, pensa que l’Ajuntament té la capacitat de fer uns serveis públics empoderadors que 

donin resposta al conjunt de problemàtiques dels veïns i els facin coresponsables en les 

diferents qüestions que els afecten, però es queixa del fet que les diferents propostes que ha 

presentat el seu grup en aquesta línia s’hagin votat en contra, per la qual cosa interpreta que el 

govern no vol adquirir aquesta perspectiva. 

Per acabar, mostra el seu acord amb el fet que les tasques de cura i reproductiva són essencials 

però opina que el govern no les està resolent ara per ara. Tot i això, celebra que es pugui fer la 

mesa proposada perquè considera que, així, es podrà conèixer la magnitud del problema. 
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La Sra. ORTIZ dóna la paraula al Sr. Via, comissionat d’Economia Cooperativa, Social i 

Solidària, i Consum. 

 

El Sr. VIA anuncia que el govern vol reforçar i donar continuïtat al conjunt d’accions iniciades 

en mandats anteriors sobre els usos socials del temps i destaca alguns fets importants, com ara 

la posada en marxa de la xarxa de Nous Usos Socials del Temps. Considera que la proposició 

encaixa perfectament amb aquesta voluntat i insisteix que, tal com formula el pacte del temps, 

el replantejament sobre l’ús productiu, el temps social i el temps de cures ha de completar-se 

amb una reflexió més generalitzada sobre tot allò relatiu al temps. 

 

La Sra. ORTIZ expressa el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix el posicionament dels grups i respon a la Sra. Homs que, 

efectivament, es tindrà en compte tot allò que s’ha fet anteriorment. Contesta a la Sra. Andrés 

que està d’acord amb el fet que els treballadors de l’Ajuntament vinculen la seva feina a la 

ciutat i als serveis i diu que, precisament per això, l’Administració ha de ser l’exemple del nou 

pacte dels usos del temps, i enumera tres exemples concrets: primer, diu que els teatres podrien 

començar les seves funcions abans; després, diu que l’hora prime time de BTV hauria de ser 

abans; i, tercer, comenta que les reunions dels òrgans de govern es podrien convocar més 

d’hora. Opina que és una tasca que es pot fer paulatinament. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Homs expressa el vot favorable de CiU, 

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

d’ERC, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable 

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

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

10.-  (M1519/2641) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que l’Ajuntament 

contempli en la seva cartera d’habitatges dotacionals i d’habitatges amb serveis per a persones 

grans una oferta d’equipaments que siguin espais inclusius i segurs per acollir persones grans 

LGTBI. 

 

La Sra. ANDRÉS explica que l’envelliment i sobreenvelliment de la població és un factor que 

també afecta les persones LGTBI amb l’agreujant que aquest col·lectiu ha viscut situacions 

difícils, entre les quals menciona la persecució, l’ostracisme o l’exclusió, entre d’altres. Per 

això, considera necessari reconèixer la tasca duta a terme per les entitats que conformen el 

Consell Municipal d’LGTBI, i també l’estudi realitzat per la Fundació Enllaç, i diu que la seva 

proposició té l’objectiu de suprimir la discriminació per motius d’orientació sexual i identitat de 

gènere en les esferes públiques i privades de les persones grans LGTBI, i garantir la seva 

privacitat. Per això, exposa la proposició en la qual especifica que no demana que es creïn 

guetos d’habitatges per a col·lectius LGTBI sinó que s’insereixin en l’entorn comunitari que els 

correspon, amb les condicions de preservació de la seva privacitat i d’inclusió en la comunitat 

que sigui. 

 

La Sra. VILA mostra la seva satisfacció davant del plantejament exposat per la Sra. Andrés 

perquè diu que en altres ciutats europees s’han creat edificis exclusius per a persones grans 

LGTBI i no és el model que ella vol per a Barcelona. Recorda que en el mandat anterior es va 

treballar amb la Fundació Enllaç i en el marc del Consell de l’LGTBI es va crear un grup de 

treball específic de persones grans per tractar aquests temes, que va donar com a resultat 
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l’aposta per un model inclusiu i de no segregació. Matisa que, des de llavors, es va començar a 

treballar per fer una radiografia de les necessitats d’aquest col·lectiu i de les seves expectatives 

de futur –cosa realitzada conjuntament amb la Universitat i la Fundació Enllaç–, i també es va 

començar a fer formació de personal de residències per treballar la sensibilització, acció que 

formava part d’una prova pilot. Demana al govern quin és el resultat d’aquest estudi i expressa 

el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. SIERRA excusa al Sr. Blanco perquè ha hagut de marxar per indisposició i, seguidament, 

expressa el vot favorable del seu grup. Ara bé, demana al Grup del PSC-CP que modifiqui el 

text i en comptes de parlar de cartera d’habitatges parli d’un pla d’inclusió social, perquè creu 

que recull més adequadament la idea. 

Mostra el seu acord amb la defensa de distribuir habitatges per al col·lectiu en diferents barris i 

no generar guetos, però expressa el seu desacord amb la creació d’equipaments específics per a 

aquest col·lectiu, ja que creu que el parc públic d’habitatge ha de ser inclusiu per a totes les 

persones que ho necessitin independentment de la seva condició sexual. 

Per tot plegat, expressa el vot favorable a la proposició. 

 

La Sra. BENEDÍ exposa que fer-se gran és un fet natural i que una vida completa és aquella que 

arriba a la vellesa. Constata que les persones grans LGTBI van viure moments difícils i de lluita 

durant la seva joventut, i recorda que fins fa deu anys no es podien casar i que, encara 

actualment, no poden adoptar un fill amb normalitat. Expressa la seva preocupació pel fet que 

aquelles que resideixen en habitatges o residències tutelades no tinguin l’acompanyament de 

personal sensibilitzat amb la seva situació i hagin d’optar per amagar la seva orientació sexual, i 

opina que haurien de poder gaudir de la seguretat de rebre tot allò que necessiten quan es fan 

grans. Per això, creu que cal protegir el seu benestar i, especialment, en situacions de 

vulnerabilitat i dependència, promovent models residencials i equipaments no LGTBI-fòbics, 

per la qual cosa mostra el suport del seu grup a la proposició. 

 

La Sra. ESTELLER comparteix la idea que les persones LGTBI no han de patir cap tipus de 

discriminació i, per tant, es mostra favorable al fet de no crear equipaments específics per 

aquest col·lectiu. Per això, expressa l’abstenció del seu grup i opina que qualsevol tipus de 

discriminació denota que no hi ha igualtat. 

A més, recorda que hi ha més de 500 persones en llistes d’espera per accedir a pisos 

dotacionals, més de 7.000 per tenir una plaça de residència i més de 400 per accedir a centres 

d’atenció de dia. Amb tot, mostra el seu acord amb el fet d’intentar crear més mitjans i demanar 

a la Generalitat que creï més places per a Barcelona. 

 

La Sra. ROVIRA expressa el vot favorable del seu grup i opina que el govern està treballant en 

la bona línia tota la temàtica de LGTBI. Creu que la proposició podria ser més concreta i 

recorda que no tothom es troba en situació d’igualtat davant del sistema patriarcal perquè 

incideix en cadascú segons el gènere, l’origen i l’orientació sexual. Especifica que al grup 

LGTBI els afecta d’una forma concreta i que el fenomen és conegut com a interseccionalitat i 

recomana als assistents que s’informin al respecte per a poder tractar el tema amb 

professionalitat i evitar intervencions com la de la Sra. Esteller. 

Mostra el seu acord amb el fet de tenir en compte la perspectiva de gènere i la perspectiva 

LGTBI a l’hora d’assignar habitatges i també amb el fet d’implementar el protocol contra 

l’LGTBI-fòbia, ja que considera que, així, s’acabarà d’implementar la llei contra l’LGTBI-fòbia 

a Barcelona. 
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La Sra. PÉREZ comparteix la importància i l’interès de l’estudi que s’ha mencionat i explica 

que va fer l’esmena precisament per avançar-ne les seves conclusions i vehicular-se a 

l’habitatge a través del Pla LGTBI i el Pla d’inclusió. Opina que l’estudi assenyalat és cabdal 

perquè apunta aspectes que fins aleshores no s’havien tractat a l’hora de pensar polítiques pel 

col·lectiu LGTBI. 

Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix el suport dels grups i reitera que la proposició apunta a places 

residencials inclusives que no segreguin i que combatin tots els impediments i obstacles per 

tenir una vellesa digna de les persones LGTBI. 

 

El Sr. SIERRA se suma al reconeixement envers el col·lectiu perquè diu que no sols van viure 

una etapa dura abans de l’aprovació de la Constitució sinó que, a més, van ser perseguits pel 

Codi penal i empresonats. 

 

La Sra. ESTELLER respon a la Sra. Rovira que la seva visió de la realitat està distorsionada i li 

demana que no faci comentaris sobre les intervencions dels altres. 

 

La Sra. Pérez expressa el vot favorable de BC, la Sra. Homs expressa el vot favorable de CiU, 

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

d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 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 que l’Ajuntament contempli en el pla 

d’inclusió social i el pla LGTBI les necessitats de les persones pertanyents als col·lectius 

LGTBI una oferta d’equipaments residencials i habitatges amb serveis que siguin inclusius i 

segurs. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

11.-  (M1519/2657) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el govern 

municipal a revisar els projectes del Museu Verdaguer de la literatura per tal de garantir la 

presencia d’autors catalans en llengua castellana, així com la dels autors espanyols i 

llatinoamericans universals. 

 

La Sra. ESTELLER inicia la seva intervenció explicant que s’ha fet una petita modificació a la 

proposició que presentarà. Comunica que la voluntat del seu grup ja va ser expressada el març 

anterior i rau en el fet que la Casa Verdaguer sigui la casa de literatura que aculli autors catalans 

al marge de l’idioma en què escriguin, i també aculli literatura universal, dins la qual contempla 

l’espanyola, la llatinoamericana i la de qualsevol altre idioma. 

Explica que en l’anterior mandat els escriptors catalans que escrivien en castellà van quedar 

exclosos d’aquesta participació a la Casa Verdaguer, cosa que troba inadequada, i recorda 

autors que escriuen en castellà com Mendoza, Matute, Montalbán, Cercas, Gil de Bieda, la 

Generació del 27, Machado, Galdós, Borges, Cortázar, Neruda i altres que creu que aporten 

riquesa cultural.  

Comenta que ha acceptat l’esmena presentada pel Grup de BC i el Grup de CiU, en què es diu 

que s’inclogui l’occità i l’aranès. 
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El Sr. CIURANA manifesta el vot en contra del seu grup per diversos motius. Primer, diu que 

la proposició parteix d’un supòsit fals, ja que el projecte original de la Casa Verdaguer no 

excloïa cap autor de la literatura universal escrigués en l’idioma que escrigués. Segon, retreu a 

la Sra. Esteller el fet que hagi dit malament els noms d’escriptors com Borges o Joan Marcé 

durant la seva intervenció. Tercer, es queixa del fet que el text de la proposició no garanteixi la 

presència d’autors que escriuen en català i mostra la seva sorpresa davant l’acceptació del 

govern del text. 

 

La Sra. BARCELÓ recorda que en el dossier de premsa presentat el 4 de març de 2015 durant 

el mandat anterior, s’afirmava que la Casa Verdaguer era una casa de literatura i un espai que 

apel·lava al valor de la paraula literària en les seves singulars capacitats simbòliques i 

col·lectives. Opina, però, que aquestes capacitats no han de ser polítiques sinó culturals, i 

manifesta la seva voluntat perquè la Casa Verdaguer sigui un referent també internacional, tal 

com expressa la documentació del primer Consell d’Administració de l’ICUB durant el present 

mandat. Afegeix que la paraula clau del text és universal i respon al Sr. Ciurana que un autor 

que escrigui en castellà no és un autor estranger. 

Creu que la veritable cultura és aquella que cerca el valor de la universalitat i diu que no es pot 

negar l’origen d’un autor pel fet d’escriure en una llengua o una altra, cosa que comportaria una 

visió reduccionista i polititzada. 

Opina que la cultura catalana és tota aquella que es crea a Catalunya, independentment de 

l’idioma, i també la que creen autors d’origen català, visquin on visquin. Per això, demana a 

l’Ajuntament que garanteixi el castellà i recorda que és una de les dues llengües oficials 

reconeguda a la Carta municipal de Barcelona. 

Per tot plegat, expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ inicia la seva intervenció constatant que la Vil·la Joana de Vallvidrera ha 

esdevingut un lloc unit a la memòria de Verdaguer tant pels objectes i ambients de l’espai com 

per les col·leccions que s’hi han reunit i permeten explicar la seva trajectòria personal i literària. 

Apunta que la vida de Verdaguer va estar lligada a la recuperació de la literatura catalana i, 

especialment, al gènere de poesia de la Renaixença cultural del país, per la qual cosa opina que 

aquest espai ha de subscriure’s a aquestes característiques. Tot i això, mostra el seu acord amb 

el fet que els escriptors catalans en llengua castellana exposin la seva obra en un marc apropiat, 

que considera que no és la Casa Verdaguer. 

D’altra banda, mostra la seva sorpresa davant del fet que el Grup del PPC vulgui incloure autors 

en llengua castellana en el programa d’un museu del qual encara no se’n coneix el projecte 

definitiu, i també davant del fet que el govern hi estigui a favor. 

Comenta que enguany se celebra el 400 aniversari de la mort de Miguel de Cervantes i pregunta 

al PPC per què no es dedica a aprofundir en la relació entre El Quixot i Barcelona, punt sobre el 

qual hi donaria suport. 

Comenta també que Vil·la Joana és un espai patrimonial del Museu d’Història de Barcelona, 

tancat actualment per obres de rehabilitació i remodelació, i opina que hauria de reforçar la 

vocació literària i capacitat de la ciutat mitjançant un centre de creació i difusió on la literatura 

de la llengua que sigui en sigui la veritable protagonista. Després, demana al PPC que no digui 

que els grups són contraris al castellà i recorda que va ser precisament el Govern espanyol el 

que va censurar la presentació del llibre Victus, de l’Albert Sánchez Piñol, a l’Institut Cervantes 

d’Utrecht. 

 

El Sr. MÒDOL demana que s’expliqui què és el que s’està votant i quines transaccions s’han 

fet. 
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La Sra. ROVIRA respon que la proposició ha estat presentada pel PPC i transaccionada amb 

CiU i BC. Després, comenta que la intenció de la proposició és espanyolitzadora i, per tant, 

expressa el vot en contra del seu grup. Finalment, mostra la seva sorpresa davant del fet que el 

govern hi doni suport. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula al comissionat Sr. Vinyes. 

 

El Sr. VINYES confirma que el Museu de Vil·la Joana està en obres i explica que el projecte és 

plantejar un recorregut pel conjunt de literatures del món, per la literatura creada per dones i per 

les visions literàries del món a Catalunya. Subscriu el que han exposat els grups fins ara excepte 

la intervenció de la Sra. Barceló, perquè creu que l’esmena que presenta no aporta res. 

Comenta que el govern de BC és un govern garantista i que, per tant, donarà suport a qualsevol 

mesura dirigida a garantir drets. 

 

La Sra. ESTELLER matisa que, tot i l’esmena, la proposició de la Casa Verdaguer ja inclou la 

literatura escrita en català. Retreu al Sr. Ciurana que a la Comissió de març del 2015 només 

garantís a Cervantes i també que quan va fer la proposta del Museu tingués una visió 

nacionalista i excloent dels autors que escrivien en castellà. També li retreu que continuï amb 

aquesta visió demanant la incorporació d’autors que escriuen en occità i aranès, davant de la 

qual no tenen cap problema. Respon a la Sra. Rovira que el seu grup no està en contra del català 

i que tenen un problema perquè sempre que vol incorporar el castellà ho veuen com una 

amenaça. 

 

El Sr. CIURANA remet a la Sra. Esteller a agafar les actes de la presentació de la mesura de 

govern i la roda de premsa perquè vegi que el que diu no és veritat, i mostra la seva 

incomprensió davant la postura del govern. Creu que està cometent un error i que el millor que 

podria fer seria votar en contra o abstenir-se. 

 

La Sra. BARCELÓ respon al Sr. Ciurana que no entén per què se sent incòmode davant les 

paraules que el mateix govern va presentar a l’ICUB, i reitera que la proposta vol garantir la 

universalitat de la Casa Verdaguer. A més, considera que Barcelona sempre té una bona excusa 

per fer un homenatge a El Quixot, ja que és l’única ciutat espanyola que hi surt. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. MÒDOL opina que aquest debat és estèril i inútil. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta la incomprensió del posicionament de BC i de la intervenció del 

comissionat. 

 

La Sra. ORTIZ explica que el govern va proposar una transacció per deixar d’utilitzar la llengua 

com a confrontació i, com que no s’ha acceptat, manifesta l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. VINYES subscriu la intervenció de la Sra. Ortiz. Per tot plegat, expressa el vot contrari 

del seu grup. 

 

La Sra. Ortiz expressa l’abstenció de BC, el Sr. Ciurana expressa el vot contrari de CiU, la 

Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Puigcorbé expressa el vot contrari d’ERC, 

la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, 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: 

 

12.-  (M1519/2622) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Potenciar estructures 

d’apoderament veïnal existents, alhora que crear-ne de noves per tal de generar menjadors 

comunitaris. - Facilitar els recursos tècnics i de capacitació necessaris per endegar i dinamitzar 

projectes que treballin per assolir el dret a la sobirania alimentària per totes aquelles persones en 

risc de vulnerabilitat que actualment no poden cobrir les seves necessitats alimentàries alhora 

que pel conjunt de les veïnes de la ciutat. - Assegurar i treballar perquè aquests espais es 

desenvolupin des d’una perspectiva de transformació social; des d’una perspectiva d’acció 

comunitària, per tal d’apoderar i atorgar drets a les persones en l’àmbit de l’alimentació. - 

Treballar perquè aquest menjadors comunitaris puguin esdevenir espais de socialització de 

tasques de cura i reproductives, així com espais per potenciar xarxes de suport veïnal. - 

Impulsar aquesta iniciativa des de l’àrea de drets socials -de manera coordinada entre els 

diferents agents de l’administració pública- i amb les veïnes i col·lectius dels diferents barris on 

es desenvolupin aquests projectes de menjadors comunitaris destinant-hi una partida 

pressupostària concreta. 

 

La Sra. ROVIRA explica que, seguint en la línia d’uns serveis municipals i públics gestionats 

des de l’Ajuntament que garanteixin drets i siguin empoderadors i treballin des de la 

perspectiva comunitària i, també, tenint en compte el debat sobre sobirania alimentària i el dret 

a l’alimentació iniciat recentment per l’Ajuntament, troba oportú fer una proposta en 

contraposició als menjadors assistencialistes que han tingut lloc darrerament a Barcelona. 

Informa, a més, que aquesta proposta ha estat treballada amb diferents col·lectius i entitats. 

Opina que els menjadors comunitaris són espais transformadors i diu que el govern té el 

compromís de generar-los i potenciar-los, per la qual cosa retreu el fet que no es prevegi 

pressupost per aquest tema ni se n’hagi parlat en els diferents plans de barri. 

Creu que cal potenciar estructures d’empoderament veïnal com aquesta i que l’Ajuntament ha 

de facilitar recursos tècnics i de capacitació per assolir el dret a la sobirania alimentària. Creu 

que els menjadors comunitaris han de potenciar xarxes de suport veïnal i opina que la iniciativa 

s’hauria d’impulsar des de l’Àrea de Drets Socials, de manera coordinada amb diferents agents 

de l’Administració i veïns que ja treballen en projectes concrets per tal de desenvolupar aquests 

menjadors. 

 

La Sra. FANDOS expressa el vot favorable del seu grup i mostra el seu acord amb el contingut 

de la proposició però matisa que el govern de CiU només va obrir menjadors socials en els 

districtes on no n’hi havia, per la qual cosa considera que no es va fer una gran aposta per 

aquests equipaments i fa saber que el govern anterior veia interessant els models que parlaven 

de sobirania alimentària. Opina que una altra cosa són els àpats de companyia i pensa que la 

gent el que vol és menjar a casa seva, motiu pel qual proposa dur a terme actuacions que 

s’apropin més a la línia de crear la targeta solidària o la targeta de suport infantil. 

 

La Sra. BARCELÓ mostra el seu acord amb el fet d’augmentar els ajuts encaminats a garantir 

aspectes bàsics com l’alimentació, però fa saber que no troba oportú que aquestes mesures 

serveixin per a fer política. En aquest sentit, destaca que el model exposat a la conferència 

titulada «Sobirania alimentària» realitzada en un casal independentista i en la qual es va parlar 

d’economia solidària, ecofeminisme i ecopolítica, no és el seu, i demana que no es faci servir la 

necessitat d’alimentar-se per imposar un model polític. A més, opina que parlar 

d’empoderament veïnal per referir-se a allò que ha de ser públic no té sentit en una democràcia 

electiva. 
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Afegeix que hi ha programes com les beques menjadors, els menjadors socials, la targeta 

alimentària o altres que donen sortida a la necessitat de donar suport i alimentar la gent gran que 

ho necessita i, tot i voler donar suport a iniciatives socials i ajuts per a aquells que ho 

necessiten, expressa l’abstenció del seu grup pels interessos partidistes de la proposició. 

 

La Sra. BENEDÍ constata que, fins ara, l’Ajuntament disposa de cobertura temporal de les 

necessitats bàsiques d’alimentació d’aquelles persones que ho necessiten mitjançant menjadors 

socials que inclouen un o dos àpats, i altres iniciatives que empoderen i que, al seu parer, cal 

ampliar. Anuncia que les persones usuàries dels menjadors acostumen a tenir una situació 

precària en l’àmbit de l’habitatge i, molt sovint, també d’aïllament social i de manca d’hàbits 

d’higiene i cura personal. 

Opina que, per una ciutat transformadora, calen iniciatives diferents com ara enfocades a 

aprofitar els excedents de menjar elaborat, i inclou en aquest paquet el fet de potenciar els 

menjadors comunitaris. Creu que aquest espai ha de tenir un caràcter de participació, trobada i 

intercanvi, i no sols assistencial. Destaca el projecte El Plat de Gràcia com a projecte local 

d’aliment transformador sorgit a mitjan 2012 a partir de la constatació de la quantitat de menjar 

que es llença diàriament i la voluntat de crear estructures autogestionades i espais d’intercanvi i 

participació ciutadana. Pensa que hauria de ser un exemple per ampliar a molts barris de la 

ciutat perquè els menjadors comunitaris siguin espais on s’accentuen les potencialitats del fet 

relacional i la responsabilitat per a sortir de la problemàtica. 

Creu que el capital social és crucial perquè les societats prosperin econòmicament i facin un 

desenvolupament sostenible, i destaca que quan aquest creix, també millora l’efectivitat dels 

projectes i es generen comunitats amb capacitat de treballar conjuntament l’abordatge de 

necessitats comunes amb cohesió, inclusió, transparència i responsabilitat. 

 

La Sra. ANDRÉS opina que el dret a l’alimentació és un dret que no està consolidat l’exercici 

del qual demana tenir una renda garantida. Reconeix l’oferta de serveis socials i programes 

especialitzats en aquest àmbit a la ciutat i reconeix que hi ha altres models, com el que proposa 

el Grup de CUP Capgirem, que també poden ser adequats. 

Opina que s’hauria de fer un mapa dels diferents recursos de què disposa la ciutat per veure si el 

repartiment està equilibrat o no des de la perspectiva d’una alimentació sana, saludable i diària 

en tres àpats, i creu que a partir d’aquí es poden millorar els recursos incorporant nous 

dispositius que reforcin justament l’acció comunitària i la implicació del teixit social des d’una 

perspectiva d’empoderament dels ciutadans per tal que puguin ser autònoms de les seves 

decisions. Per tot plegat, expressa l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. ESTELLER creu que tothom té dret a l’alimentació i apunta que l’any anterior, els 32 

centres de la ciutat van servir més de 400.000 àpats. Fa referència a la important tasca de les 

entitats socials que treballen en aquest àmbit i opina que cal avançar més cap a conceptes com 

ara la targeta, que dóna autonomia d’adquirir menjar, o el programa «Àpats en companyia», i 

menys en la línia del que proposa la CUP Capgirem. Creu que el model que es proposa és 

intervencionista, ideològic i sectari, per la qual cosa manifesta el vot en contra del seu grup. 

Pensa que és fonamental treballar per l’autonomia de la persona i enfortir els convenis de 

col·laboració amb entitats perquè arribin a més persones i, sobretot, a més nens. En aquest 

sentit, recorda que el Grup del PPC va introduir els berenars infantils en l’anterior mandat i 

opina que cal avançar cap aquí. 

 

La Sra. ORTIZ mostra el seu acord amb la proposició del Grup de CUP Capgirem però matisa 

que barreja dues qüestions: d’una banda, la manera segons la qual l’Ajuntament garanteix el 

dret a l’alimentació des d’una vessant empoderadora i, de l’altra, el debat sobre la sobirania 
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alimentària, que considera que transcendeix els drets socials i toca a regles comercials i altres 

aspectes com ara el foment de circuits curts. 

Per això, informa que des de Drets Socials es treballa per garantir el dret a l’alimentació 

fomentant l’autonomia, ja que hi ha molta gent que vol menjar a casa, i també treballant amb les 

entitats i els barris una estratègia compartida. Opina que l’important dels menjadors comunitaris 

és que són espais de trobada i generadors de vincles emocionals que moltes persones en 

situacions de vulnerabilitat també necessiten. 

A banda d’aquest punt, considera rellevant fer un debat sobre la sobirania alimentària, concepte 

de la FAO, i reflexionar sobre el model alimentari que tenim. En aquest sentit, destaca que en 

molts casos els problemes no vénen per la manca d’aliments sinó per una dieta dolenta, per la 

dificultat econòmica que suposa una dieta equilibrada o, fins i tot, per la falta d’acompanyament 

en els àpats. 

Celebra la iniciativa de Gràcia a la que s’ha fet referència, i diu que n’hi ha d’altres semblants 

com la de Gregal, a Sant Martí. Matisa, però, que són puntuals i no solucionen les necessitats 

regulars de molta gent. 

Amb tot, mostra la voluntat de dialogar amb tots els grups, la FAVB i les entitats que treballen 

aquests temes per a desenvolupar una perspectiva més empoderadora i no assistencial de la 

pobresa, i per veure com es desenvolupa a partir dels projectes comunitaris. Manifesta el vot 

favorable del seu grup. 

 

La Sra. ROVIRA puntualitza que quan parla de menjadors comunitaris fa referència a espais 

que donen una solució al dret a l’alimentació i que, alhora, permeten generar uns vincles que 

també són necessaris per a la vida de les persones. Constata que aquesta vessant és el que 

s’anomena intervenció comunitària i opina que no es contraposa al fet que es garanteixi 

l’autonomia individual.  

Diu que pren la paraula de la Sra. Ortiz sobre la possibilitat d’organitzar una taula per tractar 

aquests temes i matisa que el projecte no s’adreça exclusivament a persones que tenen 

mancances alimentàries sinó que pretén ser una intervenció que ha de servir per gestionar i 

donar espais d’empoderament als diferents barris de Barcelona. 

 

La Sra. FANDOS matisa que el govern anterior va fer un mapa dels recursos alimentaris a la 

ciutat i manifesta l’esperança perquè el govern actual el tingui i l’hagi actualitzat. En aquest 

sentit, apunta que ja existia una taula, acord previ de tots els grups, que reunia totes les entitats 

que treballaven l’alimentació i altres sectors com el comerç o mercats per poder vehicular els 

excedents. Creu que s’ha d’aprofitar la feina feta i recorda que d’aquesta taula va sortir la 

iniciativa de la targeta solidària. 

Després, mostra el seu desacord amb el fet que el discurs de la CUP sigui polititzar aquest tema 

i entén que s’afirmi que els menjadors van més enllà de la persona que té necessitats en 

alimentació. Creu que és el model adequat i que cal continuar desenvolupant-lo. 

 

La Sra. BARCELÓ repeteix que el seu grup s’absté perquè hi ha una part de la proposició que 

no comparteix. 

 

La Sra. ROVIRA convida a la Sra. Barceló a anar a les xerrades sobre sobirania alimentària i 

altres temes mencionats. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de CiU, 

la Sra. Barceló expressa l’abstenció de C’s, la Sra. Benedi expressa el vot favorable d’ERC, la 

Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot contrari del PP i la 

Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA. 
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b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/2650) Que es creïn Oficines Municipals Úniques d’Escolarització a tots els Districtes 

de la ciutat per assegurar l’escolarització equilibrada de l’alumnat a tots els centres educatius 

amb fons públics. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ constata que la crisi econòmica i la disminució de recursos destinats a 

l’Educació han fet que un gran nombre de famílies veiessin reduïts els seus recursos i tinguessin 

dificultats per accedir als menjadors escolars, els llibres de text i les activitats extraescolars. Per 

això, considera necessari fer front a la pobresa infantil i garantir l’èxit educatiu i la igualtat 

d’oportunitats, i opina que això requereix un pla decidit amb especial incidència en els sectors 

socials i culturals en risc d’exclusió. Creu que cal una distribució equilibrada de l’alumnat amb 

necessitats educatives específiques i especials i garantir el principi d’escolarització equilibrada 

com a eix de tota la planificació educativa, per la qual cosa presenta el prec. 

Comenta que les oficines municipals haurien de facilitar més informació a les famílies d’una 

manera transparent i objectiva, i diu que serien la primera mesura de control per evitar 

pràctiques de selecció d’alumnes en escoles i direccions. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula al comissionat Sr. Essomba. 

 

El Sr. ESSOMBA anuncia l’acceptació del prec sempre i quan s’accepti la transacció que ha 

demanat, que contextualitza la demanda en el marc del Consorci en el desplegament de l’article 

46.4 de la LEC. Després, recorda que l’Ajuntament ja està treballant aquesta línia i especifica 

que en el marc del Consorci està mirant de reduir les ràtios en centres que tenen poca demanda 

per evitar matrícula al llarg del curs, treballar a partir de la reserva de dues places per 

necessitats especials, donar suport als centres per millorar els seus projectes educatius, entre 

altres, i revisar les adscripcions que contribueixen a incrementar la segregació i la connexió 

entre primària i secundària. 

Informa que, un cop acceptat el prec, el traslladarà al Consorci perquè el posi en marxa. 

 

La Sra. ORTIZ accepta el prec. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ agraeix l’acceptació. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/2642) Que el govern municipal insti la Generalitat de Catalunya perquè s’iniciï la 

construcció del nou Institut de secundària Martí i Pous al recinte fabril de la Fabra i Coats del 

barri de Sant Andreu. 

 

La Sra. ANDRÉS presenta el prec perquè diu que és del tot necessari construir l’Institut Martí i 

Pous, aprovat pel Parlament de Catalunya el 2010, ja que en els propers cursos es produiran les 

primeres línies de les escoles públiques Eulàlia Bota i Sant Pere Nolasc a primer d’ESO i 

s’afegiran alumnes de La Maquinista i Can Fabra. 



 

Ref:  CCP 2/16 Drets Socials, Cultura i Esports 

v.  17/ 2/ 2016     12: 7 
30 

 

La Sra. ORTIZ diu que, com a tinent d’alcalde de Drets Socials i com a regidora de Sant 

Andreu, accepta el prec i informa que ha instat la Generalitat i el Consorci d’Educació més de 

sis vegades perquè confirmin que començaran la construcció de l’Institut. Destaca que ho van 

demanar tan bon punt van arribar al govern del Districte i matisa que també es va demanar al 

Consorci una planificació demogràfica nova perquè la que tenien no casava amb la diagnosi de 

la Coordinadora d’AMPA. 

Informa que les primeres respostes per part del Consorci deien que la construcció s’iniciaria el 

curs 2017-2018, però apunta que fa uns mesos van dir que faltava la consignació pressupostària 

de la Generalitat per tirar-ho endavant. Recorda que les competències pel que fa als centres de 

secundària són exclusivament de la Generalitat i emplaça tots els grups municipals a parlar amb 

els seus companys del Parlament per aconseguir que la Generalitat faci aquesta assignació. 

 

La Sra. ANDRÉS diu que el seu grup ho farà i opina que ara tocaria que l’alcaldessa, en el marc 

de la comissió mixta Generalitat-Ajuntament, fes una revisió dels equipaments pendents i situés 

aquest institut a la llista dels prioritaris. 

 

Es dóna per tractat. 

 

15.-  (M1519/2643) - S’insti el Consorci d’Educació de Barcelona a una revisió en profunditat dels 

protocols i marcs d’actuació en casos d’abusos sexuals i d’altres maltractaments greus a 

menors. - Que aquesta revisió arribi a conclusions i propostes de millora no més tard d’aquest 

curs escolar. - Que les conclusions i propostes siguin aplicades en els centres públics i 

concertats de la ciutat així com distribuïdes i elevades a totes les altres administracions i agents 

competents per que siguin valorades i, si escau, aplicades. 

 

La Sra. ANDRÉS diu que l’Ajuntament de Barcelona té un paper destacat en garantir el dret a 

la integritat física, psíquica i emocional de tots els seus ciutadans, motiu pel qual presenta el 

prec. Explica que a la Generalitat existeix un protocol però opina que és important disposar-ne 

d’un altre estrictament per a Barcelona. Manifesta la voluntat que el text sigui d’obligat 

compliment per garantir aquest dret a tots els infants i adolescents. 

 

La Sra. ORTIZ comenta que des del moment que va conèixer el cas dels Maristes de les Corts, 

va demanar al Consorci que iniciés un expedient informatiu al centre educatiu per veure si 

havien complert el protocol vigent. Seguidament, dóna la paraula al comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA subscriu les paraules de la Sra. Ortiz i matisa que el govern ha actuat seguint 

els principis de transparència, legalitat i atenció psicològica. Respecte al primer, informa que ha 

vetllat per una revisió en profunditat dels sistemes d’informació entre el centre, el Consorci 

d’Educació, el sistema judicial i els membres de l’Ajuntament, el resultat de la qual ha estat 

l’obertura d’un expedient informatiu. Respecte al segon, indica que si l’expedient informatiu 

conclou que el centre educatiu ha comès alguna irregularitat l’Ajuntament demanarà la retirada 

del concert educatiu i estudiarà la possibilitat de personar-se en causa judicial si progressa. I 

respecte al tercer, mostra el seu convenciment en la necessitat de disposar de recursos i 

mecanismes per atendre les necessitats psicològiques de les víctimes, les seves famílies i les 

comunitats educatives implicades. 

Per tot plegat, informa que el govern vol repensar i restablir els convenis amb les entitats 

especialitzades a treballar aquest tipus d’abusos, com ara la Fundació Vicki Bernadet o 

l’Associació Catalana per a la Infància Maltractada. També mostra la seva disposició a revisar 

la relació del Consorci amb l’UFAN i a fer tasca preventiva mitjançant la xarxa contra la 
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discriminació i els dispositius relatius a la convivència i la mediació. En darrer lloc, mostra la 

voluntat d’incloure en els protocols de relació ja existents en el marc del Consorci el protocol 

de prevenció d’abusos sexuals de l’IMEB. 

 

La Sra. ANDRÉS constata que els protocols s’han encarregat a la Fundació Vicki Bernadet però 

s’han implementat a escoles bressol municipals i escoles de música també municipals, i aclareix 

que la seva petició és fer un pas més i elaborar un protocol per a totes les escoles sostingudes 

amb fons públics de la ciutat. Opina que és molt més important treballar la prevenció que no 

pas anar a l’àmbit penal, perquè això significa que el mal ja està fet. 

 

La Sra. ORTIZ accepta el prec. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/2658) Que el govern municipal adopti les mesures adients per tal de descongestionar 

els centres socials de Sant Andreu, Nou Barris, Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Sant Martí, 

Sants-Montjuïc i Sarrià, així com reduir les llistes d’espera. 

 

La Sra. ESTELLER diu que quan una persona es dirigeix a un centre de Serveis Socials és 

important que se li pugui donar una atenció immediata per conèixer les seves necessitats. Ara 

bé, recorda que actualment hi ha barris saturats amb llargues llistes d’espera: Nou Barris, 32 

dies; Roquetes, 37 dies; Guineueta, 42 dies; Ciutat Meridiana, 41 dies; Turó de la Peira, 21 dies, 

als quals afegeix alguns barris de Sant Martí, Sant Andreu i Sarrià, per la qual cosa formula el 

prec. 

 

La Sra. ORTIZ respon que aquesta qüestió es va posar damunt la taula tan bon punt el nou 

equip de govern va arribar a l’Ajuntament trobant-se amb el Consell Rector de l’Institut 

Municipal de Serveis Socials i constata que la necessitat no és només de reduir les llistes 

d’espera per a la primera visita, sinó també per a la segona visita o per poder fer treball 

comunitari. 

Recorda que en la proposta de pressupost que va fer el mes d’octubre, el govern posava 30 

noves places per cobrir amb 15 nous treballadors i educadors socials, i psicòlegs. 

Afegeix que, mentrestant, el govern ha dut a terme accions d’urgència com ara la millora dels 

equips volants per les baixes de curta estada que anteriorment no es cobrien, el reforç dels 

equips administratius, la modificació de criteris sobre l’assignació de recursos, entre d’altres. 

Aprofita per reclamar que cal concebre que no tot ha de passar per un informe de Serveis 

Socials i que cal treballar perquè la cobertura de drets sigui universal. 

Comenta que el govern està a punt de començar la negociació amb la Generalitat del nou 

conveni marc de Serveis Socials, en el qual vol exigir a la Generalitat que compleixi el 

pagament en nombre de treballadors socials per ràtio de població que estableix la llei. 

 

La Sra. ESTELLER opina que el govern té diversos instruments, com ara l’externalització de 

recursos, i creu que es podria utilitzar per als processos administratius. Recorda a la Sra. Ortiz 

que la mateixa Comissió va aprovar, a proposta del seu grup, l’expedient únic, i demana si 

segueix avançant i si s’ha implementat la part de l’administració electrònica. Li demana que 

endegui més mesures. 

 

 



 

Ref:  CCP 2/16 Drets Socials, Cultura i Esports 

v.  17/ 2/ 2016     12: 7 
32 

 

La Sra. ORTIZ rebutja el prec. 

  

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

17.-  (M1519/2665) Quin és l’estat d’aplicació i implementació de la mesura de govern del mandat 

2011-2015 perquè les persones transsexuals puguin utilitzar el nom lliurement escollit en les 

acreditacions i carnets que permeten accedir als diferents serveis i equipaments municipals? 

 

La Sra. VILA recorda que en el mandat anterior es van crear grups de treball en el Consell 

Municipal LGTBI sobre gent gran i sobre persones trans, i especifica que, després de treballar 

amb la Secretaria General, es va creure oportú permetre que les persones trans poguessin portar 

el nom que volguessin en les acreditacions per accedir als serveis municipals, per la qual cosa 

formula la pregunta. 

 

La Sra. PÉREZ respon que el govern està treballant l’aprovació del decret d’alcaldia però 

constata que, ara per ara, no es preveu cap mesura de govern al respecte. Recorda que la 

tramitació del mateix va ser llarga i no es va aprovar fins al maig del 2015. Afegeix que l’últim 

informe jurídic consta del 21 de maig de 2015. 

Informa que el govern ha recuperat l’expedient i ha actualitzat la documentació per tornar a 

iniciar l’aprovació i valorar el nivell de gestió que suposa i els recursos necessaris per tirar-lo 

endavant. Mostra el seu interès perquè així sigui i s’acceleri el procés. 

 

La Sra. VILA lamenta que un treball tècnic amb les entitats hagi quedat encallat però celebra 

que el govern ho estigui recuperant i demana que, en el marc de la Comissió, reporti una mesura 

de govern per resoldre aquesta problemàtica i s’informi sobre la mateixa al Consell Municipal 

LGTBI. 

 

La Sra. PÉREZ matisa que el procés no estava encallat i aclareix que sí que ho presentaran al 

Consell LGTBI. Afegeix que cal tenir en compte que aquest és un tema heretat a última hora 

del mandat anterior. 

 

Es dóna per tractada. 

 

18.-  (M1519/2666) Quins són els objectius quantificats (nombre de comerços culturals, ajuts 

econòmics sol·licitats, recursos públics destinats a adquisició de locals, etc.) del suport als 

comerços culturals de proximitat? 

 

El Sr. CIURANA explica que amb la pregunta que formula vol saber quins són els objectius de 

l’ICUB respecte a algunes de les mesures anunciades a la premsa, sobretot respecte al suport als 

comerços culturals de proximitat, i aclareix que no vol un resum de resultats. 

 

La Sra. ORTIZ respon que estava previst que contestés la comissionada de Cultura i, com que 

no hi és present, informa que farà arribar la resposta per escrit. 

 

Es dóna per tractada. 
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Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

19.-  (M1519/2635) Quantes denúncies s’han presentat sobre aquests casos en els últims 5 anys i 

quin és el protocol d’actuació per prevenir, detectar i evitar els casos d’abusos a menors als 

centres educatius? 

 

La Sra. BARCELÓ diu que les administracions públiques tenen el deure de protegir els menors 

de tot tipus d’abusos i maltractaments, i constata que, actualment, hi ha una alarma social 

provocada per les denúncies recents d’abusos a menors. Informa que les dades posen de 

manifest l’existència d’un protocol el 2006 en el marc d’actuació en casos d’abús sexual i 

maltractament, però creu que la Generalitat no ha tingut iniciativa pública per donar una 

resposta conjunta i coordinada, per la qual cosa formula la pregunta. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula al comissionat Sr. Essomba. 

 

El Sr. ESSOMBA aclareix que el govern ha actuat amb immediatesa en temes relacionats amb 

els abusos sexuals a menors demanant en el marc del Consorci d’Educació de Barcelona 

informació per obrir un expedient informatiu i demanant a la Generalitat que revisi els 

protocols. 

Comenta que des del Consorci només s’ha pogut donar informació a partir del curs 2012-2013, 

ja que és el curs en el qual entra en vigor el protocol d’actuació entre els departaments de 

Benestar Social i Família, i d’Ensenyament, de detecció, notificació i derivació i coordinació de 

les situacions de maltractament infantil. Ara bé, matisa que el Consorci no té accés a la 

informació de la Fiscalia ni de l’àmbit policial. 

Indica que el curs 2013-2014 van arribar, al Consorci, dos casos d’abusos sexuals en l’àmbit 

familiar i que el 2016 han arribat els dos casos d’abusos sexuals de l’escola dels Maristes de les 

Corts. Aclareix que, respecte al primer del 2016, el Servei Jurídic va obrir un expedient 

informatiu i, respecte al segon, diu que el Jutjat va adoptar una mesura cautelar per una situació 

vinculada a un monitor de pati. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la resposta i opina que calen protocols per actuar, detectar i prevenir 

en els centres educatius de la ciutat, i que estiguin a l’abast dels alumnes, els pares i mares, i els 

professors. També considera que calen programes de formació al professorat per prevenir 

aquestes situacions i que s’ha de facilitar ajuda psicològica i altres recursos a les víctimes i 

familiars, tant de tipus legal com emocional. 

 

Es dóna per tractada. 

 

20.-  (M1519/2636) Quin és el seu projecte per la temporada d’aquest any pel Festival Grec? 

 

La Sra. BARCELÓ constata que Barcelona sempre ha tingut una alta importància en el món 

cultural amb grans professionals i una gran xarxa de teatre amateur que ha creat equipaments i 

dinàmiques culturals als barris allunyats del centre teatral. Recorda que, tal com expressa el 

govern en la memòria del pressupost de l’ICUB per al 2016, el Festival Grec és una de les 

principals eines de suport al sector de les arts escèniques i, per aquest motiu, formula la 

pregunta. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada Sra. Sureda. 
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La Sra. SUREDA comenta que el 2016 se celebra el 40 aniversari del Festival Grec i que, per 

tant, es tracta d’un edició important en la qual es vol evidenciar la voluntat de consolidar aquest 

festival compromès amb la producció d’espectacles i amb la difusió i el contacte de la 

producció catalana amb les tendències internacionals més actuals. Diu que també vol apostar 

per renovar les relacions amb l’espectador i per aconseguir més assistència. 

Especifica que les línies generals es concreten en tres grups d’objectius. En primer lloc, els 

objectius artístics, on compta: prioritzar la hibridació de gènere i la transversalitat d’estils, 

experimentació i creativitat; impulsar els àmbits creatius més minoritaris i els gèneres més 

emergents, i col·laborar amb altres festivals i centres de creació en l’àmbit nacional i 

internacional. En segon lloc, els objectius relacionats amb l’espectador: promoure la realització 

d’activitats paral·leles i fomentar la iniciació i el coneixement de les arts escèniques mitjançant 

programes formatius i de creació i exhibició destinats als públics infantil i juvenil. I per últim, 

els objectius professionals, on compta: promocionar i difondre les xarxes escèniques catalanes a 

través de la producció pròpia d’espectacles; realitzar coproduccions en centres de creació 

públics i privats i l’exhibició d’espectacles, i promoure la col·laboració internacional, així com 

posicionar-se com a punt de trobada internacional per a artistes i professionals de les arts 

escèniques. 

En aquest darrer punt especifica que es manté l’encontre internacional d’arts performatives, ja 

que s’ha constituït com un dels més importants encontres professionals en l’àmbit internacional. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la resposta però lamenta que el govern no hagi exposat els objectius 

del Festival fins ara. Opina que seria important afavorir la integració dels professionals i 

companyies que tenen seu a la ciutat per incloure’ls en el Festival. Demana al regidor de 

Cultura i al govern que presenti el seu projecte cultural de ciutat. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.-  (M1519/2651) Per quins motius l’ICUB ha decidit prescindir dels serveis de diferents 

professionals que treballaven en alguns dels museus municipals de la ciutat? 

 

El Sr. PUIGCORBÉ explica que el seu grup ha detectat que des de desembre del 2015, s’ha 

prescindit de professionals que treballaven com a autònoms en diferents museus municipals, 

alguns dels quals hi duien anys. Constata que les decisions al respecte han estat sobtades i, vist 

que han afectat el dia a dia de les tasques dels serveis, formula la pregunta i demana si les 

decisions obeeixen a una política de recursos humans concreta de l’ICUB o són fruit d’alguna 

altra casuística. 

També demana al govern que aclareixi la situació laboral dels treballadors dels museus 

municipals per garantir les condicions de treball més adients i òptimes. Opina que cap 

treballador de l’ICUB ni de l’Ajuntament ha d’estar en un règim precari. 

A més, considera necessari aclarir com es podran cobrir els llocs de treball d’aquestes persones. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada Sra. Sureda. 

 

La Sra. SUREDA constata que, en alguns museus i equipaments culturals, s’han externalitzat 

algunes tasques normalment mitjançant contractes de serveis perquè són de serveis 

especialitzats o que requereixen algun tipus de qualificació professional. 

Informa que des de l’ICUB s’estan regularitzant tots aquests contractes i respon que no estan 

causant cap problema de funcionament. Matisa que es tracta, en molts casos, dels equipaments 



 

Ref:  CCP 2/16 Drets Socials, Cultura i Esports 

v.  17/ 2/ 2016     12: 7 
35 

posats en marxa a finals del mandat anterior, com el Museu del Disseny, el Museu de les 

Cultures del Món o la reobertura del Museu Etnològic, que van fer que proliferessin encàrrecs 

d’aquest tipus. 

Comenta que a mesura que s’han acabat els encàrrecs als autònoms, s’ha passat a contractar a 

través d’empreses externes i diu que l’ideal seria convocar borses de treball per a feines 

temporals. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ opina que s’hauria d’haver resolt la contractació amb aquestes persones 

d’una manera més convenient per a elles i per a les institucions que representen els seus serveis, 

i fa saber que farà seguiment a la pregunta. 

 

La Sra. SUREDA respon que també seguirà el tema perquè opina que cal lluitar contra la 

precarització. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

22.-  (M1519/2659) Quin és el capteniment del govern municipal respecte a les obres de reforma de 

l’Estadi de futbol Narcís Sala? 

 

La Sra. ESTELLER formula la pregunta i diu que és necessari fer obres de reforma a l’Estadi 

perquè no s’han fet des de fa molts anys i el projecte del qual només ha vist fer-se la primera 

fase. Especifica que té un cost de 3,5 milions i que hi ha problemes de manteniment, 

accessibilitat i afegeix que, en alguna ocasió, els Mossos d’Esquadra han fet advertències al 

respecte. 

Informa que, segons ha llegit al diari L’Esportiu, les obres estan aturades però hi ha problemes 

de seguretat per uns cables elèctrics. 

 

La Sra. ORTIZ respon que el Districte i l’Institut Barcelona Esports ha estat avaluant les 

necessitats d’inversió en l’àmbit esportiu, especialment al districte de Sant Andreu, i pel que fa 

a l’Estadi, constata que s’ha resolt el tema de la gespa, que era un dels punts que més afectava 

la seguretat. Comunica que, a hores d’ara, queda pendent executar dos terços de la inversió 

prevista en cinc fases, i diu que cal veure en el marc del PAM què es pot fer. Aclareix que no 

s’ha posat aquesta dotació amb el pressupost prorrogat del 2016 i que, de les fases previstes, el 

que queda pendent té a veure amb les graderies. Mostra el seu acord amb el fet d’intervenir 

d’urgència pel tema dels cables elèctrics i diu que també cal revisar la gestió del camp, que 

actualment té ús exclusiu per part de la Unió Esportiva Sant Andreu. 

 

La Sra. ESTELLER demana quines són les prioritats del govern per a l’Estadi el 2016 i opina 

que, entre elles, hauria de ser-hi la de revisar els cables elèctrics que posen en risc la seguretat 

dels usuaris. 

 

La Sra. ORTIZ contesta que el govern no deixarà a mitges l’execució d’una fase que doni 

problemes de seguretat. Tanmateix, això s’anirà fent paulatinament, d’acord amb la capacitat 

inversora una vegada s’hagi prioritzat en el conjunt del Pla d’inversions del Districte. 

 

Es dóna per tractada. 
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Del Grup Municipal CUP: 
 

23.-  (M1519/2623) Saber si s’han començat els estudis per la millora de les instal·lacions del CEM 

Mar Bella, per tal de poder-hi ubicar el camp de gespa artificial, coneixent quins serien els 

terminis per l’acabament de les obres i poder reconèixer aquest espai com un camp de rugbi per 

part de l’Institut Barcelona Esport? 

 

La Sra. ROVIRA formula la pregunta i diu que l’ha fet arribar l’Associació de Rugbi de 

Barcelona, la qual demana al govern que faci les instal·lacions per jugar al rugbi allà on es 

practica l’esport i no fora de la ciutat, tal com va anunciar el govern anterior que faria. 

Ara bé, matisa que el camp del Club Esportiu Mar Bella està en mal estat i pregunta si s’han 

començat els estudis per a la seva millora, així com els terminis per convertir-lo en camp de 

rugbi. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada Sra. Carranza. 

 

La Sra. CARRANZA reconeix que el rugbi és un esport amb una llarga tradició a Barcelona, 

que compta amb 10 clubs i uns 2.000 federats. Opina que l’Ajuntament li està donant suport de 

forma directa a través dels clubs, entre els quals també l’Associació Rugbi Barcelona. 

Constata que falten instal·lacions de rugbi a la ciutat i explica que el govern anterior va iniciar 

converses amb l’Ajuntament de Sant Adrià per ubicar un nou espai a una pastilla de Sant Adrià 

que està tocant a Barcelona, però diu que és una qüestió complexa que encara no s’ha resolt. 

Respecte al CEM Mar Bella, comenta que des de fa anys combina les activitats d’atletisme amb 

les de rugbi i assenyala que cal tenir present que a la ciutat hi ha molts problemes de mancança 

d’espais. Respon que no es pot posar gespa artificial perquè és impossible per a l’atletisme. 

 

Es dóna per tractada. 

 

24.-  (M1519/2624) Quin és l’estat de la retirada de simbologia franquista dels carrers de la ciutat? 

En quin termini es preveu haver fet efectiva la retirada d’aquesta simbologia? 

 

La Sra. ROVIRA formula la pregunta tot recordant que la retirada de simbologia franquista era 

un compromís de Barcelona en Comú i assenyalant que hi ha un estudi elaborat per l’Institut de 

Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida al respecte. 

Tot seguit, es queixa del fet que el dia anterior només avisessin vint minuts abans de la 

presentació de la nova plaça de la República de Nou Barris, i demana quins són els protocols a 

l’hora de retirar aquesta simbologia. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula al comissionat Sr. Vinyes. 

 

El Sr. VINYES assenyala que l’estudi mencionat és del 2008 i fa saber que gràcies a l’empenta 

d’alguns col·lectius com ara el Grup d’Història Can Basté o l’assemblea de joves La Miliciana, 

actualment s’està fent un nou estudi al respecte que valorarà quins canvis hi ha hagut des de 

llavors. 

Informa que, un cop tingui l’estudi, el govern enviarà una carta a les comunitats de propietaris i, 

si no rep resposta en el termini d’un mes, procedirà a retirar les plaques. Ara bé, matisa que 

segons la Llei de reparacions del 2007, l’Ajuntament no ho pot fer en el cas que el propietari no 

vulgui retirar les plaques, ja que no diu com es pot fer, ni amb quines circumstàncies ni quina 

cobertura legal té. Comunica que Nou Barris, Sants i Sant Andreu estan seguint els protocols, i 

diu que per a la resta es dinamitzarà tant com sigui possible per retirar aquestes plaques. 
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La Sra. ROVIRA mostra la seva incomprensió davant la necessitat d’elaborar un nou informe i 

diu que no concorda amb el que havia dit el Sr. Domènech. Mostra el seu desacord amb la 

forma de procedir del govern. 

 

El Sr. VINYES matisa que les plaques que s’han pogut retirar ja s’han retirat. 

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

25.-  (M1519/2652) Que s’informi de l’estat d’execució del prec atès a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports en data 17 de novembre de 2015 amb el contingut següent: Que el Govern 

municipal es comprometi a augmentar la partida destinada al manteniment dels patis escolars 

dels centres que participen en el projecte de Patis Escolars Oberts al Barri. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ exposa que Barcelona disposa de 70 patis escolars oberts i recorda que a la 

Comissió de novembre es va informar de la intenció d’obrir-ne 3 més a les Corts, Ciutat Vella i 

Sant Martí i el seu grup va demanar un augment de la partida pel manteniment d’aquests patis 

perquè creia que els 400.000 euros previstos es quedaven curts. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula al comissionat Sr. Essomba 

 

El Sr. ESSOMBA recorda que la iniciativa de patis oberts se situa en el marc del projecte 

educatiu de ciutat des de fa molts anys i apunta que s’ha anat desenvolupant. Respon al Sr. 

Puigcorbé que per al curs 2015-2016 hi ha 72 patis oberts i que el curs anterior se’n van fer 

280.844 usos, xifra que considera que en denota l’èxit. També diu que es preveu obrir patis a 

l’escola Drassanes, del barri Gòtic, a l’escola Duran i Bas, de les Corts, a l’escola Eduard 

Marquina, del barri del Besòs, i que tot plegat implicarà una dotació superior, arribant 

aproximadament als 536.793,23 euros, amb IVA inclòs. 

Fa saber també que el govern comparteix la preocupació del Grup d’ERC sobre l’estat dels patis 

i diu que el Consorci d’Educació prioritzarà els patis que tenen pitjor estat durant el curs 2015-

2016 amb els 481.000 euros de què disposa. En darrer lloc, apunta que un cop es disposi de 

pressupost per al 2016, el govern podrà transaccionar l’increment d’una forma eficaç i amb 

mesures més intensives. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ agraeix la resposta i l’increment de 81.000 euros en la partida per a l’any 

actual. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.23 h. 
 


