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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

Sessió de 16 de maig de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 16 de maig de 2017, s’hi reuneix 

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

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

Castellví, Josep Maria Montaner Martorell, Maite Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, 

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

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

Ardanuy i Mata, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per 

delegació del secretari general i que certifica. 

 

També hi són presents els Il·lms. Srs. Jaume Collboni i Cuadrado, Raimond Blasi i Navarro, 

Jordi Martí i Galbis, i Jordi Coronas i Martorell, i la Il·lma. Sra. Francina Vila i Valls. 

 

Igualment, hi són presents el Sr. Miquel Àngel Essomba Gelabert, comissionat d’Educació i 

Universitats; David Escudé Rodríguez, comissionat d’Esports; la Sra. Lola López Fernández, 

comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat; el Sr. Ricard Vinyes Ribas, 

comissionat de Programes de Memòria, i la Sra. Alícia Aguilera, directora de Joventut. 

 

No hi són presents les Imes. Sres. Mercedes Vidal Lago i Laura Pérez Castaño. 

 

S’obre la sessió a les 9,38 h. 

 

I)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 S’aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d’ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

1.-  (20179204) Districte de Sants-Montjuïc 

 Del gerent municipal, de 4 de maig de 2017, que aprova el Plec de clàusules, autoritza despesa i 

inicia l’expedient per a la contractació de serveis de reforç educatiu primària i cicles, per als 

exercicis 2017-2018, i per un import de 91.675,02 euros. 

 

2.-  (172/2016) Districte d’Horta-Guinardó 

 Del gerent municipal, de 28 d’abril de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació de la gestió del casal de gent gran Sant Genís, per als exercicis 

2017-2019, i per un import de 248.600,00 euros. 
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3.-  (20171033) Districte de Sant Martí 

 Del gerent municipal, de 21 d’abril de 2017, que aprova els Plecs de clàusules del contracte per 

a la gestió i explotació del servei de bar-cafeteria del casal de gent gran Joan Casanelles, i 

convoca licitació per procediment obert per a la seva adjudicació. 

 

4.-  (20171060) Districte de Sant Martí 

 Del gerent municipal, de 18 d’abril de 2017, que aprova el Plec de clàusules, autoritza despesa i 

inicia l’expedient de contractació per a la dinamització sociocultural del centre cívic Can 

Felipa, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 395.506,08 euros. 

 

5.-  (20161145) Districte de Sant Martí 

 Del gerent municipal, de 28 d’abril de 2017, que aprova els Plecs de clàusules del contracte de 

gestió i explotació dels frontons municipals Bac de Roda, i convoca licitació per procediment 

obert per a la seva adjudicació. 

 

6.-  (20170042)  

 Del gerent municipal, de 26 d’abril de 2017, que adjudica a Integración Social de Minusvàlidos 

el contracte relatiu al servei d’auxiliars de recepció als EAIAs, per als exercicis 2017-2018, i 

per un import de 123.463,48 euros. 

 

7.-  (20179201) Districte de l’Eixample 

 Del gerent municipal, de 31 de març de 2017, que adjudica a Espai Ambiental, SCCL el 

contracte de la gestió de l’Àula ambiental i dinamització del programa d’educació ambiental del 

districte, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 158.854,98 euros. 

 

8.-  (160200004) Districte de les Corts 

 Del gerent municipal, de 4 de maig de 2017, que adjudica a Progess Projectes i Gestió de 

Serveis Socials, SL el contracte de gestió dels serveis i activitats de caire cultural del centre 

cívic Tomasa Cuevas, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 121.424,80 euros. 

 

9.-  (170400019) Districte de les Corts 

 Del gerent municipal, de 28 d’abril de 2017, que adjudica a la Fundació Pere Tarrés el contracte 

relatiu als serveis de dinamització i organització del casal de gent gran Can Novell i Sant 

Ramon, i l’organització de les activitats del casal de gent gran Pere Quart i la dinamització del 

programa d’activitats per a gent gran del Districte de les Corts, per als exercicis 2017-2019, i 

per un import de 264.587,76 euros. 

 

10.-  (20161131) Districte de Sant Martí 

 Del gerent municipal, de 21 d’abril de 2017, que adjudica a la Sra. Mónica Fernández Lorite el 

contracte per a la gestió del bar-cafeteria casal gent gran Parc del Clot, per als exercicis 2017-

2018, i per un import de 6.000,00 euros. 

 

El Sr. CIURANA remarca que, una vegada més, el Govern municipal privatitza serveis de 

gestió d’equipaments públics o de serveis bàsics, cosa que contradiu el seu discurs que repeteix 

constantment. 
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 Acord de la Comissió de Govern de 20 d’abril de 2017: 

 

11.-  (17010068) INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió de la Xarxa dels 

equipaments municipals en el lleure del Districte de Nou Barris, anys 2017-2018, amb núm. de 

contracte 17002036, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i 

amb un pressupost total de licitació de 647.940,00 euros, IVA inclòs. APROVAR les actuacions 

preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques reguladors del contracte i annexes; i CONVOCAR la licitació per a la 

seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document amb el següent desglossament: 

pressupost net 589.036,36 euros; tipus impositiu del 10% d’IVA, i import de l’IVA de 

58.903,64 euros; essent l’import de 215.980,01 euros a càrrec del pressupost per l’any 2017 i 

l’import de 431.959,99 euros a càrrec del pressupost per l’any 2018, condicionada a l’existència 

de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os corresponent/s atès que l’execució d’aquest 

contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva autorització. DONAR-NE compte a la Comissió 

de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 27 d’abril de 2017: 

 

12.-  (20170145) INICIAR l’expedient per a l’homologació de centres residencials de Catalunya per 

concertar places residencials de caràcter temporal adreçades a persones grans de la ciutat de 

Barcelona en situació d’urgència social, d’acord amb les previsions del plec de prescripcions 

tècniques particulars, amb número de contracte 17001774, mitjançant tramitació ordinària, amb 

la utilització del procediment obert, de conformitat amb l’article 196 i següents del Reial Decret 

Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i 

amb un pressupost total de licitació de 10.581.375,28 euros, IVA inclòs; APROVAR les 

actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva 

adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s 

pressupost/os que s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 

10.166.945,46 euros de pressupost net i 414.429,82 euros en concepte d’IVA al tipus impositius 

del 4 i del 21%; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

corresponents. DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 
 

13.-  (20170155) INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió de 24 places d’allotjament 

temporal, distribuïdes en diferents Districtes de la ciutat, per a les persones ateses a l’Oficina 

del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI), d’acord amb les previsions del plec de prescripcions 

tècniques, amb núm. de contracte 17002248, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització 

del procediment obert, i amb un pressupost total de licitació de 665.535,75 euros, IVA inclòs, 

distribuït en els següents lots: Lot núm. 1, Habitatges Sants-Montjuïc, per un import de 

170.901,72 euros IVA inclòs; Lot núm. 2, Habitatges Horta-Guinardó, per un import de 

170.901,72 euros IVA inclòs; Lot núm. 3, Habitatges Sant Martí, per un import de 323.732,31 

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

administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; 

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

càrrec a la partida i al/s pressupost/os que s’indiquen en el document comptable, amb el següent 

desglossament: 605.032,50 euros de pressupost net i 60.503,25 euros en concepte d’IVA al 

tipus impositiu del 10%; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

pressupost/os corresponents; DONAR compte d’aquest acord a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports. 
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14.-  (101/2016) ADJUDICAR a la Fundació Marcet, NIF G61176202, el contracte de gestió de 

serveis públics en la modalitat de concessió del Complex Esportiu Municipal Teixonera Vall 

Hebron, amb número de contracte 16C00017, per un termini de dos anys, amb una possible 

pròrroga màxima de dos anys, i un cànon anual de 50.000,00 euros; REQUERIR l’adjudicatari, 

per tal que en el termini de 15 dies hàbils següents a la data de notificació de l’adjudicació 

comparegui a la formalització del contracte el dia i hora que a l’efecte s’assenyali. DONAR-NE 

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

 

 Acord de la Comissió de Govern de 4 de maig de 2017: 

 

15.-  (20171055) APROVAR el Plec de Clàusules Administratives particulars i el Plec de 

prescripcions tècniques que ha de regir el contracte número 17C00007 que té per objecte la 

gestió i explotació del Complex Esportiu Municipal Bogatell al Districte de Sant Martí. 

CONVOCAR licitació per procediment obert per l’adjudicació del contracte, d’acord amb allò 

que disposa l’article 157 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que 

s’aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

b)  Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

La Sra. BENEDÍ recorda que, per acord de tots els grups, després del punt 4 (compareixença 

demanada pel Grup Municipal del PP), es tractaran els punts 11 (prec del Grup Municipal del 

PDeCAT-Unió-Demòcrates), el 20 (pregunta del Grup Municipal de la CUP Capgirem) i el 21 

(seguiment demanat pel Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates). D’altra banda, a la part 

d’impuls i control es tractaran conjuntament el punt 6 (proposició presentada pel Grup 

Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates) i el punt 8 (proposició presentada pel Grup 

Municipal d’ERC). 

 

1.-  Elaboració del Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona 2018-2026. 

 

 La Sra. ORTIZ recorda que el 2014 es va aprovar la Llei d’accessibilitat universal al Parlament 

de Catalunya, que establia que el 2018 els ajuntaments havien de disposar de plans 

d’accessibilitat universal. 

Posa de manifest que l’elaboració d’aquest pla a Barcelona, que concentra un gran nombre de 

serveis i equipaments que han d’atendre moltes persones, requereix una gran feina i, d’altra 

banda, cal que la Generalitat aprovi el Codi d’accessibilitat, que hauria de ser la referència per a 

tots els municipis. Tanmateix, Barcelona començarà aquesta tasca com a ciutat, conscient que 

pot contribuir en el procés d’elaboració del Codi i millorar-lo. 

Assenyala que actualment s’està fent un diagnòstic de l’accessibilitat de Barcelona, que analitza 

els diferents serveis (educatius, socials, culturals, etc.), els llocs on es concentren més persones 

amb discapacitat i els tipus de diversitat funcional. Aquest diagnòstic es duu a terme amb la 

participació de persones amb diversitat funcional, tot donant resposta a una reivindicació 

històrica del col·lectiu, mitjançant un pla d’ocupació pioner de l’Institut Municipal de Persones 

amb Discapacitat, així com amb la col·laboració d’actors privats. Indica que després del 

diagnòstic, hi haurà una fase d’elaboració de solucions tipus i un pla d’inversió d’execucions. 

Informa que es destinaran prop de 900.000 euros a les fases de diagnòstic i elaboració de les 

solucions tipus, i que el Pla ha de dotar l’Ajuntament d’un compromís que ha d’anar 
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acompanyat del compromís d’altres administracions pel que fa al percentatge del Pla 

d’inversions municipals que es destinarà a accessibilitat. 

Per acabar, s’ofereix per resoldre qualsevol dubte sobre el document facilitat amb la mesura de 

govern, que inclou el calendari, el pressupost i la metodologia de la intervenció. 

 

La Sra. HOMS agraeix la presentació de la mesura en nom del seu grup, convençut que, si bé 

Barcelona és molt més accessible que altres ciutats, cal que la millora continuada de 

l’accessibilitat sigui una línia estratègica de la ciutat, que ha d’afavorir l’autonomia per a tots 

els cicles vitals i totes les situacions que es puguin donar. 

Indica que el Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) coincideix que 

Barcelona ha de ser una ciutat de tothom i per a tothom que viu la diversitat com a oportunitat i 

que potencia les diferents capacitats dels seus ciutadans i ciutadanes, i recorda que el Govern 

municipal ha acceptat iniciatives del seu grup per adequar zones d’esbarjo i garantir així 

l’accessibilitat de tots els infants. 

Demana que s’inclogui en la mesura de govern l’avaluació del Pla, ja que l’avaluació 

continuada, amb indicadors qualitatius i quantitatius clars, és imprescindible per aplicar accions 

de millora i que el Pla sigui efectiu. 

D’altra banda, entén que tots els partits estan compromesos amb l’accessibilitat universal, i 

observa que la mesura no esmenta les polítiques desenvolupades en aquest àmbit en mandats 

anteriors, ni les mesures de govern presentades pel que fa a gent gran, discapacitat o seguretat. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació de la mesura, que indica clarament quins són els 

objectius, així com la metodologia que s’emprarà per assolir-los, i la feina feta pels tècnics. 

Posa en valor la feina conjunta que s’ha dut a terme al llarg dels diferents mandats per tenir una 

ciutat pionera en accessibilitat, i subratlla que cal continuar treballant per millorar encara més 

en aquest aspecte. 

Posa en relleu el fet que el Pla es treballi de manera coordinada amb la Generalitat i amb els 

actors implicats, així com amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, ja que 

l’accessibilitat s’ha de tractar de manera transversal. 

Observa que a Barcelona hi ha un 8,07% de persones amb diversitat funcional, la majoria, de 

més de 65 anys, i que hi ha problemes que cal solucionar immediatament, de manera paral·lela 

a l’elaboració del Pla. Esmenta, entre altres casos, el de l’autobús 131, en què la rampa d’accés 

no baixava (ella mateixa hi va anar amb una càmera i l’endemà ja funcionava); el de l’autobús 

119, en què la rampa només funciona els caps de setmana, i el del CAP Besòs (el seu grup va 

demanar en un prec que s’hi pogués accedir amb rampa per les dues portes). 

Assenyala que els problemes d’accessibilitat no només els pateixen persones amb mobilitat 

reduïda, sinó també persones amb diversitat funcional o amb alguna lesió. 

Conclou que cal treballar per eliminar les barreres arquitectòniques i de comunicació perquè 

tothom tingui accés a tot el transport públic, als equipaments municipals, i als àmbits culturals 

d’oci i lleure i de l’esport. 
 

La Sra. BENEDÍ agraeix la presentació de la mesura, i subratlla que sovint no som conscients 

de les dificultats amb què es troben diàriament les persones amb diversitat funcional, per a les 

quals simples tràmits o accions suposen un gran esforç. 

Observa que la majoria de botigues i establiments no són accessibles, que alguns ascensors 

institucionals no suporten el pes d’algunes cadires adaptades, i que al transport públic hi ha 

moltes mancances en aquest sentit, per exemple, en la qualitat de les locucions d’una part de la 

flota d’autobusos. Subratlla que Transports Metropolitans de Barcelona i l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat han d’adquirir un compromís, arran de la signatura del conveni, per 

implantar a tota la xarxa d’autobusos públics una megafonia interna i externa que sigui 

intel·ligible. 
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Posa de manifest que el Grup Municipal d’ERC fa més d’un any que demana una taula de 

treball per analitzar el model de plataforma única de la ciutat, i que la plataforma Carrers per a 

Tothom ha recollit les mesures necessàries per garantir la seguretat i l’accessibilitat als carrers 

de plataforma única d’ús mixt, entre d’altres, garantir l’espai lliure de pas dels itineraris 

accessibles sense obstacles a la línia de façana, limitar la velocitat de circulació (la més baixa 

possible), planificar la mobilitat a l’entorn urbà abans d’incorporar una plataforma única, i fer 

que els cotxes silenciosos siguin detectables mitjançant l’emissió d’un so. Assegura, però, que 

la plataforma no se sent escoltada i que el Govern només s’hi ha reunit per quedar bé, però 

sense cap voluntat d’arribar a acords. Per això, demana que aquest grup de treball també formi 

part de les fases de diagnosi, elaboració i execució, i subratlla que hi ha molta feina per fer i cal 

fer-la bé. 

En darrer lloc, comenta que el seu grup entén que l’aplicació del principi d’igualtat per al 

conjunt de la ciutadania implica eliminar els obstacles que impedeixen l’exercici dels drets. 

 

La Sra. ESTELLER subratlla que el PP sempre ha donat molta importància a l’accessibilitat, 

sense la qual no es poden garantir els drets de les persones amb discapacitat, mobilitat reduïda o 

qualsevol tipus de dificultat, perquè facin vida normal a la ciutat gràcies a l’eliminació de 

barreres arquitectòniques, sensorials o de qualsevol tipus. 

Recorda que el Pla d’accessibilitat de Barcelona va finalitzar el 2006, i que l’octubre del 2016, 

el seu grup, que ha presentat nombroses iniciatives a favor de l’accessibilitat, va presentar una 

proposició per demanar l’elaboració d’un nou pla municipal d’accessibilitat. En aquella 

proposta es va arribar a un text transaccionat en què es deia que el primer trimestre del 2017 es 

duria a terme una avaluació i un diagnòstic, però aquest termini ha passat i la mesura presentada 

avui no inclou aquest diagnòstic sinó la manera de fer-lo, de manera que el Pla, que hauria de 

desenvolupar-se del 2018 al 2026 però no estarà enllestit fins al quart trimestre del 2019, 

s’endarrereix. Demana al Govern que no endarrereixi tant les mesures a favor de l’accessibilitat 

i que intenti que el Pla estigui enllestit el segon semestre del 2018 com a màxim. 

Per acabar, posa de manifest que només dotze de les àrees de jocs infantils de Barcelona són 

accessibles, només el 60% de les escoles estan adaptades, i hi ha moltes estacions de metro i 

autobusos que no reuneixen les condicions adequades, i destaca la gran feina feta per les 

Associacions de Veïns perquè els nens poguessin traslladar-se amb minibusos. 

 

La Sra. ROVIRA indica que el seu grup considera prioritari donar resposta a les necessitats de 

les persones amb diversitat funcional, per la qual cosa valora molt positivament que es dugui a 

terme l’elaboració d’aquest pla d’accessibilitat —que ha trigat massa a arribar— i que es faci 

abans de l’aprovació del Codi d’accessibilitat de Catalunya. 

Considera que el Pla permetrà elaborar un diagnòstic, proposar solucions per respondre a les 

necessitats detectades i estandarditzar mesures d’accessibilitat per garantir que aquestes siguin 

equitatives i universals a tota la ciutat. 

Observa que cal desenvolupar les mesures conjuntament amb els col·lectius implicats i els 

agents que puguin facilitar la feina. Per això, demana que els processos que es duguin a terme 

durant la diagnosi, l’elaboració de solucions, la planificació i la implementació, siguin 

vinculants a partir de les decisions que es prenguin en els espais compartits amb els diferents 

agents. 

A continuació, enumera algunes mancances de la mesura, que voldria que s’expliqués com se 

solucionaran: en primer lloc, no especifica els recursos econòmics i de personal que seran 

necessaris per implementar les diferents solucions proposades, ni tampoc els terminis, que, 

d’altra banda, caldria escurçar; en segon lloc, caldria preveure mesures també per als edificis 

d’habitatges privats; en tercer lloc, caldria, d’acord amb les inquietuds manifestades per les 

treballadores del sector, incloure-hi l’assistència personal, ja que encara que la ciutat sigui 
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accessible, algunes persones necessitaran algú que les ajudi a desenvolupar la seva vida als 

carrers; en quart lloc, caldria plantejar propostes específiques per a l’accessibilitat de persones 

amb trastorns mentals, i dotar el personal dels centres públics de la informació que els permeti 

atendre aquestes persones. 

 

El Sr. ARDANUY comenta que Demòcrates de Catalunya aspira a l’accessibilitat plena, un 

objectiu que s’ha de basar en el compromís i que ha de tenir un pressupost ambiciós. 

Subratlla que cal donar importància a la codecisió i a l’avaluació conjunta de totes les forces 

polítiques de l’Ajuntament i al compromís i la implicació de les organitzacions i entitats de 

discapacitats de la ciutat, que han de tenir un paper més destacat en la codecisió i cogestió del 

Pla. 

D’altra banda, proposa dues mesures: desenvolupar un pressupost específic de reforma, 

ampliació i millora (RAM) per als centres escolars que tinguin problemes d’accessibilitat, i que 

totes els projectes de RAM de les escoles incloguin una partida per a la millora de 

l’accessibilitat. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix les aportacions de tots els grups, que entén que donen suport a la mesura 

i que contribuiran a millorar el Pla. 

Observa que la feina que es faci per elaborar aquest pla ha d’evitar que aquest treball, que és 

ingent, s’hagi de repetir periòdicament. D’altra banda, comenta que un cop es posin en marxa 

les mesures i les solucions tipus, caldria elaborar una ordenança que assegurés l’accessibilitat 

en totes les polítiques. 

Pel que fa a les crítiques per l’endarreriment del Pla, subratlla que fer un diagnòstic de 

l’accessibilitat a Barcelona requereix temps si es vol fer bé. 

D’altra banda, afirma que hi haurà el compromís de la inversió municipal, però assenyala que 

totes les administracions s’hi han de comprometre i prioritzar l’accessibilitat, ja que si el 

Govern central, per exemple, no hi inverteix —moltes parades de Rodalies són inaccessibles per 

la manca d’inversió—, avançar és més difícil. 

En darrer lloc, assegura que la mesura també inclou la discapacitat intel·lectual i la salut mental 

—per exemple, parla sobre la manera de fer tots els protocols de lectura fàcil—, ja que és on hi 

ha més mancances i, per tant, on cal fer especial èmfasi. 

 

Es dona per tractada. 

 

c)  Informes 

 

A la Comissió:  

 

2.-  Balanç d’accions del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016. 

 

La Sra. ANDRÉS cedeix la paraula a la directora de Joventut, la Sra. Alícia Aguilera. 

 

La Sra. AGUILERA recorda que el Pla d’adolescència i joventut —per primer cop incloïa 

l’adolescència— es va aprovar el 15 de març del 2013 i ha estat vigent fins al 31 de desembre 

del 2016. 

Indica que el Pla, estructurat en set eixos, cada any s’ha concretat en un pla d’accions anual i ha 

inclòs un total de 284 accions. Observa que els plans d’accions anuals han permès anar adaptant 

les accions, revisar-les, unificar-ne algunes i eliminar-ne d’altres per aconseguir un pla més 

realista. 
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Indica que la majoria de les accions del Pla (un 77%) pertanyen al Departament de Joventut, i 

que el compliment del Pla ha estat del 92%. Els eixos menys implementats han estat el 

d’habitatge i el de cohesió social i equilibri territorial, tot i que en aquest segon hi ha elements 

molt destacables. Els més implementats han estat el de salut i el d’educació i formació. 

A continuació, destaca alguns dels èxits de cada eix del Pla: 

1. Cohesió social i equilibri territorial: creixement i consolidació de la xarxa de punts 

d’informació juvenil, presents a gairebé tots els districtes; creixement del servei de dinamització 

dels centres d’educació secundària; accions de prevenció de violència de gènere i de relacions 

abusives, entre les quals hi ha els tallers de paranys de l’amor, fets als instituts, en què s’ha 

arribat a més de 5.000 adolescents; feina feta per la Xarxa d’Escoles per la No-Discriminació.  

2. Educació i formació: creixement del projecte del Pla Jove, del Consorci d’Educació, en què 

els joves atesos han passat de 1.100 el 2013 a 2.518 el 2016; centre d’assessorament acadèmic 

juvenil i campanya «Informa’t», en què any rere any han augmentat els joves assistents a les 

sessions i que han estat assessorats; creació del Servei d’Adolescència i Famílies i el servei 

«Aquí t’escoltem»; FP dual. 

3. Ocupació: Programa de la garantia juvenil, desenvolupat a partir del 2015, i posada en marxa 

d’impulsors de garantia juvenil als diferents districtes per fer l’acompanyament d’aquests joves; 

programa de Barcelona Treball Jove, de Barcelona Activa, que ha tingut un creixement 

important i cada vegada és més conegut. 

4. Habitatge: línies d’informació i accions referents a l’habitatge compartit. Aquest és un eix 

poc treballat, amb poques mesures, que caldria desenvolupar més. 

5. Salut: programes «Convivim esportivament», «Patis oberts» i «Salut als barris»; abordament, 

per primer cop, de l’educació emocional, a través de serveis com «Aquí t’escoltem»; programes 

de salut sexual i reproductiva. 

6. Participació: evolució del Centre de Recursos d’Associacionisme Juvenil, cada cop amb més 

usos; gairebé duplicació de les entitats assessorades del 2013 al 2016; accions formatives 

adreçades a les entitats en què s’ha treballat l’educació amb perspectiva de gènere des dels 

mateixos centres de lleure educatiu; manteniment del conveni marc del Consell de la Joventut; 

participació de joves no associats. 

7. Cultura, lleure, oci i consum: manteniment de molts festivals; posada en marxa de la Lali 

Jove; Primavera als Barris; suport a la creació. 

Subratlla que aquest balanç permet tenir un bon punt de partida per donar continuïtat a les 

accions que funcionen i millorar-ne les que així ho requereixin. 

Per acabar, informa que el document definitiu té data d’avui i es penjarà avui mateix. 

 

El Sr. BLASI manifesta sorpresa pel fet que el document definitiu sigui diferent del que han 

pogut valorar els grups, però agraeix la presentació del balanç a la regidora, coautora del Pla, i 

la feina de l’equip tècnic. 

Afirma que fins al 2015 hi havia establertes les accions que calia desenvolupar cada any, 

mentre que a partir d’aleshores, el treball en l’àmbit de les polítiques de joventut va quedar 

aturat, sense una capacitat real per avaluar i establir quines accions s’havien realitzat el 2015 i 

què es preveia fer el 2016, ja que a principis del mandat de BC no hi havia Regidoria de 

Joventut. Observa que, posteriorment, es va recuperar la sensibilitat de les polítiques de 

joventut. 

Remarca que els indicadors inclosos en el Pla són insuficients perquè no permeten una 

avaluació exhaustiva, i que haver disposat abans d’aquest balanç hauria permès tenir una bona 

base per treballar el nou pla. 

 

La Sra. BARCELÓ coincideix que hi ha hagut un parèntesi durant el qual a l’Ajuntament 

pràcticament no es parlava de joventut, i que el nou pla —que, igual que l’anterior, ha de ser 
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obert, flexible i transversal— va amb retard i caldria presentar-lo al més aviat possible. Demana 

que quan es presenti, s’especifiqui què es continua fent del pla anterior i quines són les 

novetats, per saber què ha funcionat i què pot funcionar millor. 

Posa de manifest que del 2015 al 2016 va disminuir el desenvolupament del Pla. Per exemple, 

l’eix de cohesió social i equilibri territorial va tenir un compliment del 85% el 2015 i del 79% el 

2016. Pregunta per què va haver-hi aquesta baixada i què es farà per evitar que es repeteixi. 

Pel que fa a educació i formació, manifesta preocupació pel tancament de set instituts d’FP des 

del 1983, i subratlla que cal una solució perquè no es tanquin més instituts. 

Quant a ocupació, observa que, malgrat el compliment de gairebé el 100% de les accions, 

aquestes continuen sent insuficients, ja que el 45,7% dels joves no pot emancipar-se, el 62,5% 

ha de marxar de Barcelona per guanyar-se la vida, i la taxa d’atur dels joves d’entre 16 i 

24 anys és del 32%. 

Respecte a l’àmbit de salut, celebra que es treballi tenint en compte la salut emocional, i 

respecte a participació, demana que es treballi amb el Consell de la Joventut, que ha elaborat un 

document extraordinari que recull nombroses demandes fruit de les necessitats reals dels joves. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la presentació del balanç, necessari sempre que finalitza un pla per 

valorar quines mesures han funcionat, quines cal millorar i fins a quin punt s’han assolit els 

objectius fixats. 

Observa que, davant la desaparició de la Regidoria de Joventut el primer any del mandat de BC 

i les poques expectatives que genera el nou pla, el Grup d’ERC no és gaire optimista, i 

manifesta sorpresa per la manca d’un procés participatiu ambiciós, que s’esperaria d’un govern 

que sempre parla sobre els drets de les persones joves i sobre participació ciutadana. D’altra 

banda, recorda que durant la segona meitat del mandat també caldrà desenvolupar el debat 

sobre el Pla d’equipaments juvenils. 

Expressa sorpresa pel fet que s’hagin eliminat accions relacionades amb l’àmbit educatiu com 

la creació d’una comissió per prevenir el sexisme a les escoles, la informació sobre drets 

laborals als centres educatius, o el treball i la intermediació amb els joves i les joves pel que fa a 

l’oci nocturn i la nit. 

Considera que cal fer un esforç per apropar l’Ajuntament a les persones joves, que han de ser 

conscients de les eines i els recursos de què disposen per apoderar-se i participar en el dia a dia 

de la ciutat, i, sobretot, construir les polítiques de joventut a partir de la participació juvenil, ja 

que és la garantia per aconseguir que les actuacions funcionin. Per això, cal reformular moltes 

de les actuacions actuals i repensar la manera de relacionar-se amb el jovent perquè el Pla sigui 

una eina útil al servei de l’emancipació juvenil. 

 

La Sra. ESTELLER comença la intervenció recordant que el seu grup es va abstenir en 

l’aprovació del Pla principalment pel seu caràcter paternalista i assistencial: en lloc de facilitar 

l’emancipació del jove i augmentar-ne la capacitat de tenir la seva pròpia vida, es fomenta la 

subordinació i la dependència del jove respecte a les accions que ha de desenvolupar 

l’Ajuntament. 

Observa que moltes de les accions incloses al Pla no s’han dut a terme. Per exemple, no s’ha 

considerat prioritari realitzar campanyes de sensibilització per a les motocicletes, malgrat 

l’elevat índex d’accidentabilitat que hi ha en motocicletes entre la gent jove. 

Pregunta per què del 2015 al 2016 no hi va haver grups de conversa en català i per què en 

l’oferta de conversa i d’intercanvi d’idiomes a les sales d’estudi no s’inclou el castellà i, per 

tant, no es tracten de la mateixa manera les dues llengües oficials de la ciutat. 

En darrer lloc, vol saber per què no s’ha renovat el conveni entre la Generalitat i l’Ajuntament 

en matèria de joventut i per què l’Ajuntament no considera una prioritat l’assignació d’habitatge 

social als joves. 
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La Sra. ROVIRA recorda que el seu grup entén que el jovent és un subjecte polític que viu de 

manera particular i diferenciada el seu dia a dia a la ciutat —on ara es desenvolupa un model 

capitalista i patriarcal—, les seves necessitats en l’àmbit laboral, d’accés a l’habitatge, 

d’experimentació de la seva sexualitat, de participació, de vinculació política i del tractament 

que rep dels mitjans de comunicació. El Grup de la CUP parteix de la premissa que el jovent és 

el motor d’inici de la mobilització i del canvi, de manera que cal treballar la seva realitat a 

Barcelona i les alternatives proposades a partir d’aquest col·lectiu. 

Lamenta que les avaluacions del Pla només siguin quantitatives i no qualitatives, i demana que 

si existeixen aquestes avaluacions quantitatives, es facin arribar, ja que permetrien saber quina 

és la percepció real de les joves sobre l’aplicació del Pla. 

D’altra banda, observa que caldria desenvolupar una política d’activació del conjunt del jovent i 

no tenir com a úniques interlocutores vàlides les joves organitzades, si bé és fonamental tenir en 

compte les seves veus i que les diferents propostes que s’han plantejat esdevinguin vinculants. 

Manifesta sorpresa pel fet que es qualifiquin d’aprovades mesures com ara el coneixement dels 

drets laborals, que només ha arribat a 156 joves durant el 2016, menys que els anys anteriors. 

No entén quins barems s’han emprat per als diferents indicadors, ja que els grups no disposen 

d’aquesta informació. 

Esmenta com a defecte del Pla la manca de transversalització de la perspectiva juvenil, i 

pregunta al Govern què es farà per garantir aquesta transversalització. Subratlla que caldria fer 

èmfasi en la formació del personal tècnic i les professionals de l’Ajuntament per a la 

transversalització de la perspectiva juvenil a les diferents àrees, així com de la perspectiva de 

gènere. Assegura que durant aquests dos anys de mandat no hi ha hagut aquesta 

transversalització. Per exemple, no s’està tenint en compte el jovent ni en la derogació d’alguns 

articles de la Llei del civisme, ni pel que fa a l’autogestió d’espais públics, ni en l’àmbit laboral 

—s’està arribant a molt poques persones joves i Barcelona Activa no treballa específicament 

amb elles. 

 

El Sr. ARDANUY valora positivament el Pla, que tracta les temàtiques clau del procés efectiu 

d’emancipació dels joves, però considera que hauria calgut tenir en compte la participació dels 

mateixos joves i adolescents en l’avaluació i el seguiment del Pla. D’altra banda, entén que cal 

fer èmfasi en l’accés a l’habitatge, incentivar el lloguer social per als joves i evitar que aquests 

marxin de Barcelona a causa dels preus de l’habitatge. Proposa la creació d’un grup de treball 

que plantegi estratègies per recuperar el talent que ha marxat, i també considera imprescindible 

augmentar les sinergies amb la Generalitat i la Diputació en l’àmbit de joventut i desenvolupar 

polítiques conjuntes. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix els comentaris de tothom i la feina dels anteriors regidors de Joventut 

(el Sr. Blasi, el Sr. Florensa i els anteriors), que han establert les bases de les polítiques de 

joventut a partir de les quals entre tots volen avançar, conjuntament amb el Consell de la 

Joventut i amb joves no associats. 

Afirma que la majoria de les propostes plantejades, que agraeix, ja estan recollides en el Pla, si 

no en el document inicial, com a aportacions posteriors. Per exemple, es treballa intensament en 

el Pla d’ocupació juvenil, que té una dotació de 7 milions anuals, el pla de retorn i la 

transversalitat, que s’intenta millorar molt també en l’àmbit de l’habitatge. 

 

El Sr. BLASI posa de manifest que aquest punt de l’ordre del dia és insuficient per fer un 

balanç d’un pla com aquest, i que no s’ha pogut fer l’avaluació de cada any com hauria 

correspost, amb transparència i comptant no només amb els grups municipals, sinó també amb 

altres agents implicats en la redacció del Pla. 



 

Ref: CCP 5/17 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 18/ 5/ 2017 17: 0 
11 

D’altra banda, diu a la Sra. Andrés que potser no és culpable de l’endarreriment del Pla, però 

que en aquest moment el Pla sí que és responsabilitat seva. 

 

Es dona per tractat. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

3.-  (M1519/6217) Que comparegui el responsable del Govern municipal en matèria de Drets 

Socials per donar compte de: Des de l’aplicació de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, que 

estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial 

davant dels talls de subministraments: Quantes persones hi ha amb rebuts impagats per 

subministraments a la ciutat de Barcelona, qui assumeix el deute, quantes d’aquestes persones 

s’ha demostrat que estan en risc de vulnerabilitat i quants talls de subministrament té constància 

l’Ajuntament que s’han produït per impagament, en aquest cas, quants casos s’han sancionat. 

 

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

 

La Sra. ORTIZ comença la intervenció indicant que la presentació que farà servir com a suport 

durant l’exposició es farà arribar a tots els grups perquè disposin de totes les dades. 

Recorda que l’Ajuntament es va dotar d’una instrucció jurídica pròpia per a la implementació 

de la Llei 24/2015, i va dur a terme un procés de difusió per fer arribar la informació a la 

ciutadania. 

Indica que la posada en marxa dels punts d’assessorament energètic —actualment no com a 

prova pilot de quatre mesos sinó com a servei permanent— ha permès avançar en una millor 

atenció en l’aplicació dels principis de la Llei (precaució i responsabilitat del conjunt d’actors 

que hi intervenen). Aquests punts, a més, han aportat proximitat a l’hora de difondre els drets 

energètics de la ciutadania. 

Tot seguit, proporciona algunes dades de balanç del funcionament dels punts d’assessorament 

durant el primer quadrimestre del 2017: 

- S’han atès gairebé 3.000 persones; 1.672 persones d’assessorament; 374 persones ateses a 

intervenció social directament, i 116 casos derivats dels centres de Serveis Socials, i ja hi ha 

203 habitatges amb material d’estalvi fet a dins de l’habitatge. 

- A partir de les oficines s’han detectat 891 avisos de tall. En tots els casos es comprovava si es 

complia el dret a la informació. 

- S’han detectat 39 talls (29 de llum, 8 de gas i 2 d’aigua), no per incompliment de la Llei, sinó 

per qüestions de gestió, com ara canvis de titularitat. 

- S’han detectat 142 casos d’irregularitats de la connexió. 

- S’han tramitat 426 SIRER i s’han rebut 227 IRER. 

- S’han tramitat abonaments socials, canvis de titularitat, 314 canvis de potència (un instrument 

molt important perquè moltes famílies estalviïn diners en la factura) i butlletins. 

- S’ha aconseguit que les companyies enviïn regularment la llista d’avisos de tall (algunes amb 

la informació més clara per poder-la gestionar que d’altres). 

- De les llistes rebudes, s’han detectat 1.312 clients vulnerables, i dels informes d’exclusió 

residencial de les oficines o els punts d’assessorament, 248. 

- Els ajuts d’emergència han disminuït respecte a l’any anterior, disminució causada per 

l’aplicació de la Llei, que fa que l’atorgament d’ajuts directes es redueixi perquè la Llei té un 

principi de protecció i de garantia, de manera que els ajuts són substituïts per l’acompanyament. 
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- S’ha treballat conjuntament amb altres municipis per estudiar la millor manera d’implementar 

la Llei. Moltes persones no s’adreçaven a denunciar i no disposaven de tota la documentació 

necessària per arribar al final de l’expedient. 

Exposa que el 2016 Serveis Jurídics va gestionar 68 expedients, dels quals 26 van ser retornats, 

ja que no contenien els documents que permetessin determinar que hi havia una infracció en 

matèria de pobresa energètica; 17 sí que contenien actuacions de les empreses en què es podia 

observar que es vulnerava el deure de la informació i ara segueixen endavant, i 29 es van 

derivar a una incoació d’expedients d’informació prèvia, atès que en la documentació facilitada 

per l’Institut Municipal sí que s’observava que les empreses subministradores podrien haver 

incorregut en una presumpta infracció lleu per incompliment del deure d’informar els usuaris 

sobre els drets en matèria de pobresa energètica. L’any 2017 hi ha hagut 6 expedients que 

poden estar relacionats amb talls efectuats i incompliments de la Llei. S’observa un canvi de 

comportament i una disminució de les denúncies. 

Assenyala que davant talls i problemes de consum, la gent acostuma a adreçar-se a Consum i a 

la Generalitat i no tant a Serveis Socials. 

Mostra les xifres de persones amb rebuts impagats, on s’observa una gran diferència entre Gas 

Natural i la resta d’empreses, causada pel fet que Gas Natural no fa un bon cribratge de la 

informació. S’ha avisat diversos cops que són les empreses les que han de fer aquesta gestió de 

la informació. 

Informa que s’ha impartit formació a agents energètics i s’està fent una recerca de contacte amb 

altres empreses de rehabilitació, d’eficiència energètica per a la reinserció laboral (s’han format 

com a agents energètics persones aturades de llarga durada). 

Per acabar, subratlla que, perquè la Llei funcioni, és necessari que la gent la conegui. Per això, 

es fa èmfasi en l’eix comunitari i en la proximitat: s’han impartit 23 tallers en diferents barris, 

vinculats amb escoles, centres cívics i casals de gent gran. D’altra banda, s’han elaborat 

fulletons informatius. 

 

La Sra. FANDOS agraeix la informació. Puntualitza, però, que en la sol·licitud de 

compareixença es demanaven dades referents a tot el període des que es va aprovar la Llei. 

Assenyala que, tenint en compte les dades facilitades, referents als primers quatre mesos del 

2017, i que la Llei és vigent, actualment a Barcelona hi deu haver entre 30.000 i 40.000 casos 

de persones amb rebuts impagats des que es va aprovar la Llei que no estan justificats com a 

vulnerables. Manifesta preocupació per la magnitud del problema, per la quantitat de rebuts 

impagats que no es pot acreditar que corresponguin a casos de vulnerabilitat, i pregunta què es 

farà per resoldre aquesta situació. 

D’altra banda, observa que fins i tot en els casos de vulnerabilitat, el deute continua, fet que 

potser les persones afectades desconeixen, ja que poden pensar que si no els tallen el 

subministrament, ja està tot solucionat, cosa que és certa quan l’Ajuntament paga els rebuts, 

però no en cas contrari, en què els rebuts queden com a impagats a les companyies i el deute de 

l’usuari continua. Pregunta com es resoldran tots aquests casos i si s’està informant la gent 

perquè sàpiga que encara que no se li talli el subministrament, continua tenint el deute. 

També vol saber si l’Ajuntament ha posat alguna sanció a les empreses subministradores o 

únicament ha obert expedients. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix les dades presentades per la Sra. Ortiz, i subratlla que totes les 

administracions haurien de treballar per evitar que la ciutadania pateixi per falta de 

subministrament. 

Recorda que en el Plenari del febrer es va acceptar un prec del seu grup que demanava que cada 

tres mesos es facilitessin, tant als grups municipals com als districtes, les dades sobre els talls 

de subministraments i les actuacions realitzades. Subratlla que disposar de dades trimestrals 
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permetrà fer canvis a curt termini i adaptar-se ràpidament a les necessitats reals, adaptació 

necessària tenint en compte que cada cop hi ha més necessitats i que els punts d’assessorament 

energètic han de ser un recurs de proximitat. Coincideix que algunes persones no s’apropen als 

Serveis Socials per desconeixement, de manera que cal arribar al màxim de persones perquè 

aquestes no pateixin condicions de vulnerabilitat. 

Se suma a la preocupació manifestada per la Sra. Fandos pel que fa als 7.000 casos de persones 

amb rebuts impagats que podrien trobar-se en una situació de vulnerabilitat, i lamenta que el 

2015 únicament es gastés el 31% dels 2,5 milions d’euros pressupostats per fer front a la 

pobresa energètica. Subratlla que quan hi ha recursos, cal actuar. 

D’altra banda, comenta que caldria agilitzar els tràmits, agilització especialment necessària en 

qüestions de serveis socials i d’emergències socials. 

En darrer lloc pregunta si s’ha fet un estudi prospectiu de l’evolució de la pobresa energètica i si 

s’ha creat una base de dades creuada entre l’Ajuntament i la Generalitat per facilitar els tràmits. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la informació facilitada per la Sra. Ortiz, i recorda que el Grup d’ERC, 

compromès amb la defensa dels drets de la ciutadania i convençut que cal fer ús de tots els 

mecanismes possibles per garantir els subministraments a totes les famílies en situació de 

vulnerabilitat, al juliol va presentar un prec al Plenari per demanar que l’Ajuntament iniciés de 

manera immediata el procés per sancionar les companyies subministradores que haguessin 

incomplert drets reconeguts en la Llei 24/2015 des del moment de la seva entrada en vigor. 

Assenyala que l’article 6.4 de la Llei 24/2015 estableix l’obligació de les empreses d’informar-

se a través de Serveis Socials de si la família es troba en situació de vulnerabilitat abans de 

realitzar un tall i, al mateix temps, d’informar l’usuari que té dret a demanar informació sobre 

vulnerabilitat. D’altra banda, l’article 341/7 del Codi de consum de Catalunya atribueix 

competències als alcaldes per tramitar sancions d’entre 10.000 i 100.000 euros en el cas 

d’incompliment de drets reconeguts legalment per als ciutadans en les infraccions greus. 

Exposa que el 24 de novembre, el seu grup va demanar un seguiment del prec presentat al 

juliol, i la Sra. Ortiz va informar que l’Ajuntament disposava d’una instrucció jurídica i ja havia 

imposat una sanció, així com que hi havia 32 incoacions d’expedients sancionadors en marxa, i 

2.000 en fase de tramitació. Observa, però, que aquesta informació es contradeia als mitjans de 

comunicació, que van afirmar que l’Ajuntament de Barcelona no havia imposat cap sanció a 

companyies elèctriques per talls de subministraments que vulneressin la Llei 24/2015, i que 

l’únic expedient sancionador iniciat s’havia arxivat. Vol saber, doncs, si la Sra. Ortiz va mentir 

quan va informar que s’havia imposat una sanció. Indica que el seu grup ja va presentar una 

pregunta per escrit a l’alcaldessa en què se li demanava la llista d’expedients sancionadors per 

causa de talls de subministraments en condicions de pobresa energètica a empreses 

subministradores d’electricitat i/o gas a la ciutat de Barcelona i el seu grau de tramitació. 

Subratlla que és imprescindible la feina de totes i tots per protegir les persones més 

desafavorides davant les grans companyies, així com combatre la pobresa energètica per 

conquerir drets i aconseguir que es respectin els drets fonamentals a tot el país. 

 

La Sra. ESTELLER afirma que el Govern utilitza la pobresa energètica per fer política i que no 

té gaire interès a resoldre els problemes i ajudar la gent més necessitada. 

Observa que la Llei 24/2015 és de difícil execució, en part perquè no se n’ha aprovat el 

reglament. Recorda que el seu grup en nombroses ocasions ha instat l’Ajuntament a instar el 

desenvolupament d’aquest reglament, que permetria signar convenis amb les companyies 

energètiques per poder fer front als talls de subministraments amb antelació i poder evitar-los. 

Pregunta si, a banda dels convenis que estableixen que hi ha d’haver una notificació prèvia al 

tall de subministrament, s’ha signat algun conveni general amb les companyies elèctriques per 

garantir el bon subministrament a les persones que no poden fer front al pagament del rebut. 
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Afirma que l’Ajuntament no ha imposat cap sanció a la pobresa energètica, i pregunta per què 

el pressupost per fer front a aquesta pobresa ha disminuït de 780.000 euros el 2015 (dels quals 

només es va executar el 31%) a només 671.000 euros el 2016, i els ajuts han passat de 5.062 el 

2015 a 4.425 el 2016. Vol saber què és el que falla perquè continuï havent-hi persones en 

situació de vulnerabilitat que no sol·liciten o no reben ajuts, i per què no s’executa tot el 

pressupost. 

Lamenta que el Govern es limiti a protagonitzar grans titulars i a culpar les companyies quan 

està incomplint les seves obligacions, ja que no executa tot el pressupost, el redueix i redueix 

també les ajudes que concedeix. 

 

La Sra. ROVIRA subratlla que l’única solució per posar fi a la pobresa energètica és 

nacionalitzar les empreses energètiques, de manera que aquestes passin a mans públiques, sota 

gestió pública universal i sotmesa a la participació i al control popular. Assegura que la pobresa 

energètica no se soluciona amb mesures assistencials com la promoció de l’estalvi energètic de 

les famílies, la millora dels habitatges, la reducció de la factura o el pagament d’aquesta, 

mesures que sovint no arriben a totes les persones que les necessitarien. Remarca que només 

amb la nacionalització de les empreses energètiques es garantiria que la dignitat de les persones 

passés per davant de l’afany de lucre i que el patrimoni col·lectiu es posés al servei de les 

persones. 

Observa que també cal posar fi al traspàs permanent de recursos de l’Ajuntament a aquestes 

empreses i als seus privilegis, per a la qual cosa cal auditar les xarxes de distribució i conèixer-

ne l’estat, el servei prestat, els recursos públics invertits i les seves amortitzacions, així com les 

retribucions rebudes, el règim de propietat i les concessions dels punts de connexió. Entén que 

també és importantíssima l’auditoria que ha de servir per dur a terme una expropiació de les 

xarxes de distribució per tal d’incorporar la vocació de servei públic en la seva gestió, i que 

l’Ajuntament té la responsabilitat d’auditar per expropiar, no només auditar per veure què es pot 

estalviar o negociar amb les companyies. 

Afirma que és necessari que les empreses es corresponsabilitzin del deute de les famílies que 

per raons socioeconòmiques no poden fer-hi front, i subratlla que aquestes empreses no poden 

continuar rebent diners públics quan estan generant beneficis milionaris a costa de totes i dels 

poders públics. Entén, doncs, que cal revisar i resoldre els contractes de subministraments de 

dependències municipals per adequar-los a l’interès general en termes de responsabilitat social i 

ambiental de les companyies mentre no s’expropien les xarxes de distribució. 

D’altra banda, considera que l’Ajuntament ha d’emprendre accions legals contra aquestes 

companyies elèctriques de manera pública i apel·lant també a la lluita per al conjunt d’agents i 

per al conjunt de veïnes de la ciutat. 

Conclou que mesures com pagar factures pendents amb fons públics o fer dependre la dignitat 

de les persones de la caritat dels fons socials és mer assitencialisme que sempre portarà a la 

situació en què ens trobem actualment. 
 

El Sr. ARDANUY observa que, si bé la Llei 24/2015 no té reglament, existeixen protocols que 

permeten aplicar-la, i l’Ajuntament té l’obligació d’establir protocols i mecanismes amb la resta 

d’administracions —la Generalitat en primer terme— per fer complir la llei a les empreses i 

actuar a favor de les famílies afectades i en benefici dels ciutadans. En aquest sentit, és 

important garantir que la ciutadania rep tota la informació sobre els seus drets. 
 

La Sra. ORTIZ comenta que únicament poden facilitar les llistes d’impagats de l’any passat, 

que és quan es van començar a fer. 

Assegura que no s’ha deixat d’invertir per combatre la pobresa energètica, sinó que s’hi ha 

invertit millor, perquè la gent conegui els seus drets i es pugui aplicar la Llei 24/2015, i no 

perquè les empreses cobrin més ràpidament les factures, que era la perversió del sistema. 
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D’altra banda, informa que per posar fi als impagats no coneguts, fa mesos que s’han presentat 

convenis tant a les companyies com a la Generalitat, convenis que diuen que les empreses són 

corresponsables, ja que els ajuntaments no poden pagar en solitari una factura que estan 

generant les empreses també per una mala gestió. 

 

La Sra. BARCELÓ entén que els convenis entre l’Ajuntament i les companyies no estan 

signats. Per això, demana més diàleg i més negociació per arribar a un acord i ajudar les 

persones que ho necessiten. 

D’altra banda, insisteix a demanar que s’enviïn les dades trimestrals als grups i als districtes, tal 

com es va acordar. 

 

La Sra. ESTELLER insisteix que el Govern fa més política que acció de govern, i li demana 

que compleixi les seves obligacions i dialogui amb les companyies per aconseguir signar 

convenis que evitin que la ciutadania pateixi les dificultats que està patint. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

4.-  (M1519/6226) Que comparegui el responsable del Govern municipal per donar compte del cost 

total (desglossat per conceptes), terminis d’execució i posada en funcionament i previsió de 

finançament de la Casa de les Lletres. 

 

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

El Sr. COLLBONI agraeix als grups que hagin acceptat alterar l’ordre de tractament dels punts 

de l’ordre del dia, cosa que li permetrà atendre les seves obligacions amb la Comissió i amb 

l’Àrea Metropolitana. 

Agraeix la compareixença sol·licitada, i indica que el projecte de la Casa de les Lletres 

s’emmarca en la mesura de govern de política de suport al sector del llibre presentada fa dos 

mesos, una estratègia compartida amb els sectors implicats (editorials, escriptors, traductors, 

il·lustradors, llibreters, etc.) i amb els grups de l’oposició, que hi van poder fer les seves 

aportacions, perquè el Govern sempre ha volgut que fos una política compartida amb el conjunt 

d’agents i de grups polítics. 

Subratlla que el projecte de la Casa de les Lletres dona resposta a una reivindicació històrica del 

sector: aplegar en un mateix espai físic, singular i públic, tot l’ecosistema editorial de la ciutat, 

que actua en l’àmbit de la ciutat i també en l’àmbit nacional. 

Recorda que la política patrimonial del Govern prioritza la recuperació de patrimoni de la ciutat 

de titularitat pública i en desús per davant de la construcció d’edificis de nova planta, una 

política que permet generar nous espais culturals a la ciutat i alhora recuperar patrimoni. 

Explicita que aquestes actuacions sempre són més difícils —i, de vegades, més costoses 

econòmicament— que fer un edifici nou, perquè l’estat de conservació dels edificis dona lloc a 

imprevistos, i hi ha el risc que tant el pressupost com els terminis d’execució variïn respecte de 

les previsions inicials. 

Indica que l’edifici que acollirà la Casa de les Lletres es troba al carrer Roc Boronat (barri del 

Poblenou, districte de Sant Martí), una de les àrees de consolidació de les indústries creatives i 

de la indústria emergent tecnològica i cultural del 22@ (Can Framis, la Universitat Pompeu 

Fabra, Media-TIC). L’edifici, propietat municipal i construït el 1928 en el marc de l’Exposició 

Internacional del 1929, va ser la Companyia General d’Autobusos de Barcelona i, 

posteriorment, s’hi va instal·lar l’oficina de la societat 22@. És un edifici de quatre plantes i 

aproximadament 2.000 m
2 

útils desocupat des del 2007. 
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L’equipament, que ha de permetre exemplificar la fortalesa del sector del llibre a la ciutat i 

centralitzar-ne les principals accions conjuntes, tindrà les funcions següents, acordades amb els 

sectors i recollides a la mesura de govern: acollir l’Oficina de la Ciutat Literària de la 

UNESCO, actualment a l’ICUB però sense seu pròpia singular; acollir el Consorci de 

Biblioteques; esdevenir la seu de l’Observatori Internacional del Llibre; convidar la Institució 

de les Lletres Catalanes a establir-hi la seva seu; esdevenir un espai de conferències, 

exposicions, debats, presentacions, activitats educatives, residències d’autors, programes de 

divulgació literària; acollir les seus —gairebé totes hi estan interessades— de les associacions i 

dels gremis involucrats en el sector del llibre; realitzar tasques de recerca patrimonial i 

museística a l’entorn del llibre i fer d’això un aparador internacional, funció que dona resposta a 

un prec del PP; promoure una política pública de llegats, d’adquisició i recepció de llegats, i 

promoure el reconeixement públic d’autors barcelonins i catalans o autors vinculats a la ciutat. 

El calendari previst és el següent: en primer lloc, es reunirà la taula del sector per fer un primer 

programa d’usos que traslladi les deu idees marc al plànol de l’edifici; del juliol del 2017 al 

setembre del 2018, licitació de la redacció del projecte, redacció, validació tècnica i auditoria 

del projecte; del setembre del 2018 al gener del 2019, tramitació del projecte i licitació de 

l’obra, i del gener a l’octubre del 2019, execució de les obres d’instal·lacions de l’edifici i 

acabats de l’obra de rehabilitació (pressupost inicialment previst: 3.750.000 euros). 

 

La Sra. ESTELLER agraeix les dades facilitades pel Sr. Collboni, i explica que el seu grup ha 

demanat aquesta compareixença perquè considera que la Casa de les Lletres és un projecte 

ambiciós que pot respondre a algunes de les necessitats que té Barcelona per situar-se com la 

capital editorial i del llibre que és. Entén que les esmenes del Grup del PP que han estat 

acceptades reforcen el paper que ha de tenir la Casa de les Lletres i enforteixen tot el procés que 

va des de la concepció d’un llibre fins a la lectura. 

Pregunta quin serà el model de gestió de l’equipament, quin n’és l’objectiu final, quina 

valoració fa el Govern dels avantatges que obtindrà la ciutat i, sobretot, el sector, i amb quines 

col·laboracions de finançament es compta. Concreta que vol saber si el finançament serà 

exclusivament públic —quines altres administracions hi contribuiran i si hi participarà la 

Generalitat— o bé hi haurà aportacions de capital privat —en aquest cas, quines—, i si 

l’aportació del Ministeri de 4 milions d’euros anunciada és una quantitat puntual o hi ha alguna 

previsió de continuïtat. 

Entén que l’import de 3.700.000 euros correspon a la rehabilitació i el condicionament de 

l’edifici, i vol saber quina és la previsió del finançament anual que es necessitarà per al 

funcionament ordinari. 

 

El Sr. CIURANA entén que les paraules del Sr. Collboni són una declaració d’intencions, i 

caldrà veure com es concreta el projecte. 

Comenta que el Grup del PSC deu haver entès, després d’haver-se gastat 100 milions d’euros 

en el Disseny HUB, que en cultura no importa tant el continent com el contingut. Coincideix, 

però, que quan es rehabiliten edificis patrimonials poden sorgir costos imprevistos. 

Tot seguit, demana concreció sobre el finançament i la gestió de l’equipament, així com sobre 

la manera com es concep (hotel d’entitats, equipament amb programació pròpia...), ja que té la 

sensació que s’ha fet l’anunci i s’ha triat un lloc abans de tenir aquesta concreció. 

D’altra banda, indica que la Institució de les Lletres Catalanes ha dit que sobre la seva presència 

a la Casa de les Lletres únicament ha mantingut alguna conversa a peu dret. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix les dades facilitades pel Sr. Collboni, així com l’acceptació de 

l’esmena del seu grup, que demanava crear espais adequats perquè les escoles hi poguessin 

estar presents, amb la finalitat d’apropar la Casa de les Lletres als joves, apropament 
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importantíssim per al Pla de foment de la lectura, i que es coordinés amb el Consell de la 

Joventut i el Consorci d’Educació. 

Posa en valor la creació de la Casa de les Lletres, que donarà resposta a un deute de Barcelona 

amb el sector del llibre i beneficiarà la ciutat i la cultura, però subratlla que perquè l’equipament 

funcioni cal gestionar bé, amb un pressupost i un calendari adients. 

Demana que es faciliti una avaluació contínua del projecte, per veure’n la viabilitat i l’evolució. 

Reconeix que el Sr. Collboni va informar els grups abans que la premsa sobre el cost de la 

rehabilitació, però observa que cal concretar les quantitats destinades a cada partida. 

També vol conèixer el calendari, el finançament i com es gestionarà l’equipament, quines 

persones en formaran part i quins en seran els primers objectius. 

Per acabar, comenta que la Casa de les Lletres ha de ser un institut que estigui molt coordinat 

amb tots els actors del món del llibre, i que cal coordinar les diferents accions amb els diferents 

actors implicats. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ considera innegable l’interès d’aquest nou equipament cultural com a 

aparador del sector del llibre a la ciutat, i entén que ubicar en un mateix indret l’Oficina de 

Barcelona Ciutat Literària del Món, el Consorci de Biblioteques de Barcelona i l’Observatori 

Internacional del Llibre, i convidar la Institució de les Lletres Catalanes i diferents associacions 

i gremis del sector a instal·lar-s’hi proporciona l’oportunitat de crear un gran pol al voltant del 

món del llibre capaç d’afavorir sinergies entre les accions de les institucions públiques i dels 

organismes privats. 

El seu grup troba encertat que s’hagi triat com a seu de la Casa de les Lletres aquest edifici 

singular del 1928, de l’arquitecte Josep Alemany, que barreja l’estil neoclàssic amb elements 

molt remarcables de l’art deco a la planta baixa. Comenta que estaran molt atents al procés de 

rehabilitació, atès l’interès de l’immoble, catalogat com a protecció patrimonial de nivell C. 

Observa que la política municipal dedicada al llibre hauria de tenir com a centre el foment de la 

lectura, així com el suport als escriptors i a la creació de nou públic i, tot seguit, a la resta dels 

actors essencials (editors, llibreters, impressors, distribuïdors, bibliotecaris, etc.) perquè es 

produeixi el lligam intangible del lector amb l’autor. 

Manifesta preocupació pel fet que en la creació de la Casa de les Lletres es posi més èmfasi en 

el continent que en el contingut: se sap que l’equipament tindrà un auditori, un cafè literari i una 

sala d’exposicions, entre altres espais, però no s’ha explicat quina serà la línia política que en 

guiarà l’acció cultural, i els 3.700.000 euros que es calcula que costarà la rehabilitació de 

l’edifici superen amb escreix els minsos 3.475.000 euros pressupostats enguany per 

desenvolupar la totalitat de la política del sector del llibre de l’Ajuntament. 

En darrer lloc, demana al Govern que treballi perquè la política municipal del sector del llibre 

sigui més efectiva que efectista, i que, per evitar conseqüències negatives, els criteris 

publicitaris es posin al servei dels objectius de la campanya en lloc d’esdevenir un fi en si 

mateixos. Li demana també que treballi a favor del consens amb el món del llibre i amb la resta 

de grups municipals per desenvolupar una mesura de govern estratègica i fixar les línies d’acció 

de la Casa de les Lletres, que molt probablement esdevindrà una de les icones de la cultura 

barcelonina i catalana i, possiblement, d’aquest mandat. 

 

La Sra. ROVIRA comenta que l’única cosa que ha quedat clara amb la intervenció del Sr. 

Collboni és el pressupost de 3,7 milions d’euros, pressupost que, d’altra banda, ja coneixien, i 

que la Casa de les Lletres serà la seu de l’Oficina de Barcelona Ciutat Literària de la UNESCO i 

del Consorci de Biblioteques de Barcelona, a més d’afegir-se a la xarxa de fàbriques de creació 

de la ciutat com a espai de residència de creadors. Vol saber, però, si el Consorci deixarà el seu 

domicili actual a la Rambla i si es compartiran despeses amb la Diputació a la futura seu. 
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Demana que es faciliti el cost total del projecte desglossat per conceptes, i que s’informi sobre 

el tipus de gestió que preveu l’Ajuntament per a l’equipament i com s’implementarà. Pregunta 

concretament si la gestió serà 100% pública, si les treballadores seran municipals, si la Casa de 

les Lletres gestionarà subvencions —això ja ho fa l’Institut de Cultura, i cal especificar fins on 

arribaran les tasques que desenvoluparà cada organisme—, i com es desenvoluparan les 

polítiques tenint en compte les competències dels diferents instituts, organismes i agents 

literaris i editorials de la ciutat. 

Per acabar, pregunta en quina situació quedarà la Casa de la Literatura de la Vil·la Joana, 

restaurada l’any passat, i quina coordinació hi està havent amb el sector literari de la ciutat, amb 

les grans editorials i, sobretot, amb les petites, que són fonamentals per al desenvolupament de 

la cultura en l’àmbit del llibre i que un ajuntament com el de Barcelona hauria d’estar 

promocionant, cosa que no està fent. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix la informació facilitada pel Sr. Collboni. 

Observa que, si bé considera positiu que s’aprofiti un projecte per rehabilitar un edifici i posar 

en valor el patrimoni arquitectònic, entén que això no ha de tenir més importància que el 

projecte en si. Explicita que la prioritat en aquest projecte relacionat amb el sector literari de la 

ciutat ha de ser el foment de la lectura i el suport als editors, independents, petits, etc., i a les 

llibreries; en definitiva, donar valor a les polítiques d’impuls del sector. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix les aportacions de tots els grups, i subratlla que el Govern en tot 

moment ha posat molt més èmfasi en el què que en el com, amb una mesura de govern que 

concreta cinc objectius generals i que és fruit de la proposta dels actors del món del llibre i de 

les aportacions dels grups municipals. 

Explicita que la idea de la Casa de les Lletres no sorgeix d’un programa o d’una proposta del 

Govern, sinó dels actors implicats, i és a partir que els actors ho plantegen que el Govern 

comença a buscar un edifici i pressupost per materialitzar l’aposta que fa la ciutat pel món del 

llibre. 

Assenyala que s’intentarà aconseguir tot el finançament possible de totes les administracions 

públiques, recordant el dèficit d’inversions en infraestructures culturals que pateix la ciutat pels 

incompliments de la Generalitat i de l’Estat. 

Pel que fa al model de gestió, respon que la gènesi de la mesura ja indica quin camí seguirà la 

gestió de l’equipament, que es gestionarà amb els actors que participen a l’entorn del llibre. La 

fórmula, però, no està decidida, ja que, com ha dit, no s’ha posat èmfasi en el com sinó en el 

què, i en el què hi ha hagut consens. 

 

La Sra. ESTELLER diu al Sr. Collboni que quan es presenta un projecte d’aquesta magnitud cal 

haver fet totes les previsions, ja que les administracions i els diferents agents implicats 

necessiten informació sòlida sobre el projecte i garanties per poder-se decidir a cofinançar-lo. 

Demana al Govern que a mesura que vagi tenint informació concreta sobre les qüestions 

plantejades, la faciliti als grups. 

D’altra banda, comenta que el Grup del PP és un gran defensor de la col·laboració 

publicoprivada, sobretot en un sector, el del llibre, on hi ha tanta indústria al darrere i tanta 

capacitat de creació. 

 

El Sr. CIURANA se suma a la petició que el projecte vagi coordinat amb el de la Casa de la 

Literatura de Vil·la Joana. 

Tot seguit, insisteix a demanar si la Casa de les Lletres funcionarà com a hotel d’entitats en què 

les entitats que hi vagin pagaran un lloguer o bé funcionarà d’una altra manera, i pregunta si 

s’ha parlat amb les entitats que són a l’Ateneu, per exemple, a les quals aviat se’ls acaba el 
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lloguer, amb els gremis, amb la Col·legial d’Escriptors o l’Associació d’Escriptors en Llengua 

Catalana, i si les entitats participaran en el cost de rehabilitació d’alguna manera. Subratlla que 

tota aquesta informació s’ha de tenir abans. 

D’altra banda, observa que «La Casa de les Lletres» és el nom d’un restaurant que hi ha al 

costat de Correus, de manera que caldria decidir si aquest és el nom definitiu per a 

l’equipament. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta preocupació pel fet que encara no es pugui assegurar quin serà el 

finançament del projecte. Subratlla que quan es presenta un projecte tan important, cal disposar 

del calendari i del finançament, sobretot quan es tracta d’un projecte en el qual caldria que 

col·laboressin les diferents administracions i que hi hagués un conveni de col·laboració entre el 

sector públic i el sector privat. En aquests casos, cal reunir-se amb els diferents agents, fer-los 

propostes i arribar a acords. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ comenta que el seu grup aplaudeix la idea i la ubicació, i estarà atent al 

com. 

 

La Sra. ROVIRA constata que no s’ha donat resposta a cap de les preguntes que ha plantejat ni 

als dubtes manifestats per la resta de grups, i demana que es faci una reunió per explicar com es 

desenvoluparà el projecte. 

 

Es dona per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

5.-  (CO 2017-05/12) APROVAR el Conveni entre el Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, el Consorci Sanitari de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència de Salut 

Pública de Barcelona per al finançament i desenvolupament dels serveis de salut pública a la 

ciutat de Barcelona per al període 2017-2020; AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 

51.829.059,69 euros a favor de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb càrrec a la partida 

esmentada en el document comptable, dels Pressupostos dels anys 2018-2020 d’acord amb 

l’establert en l’apartat A1 de l’annex 2 del conveni i subordinada al crèdit que per a cada 

exercici autoritzin els respectius Pressupostos; FACULTAR l’Alcaldia per a realitzar totes les 

actuacions necessàries que es derivin d’aquest acord. 

 

La Sra. BENEDÍ enuncia la proposta. 

 

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

 

La Sra. BARCELÓ expressa la reserva de vot del seu grup. 

 

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

 

La Sra. ESTELLER expressa la reserva de vot del seu grup. 

 

La Sra. ROVIRA expressa la reserva de vot del seu grup. 

 



 

Ref: CCP 5/17 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 18/ 5/ 2017 17: 0 
20 

La Sra. ORTIZ expressa el vot favorable del govern. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el seu vot favorable. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable de Govern municipal, Grup Municipal 

Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), ERC i regidor Ardanuy i amb la reserva de vot de 

Cs, PP i CUP.  

 

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 Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

6.-  (M1519/6218) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 

Aplicar el model de gestió cívica en la cessió d’equipaments municipals esportius dels barris de 

Barcelona a les entitats esportives de base, en els casos en què aquestes entitats siguin les 

principals usuàries d’aquests equipaments. 

 

La Sra. FANDOS indica que la presentació de la proposició respon a la convicció que cal 

avançar en la gestió cívica dels equipaments esportius de barri i de districte en què pràcticament 

tot l’ús el fa un únic club, gestió que hauria evitat casos com els succeïts amb el Pedagogium o 

l’Europa. 

Subratlla que Barcelona —segona ciutat esportiva del món el 2013 i, encara ara, ciutat on es 

practica més activitat física d’Europa i segona del món, després de Boston— no estaria situada 

en el món, pel que fa a l’esport, com ho està avui sense els clubs de barri. 

Puntualitza que no es demana la gestió cívica en tots els casos, ja que hi ha un model 

d’equipaments, amb abonats i un altre tipus de funcionament —la majoria gestionats per 

l’IBE—, en què té més lògica portar la gestió a concurs. 

Considera positiu que sigui el comissionat d’Esports (i l’IBE) qui adopti el compromís 

d’estudiar la gestió cívica i, posteriorment, fer-ne una aplicació als diferents districtes. 

Per acabar, remarca que la proposició vol ser útil en la resolució de problemes i, alhora, donar 

suport als clubs i a les entitats de barri, que són els que veritablement fan l’esport a la ciutat. 

 

El Sr. CORONAS posa de manifest que les darreres resolucions de concursos d’equipaments 

esportius en molts casos (com ara, en el del Club Esportiu Europa i el del Pedagogium) posen 

en risc el model de gestió actual: l’entrada de determinades entitats com a simples gestors que 

cerquen l’eficiència econòmica i, per tant, la productivitat de la gestió, posa en risc projectes de 

promoció de l’esport de base a Barcelona consolidats des de fa molts anys. 

Qualifica l’esport de base de projecte social imprescindible, pels beneficis socials, de cohesió, 

d’oportunitats, de valors i de salut que aporta, i subratlla la necessitat de trobar un bon equilibri 

entre l’esport d’elit i l’esport de base, al qual cal donar suport. 

Aprofita per preguntar l’estat de la mesura presentada pel seu grup sobre ajuts a les mutualitats 

esportives per a menors de 16 anys i si es té previst mantenir-la el proper any. 
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Assenyala que el model actual fa que els equipaments esportius municipals s’estiguin degradant 

any rere any, de manera que cal un impuls per ampliar l’oferta i millorar les condicions dels 

equipaments. 

Anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició del Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, 

amb la qual està molt d’acord, sobretot després que hagi estat transaccionada. 

Observa que, en els casos en què la gestió cívica sigui possible, l’Ajuntament ha de facilitar un 

suport tècnic a les entitats i, en els casos en què la gestió cívica no sigui possible, ajudar les 

entitats que no estan habituades a participar en concursos i en licitacions, per intentar evitar que 

cometin errors, sovint producte del desconeixement en la tramitació administrativa i de la 

manca de temps per a aquest tipus de funcions. 

Enuncia la proposició del seu grup corresponent al punt número 8 de l’ordre del dia: que als 

plecs de clàusules s’introdueixin mesures per evitar que un mateix gestor pugui accedir a 

múltiples equipaments esportius i que es prioritzin criteris de proximitat, retorn i compromís 

social, així com l’arrelament de les entitats i els clubs esportius als barris de la ciutat, mitjançant 

la licitació de lots d’equipaments en què es limiti el nombre màxim d’equipaments als quals pot 

accedir una mateixa entitat. 

Resumeix els motius pels quals el model de gestió actual no funciona: equipaments esportius 

municipals que s’han deteriorat i que continuen en fase de deteriorament; l’entrada d’empreses 

que es dediquen exclusivament a la gestió i, per tant, busquen un benefici i una eficiència 

econòmica en la gestió dels equipaments; la pèrdua de pes de clubs històrics de la ciutat pel que 

fa a la promoció de l’esport de base, i uns preus molt elevats en comparació amb la resta del 

país. 

Assenyala que, mentre no hi hagi un canvi de model de gestió, cal protegir tant com sigui 

possible dins del marc legal establert els clubs de promoció de l’esport de base, un valor molt 

important de la ciutat. 
 

La Sra. BARCELÓ entén que les proposicions del Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates i del 

Grup d’ERC posen de manifest que cal que el Govern presenti el seu programa i el seu projecte 

d’esport per a la ciutat, i obrir un debat amb l’esport de base. 

Explicita que l’esport genera molts beneficis físics, psicològics i socials, i és una de les millors 

eines de prevenció per als infants, els adolescents i els joves, i posa en valor la feina que fan 

clubs i entitats, sobretot als barris i als districtes, de vegades sense la complicitat de 

l’Administració, que sempre hauria de facilitar la feina en lloc de posar-hi traves. 

Indica que cal disposar d’un mapa de les instal·lacions esportives i d’una llista de l’esport de 

base present a la ciutat que permetin fer una diagnosi de les necessitats dels clubs i de les 

entitats, i obrir un diàleg amb tots els agents implicats per aconseguir la igualtat d’oportunitats a 

l’hora d’accedir al món de l’esport, sobretot entre els joves. 

Anuncia el vot favorable del seu grup a la proposició del Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, 

que incorpora una transacció encertada. Afirma que l’Ajuntament ha de col·laborar amb els 

clubs i les entitats que gestionen de manera autònoma, sempre que hi hagi transparència 

econòmica i una gestió respectuosa, que sigui possible avaluar la sostenibilitat i viabilitat del 

projecte, i que siguin uns bons gestors. 

D’altra banda, anuncia l’abstenció del seu grup en la proposició del Grup d’ERC. Entén que 

Barcelona, que sovint té recursos però no els aplica on correspon, no es pot permetre tenir 

instal·lacions esportives amb mancances, però observa que la llei no permet limitar el nombre 

d’instal·lacions esportives gestionades. A més, considera que prioritzar la quantitat en lloc de la 

qualitat pot ser perillós i anar en contra de la llei de lliure mercat, la igualtat de tracte, el lliure 

accés a la concessió i la lliure competència, si bé convindria obrir un debat sobre aquesta 

qüestió. Afirma que el seu grup valora molt el retorn i el compromís social, l’arrelament al 

territori i el criteri de proximitat sempre que sigui possible, de manera que entén l’objectiu de la 

proposició, però considera que ara per ara la realitat en limita l’aplicació. 
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La Sra. ESTELLER indica que el seu grup comparteix l’objectiu de totes dues proposicions, 

que volen promoure la gestió dels equipaments esportius per part dels clubs i les entitats que 

aporten un valor afegit a l’esport de base, sempre garantint-ne la professionalitat. 

Assenyala que de les 250 instal·lacions esportives de Barcelona, 120 són municipals i, 

d’aquestes, 50 són centres esportius, de manera que la ciutat té molta capacitat en aquest àmbit. 

Observa que molts dels clubs i les entitats esportius vinculats als barris hi aporten molt pel que 

fa a l’educació i la pràctica esportiva, de manera que cal mantenir la seva experiència i el seu 

valor. 

Posa de manifest que l’entrada d’algunes empreses esportives en la gestió dels equipaments 

podria fer que molts d’aquests clubs o entitats desapareguessin de la gestió esportiva. Indica, 

però, que hi ha un decret del Govern del 2015 que també garanteix la lliure concurrència en la 

gestió cívica. Tot seguit, expressa el seu vot favorable a la proposició del Grup del PDeCAT-

Unió-Demòcrates, i observa que l’actual llei de contractes permetria un recorregut que no s’està 

exercint: es podria puntuar l’arrelament al territori o el coneixement del barri, i els criteris 

esportius podrien tenir molt més pes, per sobre dels criteris econòmics, cosa que afavoriria els 

clubs i les entitats i evitaria que aquests fossin desplaçats per empreses que podrien oferir preus 

més baixos. 

Pel que fa a la proposició d’ERC, el seu grup en valora l’objectiu, però s’hi abstindrà perquè 

discrepa de la primera part. Explica que no es pot limitar la quantitat d’entitats gestionades per 

una mateixa empresa. 

 

La Sra. ROVIRA explicita que el seu grup entén que la gestió dels equipaments municipals ha 

de ser directa, amb treballadores de l’Ajuntament, per garantir les condicions laborals de les 

treballadores i l’accessibilitat universal i equitativa al conjunt de veïnes, així com la qualitat 

dels serveis oferts. Sí que defensa, però, el treball conjunt amb les veïnes, amb les entitats 

esportives de base i el teixit social i educatiu dels barris a l’hora d’aplicar les activitats que s’hi 

realitzen i els projectes que s’hi desenvolupen. Puntualitza que aquesta feina conjunta no s’ha 

de limitar a demanar opinions a les entitats, sinó que les ha de fer corresponsables de la gestió 

dels equipaments. Considera, doncs, que han de néixer espais comunitaris de gestió dels 

equipaments, si bé la gestió ha de ser directa amb treballadores municipals per garantir-ne el 

bon funcionament. 

Opina que si es vol desenvolupar la gestió cívica, cal desenvolupar un marc regulador de la 

gestió dels equipaments esportius concretament, marc que l’anteriorment anomenat Grup de 

CiU no va desenvolupar quan en va tenir l’oportunitat. En aquest sentit, entén que aquesta 

proposició pot ser oportunista. Afegeix que el marc regulador hauria de tenir en compte la 

varietat d’equipaments i de gestors que existeixen, i que els criteris haurien de ser prou flexibles 

per garantir que tothom està en igualtat a l’hora de poder gestionar aquests equipaments. 

D’altra banda, entén que si finalment s’aplica la gestió cívica, caldrà millorar d’una manera 

contundent la transparència en la gestió i reforçar la fiscalització, el control de les condicions 

laborals i el control de la qualitat de les instal·lacions, elements que actualment no estan 

garantits. 

Aclareix que si el seu grup afirma que l’Ajuntament no ha d’apostar per la gestió cívica dels 

equipaments municipals és perquè entén que és responsabilitat de l’Administració pública 

gestionar els recursos de manera equitativa per garantir la qualitat del servei i una bona gestió, i 

evitar casos d’opacitat no volguda, mala gestió no volguda i deficiències en les condicions 

laborals de les treballadores per manca d’informació de les persones que gestionen els 

equipaments. 
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El Sr. ARDANUY considera que ambdues proposicions plantegen una problemàtica complexa, 

la de fer compatible el compliment d’un clausulat administratiu amb la supervivència en molts 

casos d’entitats que fan de la gestió de l’espai on desenvolupen la seva activitat física i 

esportiva la seva pròpia supervivència. 

Observa que totes les tipologies de gestió presenten dificultats a l’hora d’aplicar-se, i subratlla 

que cal estudiar els mecanismes d’adjudicació de la gestió que permetin que els clubs puguin 

desenvolupar la seva activitat sense risc. 

Tot seguit, anuncia el seu vot favorable a la proposició del Grup del PDeCAT-Unió-

Demòcrates i l’abstenció en la proposició del Grup d’ERC, motivada pel fet que no comparteix 

que s’hagi de limitar el nombre d’instal·lacions gestionades per part d’una entitat. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Esports. 

 

El Sr. ESCUDÉ agreix les magnífiques exposicions de tots els grups, i manifesta la seva opinió 

que ambdues proposicions són acurades i que també caldria estudiar la gestió directa com una 

opció més, si bé existeixen casos de ciutats que van apostar per la gestió directa i el sistema va 

esclatar, perquè això va relacionat amb un increment de la plantilla municipal que permeti oferir 

un servei de qualitat. 

Subratlla que l’objectiu final ha de ser garantir l’accés universal a la pràctica esportiva per part 

de tota la ciutadania, i assenyala que els problemes que hi ha hagut podrien ser conseqüència de 

la suma de quatre elements: en primer lloc, l’increment de les polítiques de promoció esportiva 

ha fet incrementar la demanda d’espais; en segon lloc, la inversió no ha augmentat 

proporcionalment a l’augment de la promoció esportiva; en tercer lloc, els clubs històrics de la 

ciutat han vist com altres entitats s’han anat professionalitzant i ells, que tenien una tradició que 

els portava a fer la promoció esportiva i el monitoratge de la pràctica esportiva, no han treballat 

aquesta part de més professionalització; en quart lloc, la bona gestió d’aquests clubs ha fet que 

es produís una identificació del club amb la instal·lació, que en realitat és municipal. 

Afirma que ja s’ha començat a treballar per donar una resposta adequada a la situació actual, tot 

prioritzant els clubs, que es poden considerar una extensió de la mateixa Administració per la 

seva capacitat d’arribar absolutament a tots els racons de la ciutat. Recorda que s’està treballant 

una homologació dels clubs per intentar dinamitzar-los i prestar el servei que tothom desitja. 

Assenyala que cal treballar amb flexibilitat, tenint en compte, com s’ha dit, la diversitat 

d’equipaments existents, ja que treballar sense tenir en compte les particularitats de cadascun 

perjudicaria les instal·lacions i, per tant, el servei. 

Pel que fa a la degradació esmentada pel Sr. Coronas, entén que més que de degradació de les 

instal·lacions, caldria parlar de desgast per l’ús. Entén que els equipaments podrien estar 

atenent més oferta de la que poden assumir, i que cal augmentar la inversió per lluitar contra el 

desgast o la degradació. 

Agraeix que el Grup Municipal del PDeCAT-Unió-Demòcrates acceptés les seves aportacions, i 

convida tothom a unir-se al Govern en la feina que està duent a terme per definir els usos i els 

equipaments necessaris a cada barri. Observa que l’elaboració d’un mapa d’instal·lacions és 

complexa, ja que, perquè sigui una eina útil, ha de ser una eina viva i anar-se adaptant a la 

ciutat, així com pensar ens els propers vint o trenta anys. 

En darrer lloc, qualifica de molt interessant la proposició d’ERC, que entén que també cal 

treballar, si bé no hi pot votar favorablement, ja que hi ha una part que no veu clara, i no ha 

tingut temps de fer l’estudi legal que requereix una proposició d’aquesta tipologia. 

 

La Sra. FANDOS agraeix els vots favorables i diu a la Sra. Rovira que no creu que es pugui 

afirmar que el Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates sigui oportunista en l’àmbit esportiu, ja que 

sempre hi ha treballat. Pel que fa a la qüestió que els ocupa, subratlla que el seu grup va 
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treballar la gestió cívica i, fruit d’aquesta feina, hi ha la conceptualització de la gestió cívica i 

un seguit d’equipaments. Per exemple, dos camps de futbol de Nou Barris (un fet l’any passat i 

un altre, aquest) són de gestió cívica, de manera que va ser el seu grup qui en va establir les 

bases, però, per diferents circumstàncies, no hi va haver l’oportunitat de fer el mateix amb més 

equipaments. 

Remarca que el model de gestió esportiva de Barcelona és un model que funciona i és objecte 

de reconeixement internacional. Entén que l’èxit de la ciutat es troba en la col·laboració 

publicoprivada, i que l’Ajuntament té la responsabilitat d’invertir per millorar aquests 

equipaments, que són municipals, però la gestió pot ser feta per clubs i entitats. 

Aclareix que el seu grup planteja la gestió cívica per als equipaments de barri que porten clubs, 

no pas per als grans equipaments, que sí que s’haurien d’adjudicar mitjançant concursos, en els 

quals caldria introduir algunes de les clàusules que presenta el Grup d’ERC, si fos factible. 

S’adreça al Grup de la CUP per plantejar la qüestió de centres ocupats i finalment gestionats per 

les persones que els han ocupat, i li pregunta si entén que cal fer funcionaris els ocupes. 

Considera absurd portar la municipalització a determinats extrems, i que es comparin alguns 

casos amb d’altres que no hi tenen res a veure, cosa que fa que es desvirtuï el concepte de 

gestió. Puntualitza que la proposició del seu grup parla de petits clubs que entén que han de 

tenir dret a gestionar els seus equipaments. 

Per acabar, anuncia l’abstenció del seu grup en la proposició presentada pel Grup d’ERC. 

Explica que en comparteix la filosofia, però té dubtes que legalment es pugui aplicar en alguns 

casos, atesa la Llei de contractes. Demana disculpes al grup proposant per no haver-li presentat 

una esmena que potser hauria facilitat el vot favorable. 

 

El Sr. CORONAS recorda que en altres àmbits de la contractació pública es presenten lots i es 

posen restriccions pel que fa al nombre d’elements dels lots que es contracten, i observa que la 

llei no permet segons quines coses si no hi ha la voluntat de buscar l’escletxa legal que ho 

permeti i que resolgui, almenys en part, el problema existent. 

Esmenta el cas del Camp de l’Àliga, en què la Fundació Marcet, l’empresa que ha guanyat de 

manera absolutament legal el concurs, ha dit al Club Esportiu Europa que de 17 h a 20 h, la 

franja horària amb més demanda, li deixarà utilitzar només mig camp, cosa que permetrà a 

l’empresa gestora introduir-hi un nou client i obtenir-ne benefici, però perjudica l’Europa, que 

necessita tot el camp per poder desenvolupar la seva activitat correctament. 

Observa que si es continua així, s’acabarà perdent el model de gestió dels equipaments 

esportius municipals, de manera que cal un canvi de filosofia que possibiliti un canvi de model. 

Entén que el manteniment de les instal·lacions municipals ha de ser 100% municipal. Indica 

que hi ha instal·lacions que ni tan sols compleixen les normatives, i que inversions d’aquesta 

magnitud les ha de fer l’Ajuntament, que és el propietari de la instal·lació. 

Comenta que hi ha equipaments que són deficitaris i d’altres que donen beneficis, i que el que 

es busca és la sostenibilitat econòmica del model, sense tenir en compte que hi ha equipaments 

que es van degradant i que hi ha clubs molt arrelats i amb uns projectes socials molt importants 

que van perdent la possibilitat de dirigir el seu projecte dins de les instal·lacions esportives 

municipals. Indica que això no ha de ser un negoci, sinó una inversió de present i de futur. 

Exposa que s’ha calculat que a Barcelona falten aproximadament uns 20 pavellons esportius per 

poder satisfer la demanda, de manera que cal ampliar l’oferta i reduir els preus (actualment, a 

Barcelona el preu mitjà d’hora d’equipament esportiu és més del doble que a la resta del país). 

Pel que fa a l’afirmació del Sr. Escudé que els clubs actuen com una extensió de 

l’Administració, puntualitza que no són una extensió de l’Administració, sinó de la societat, ja 

que no són gestors econòmics, sinó impulsors de múltiples beneficis socials. Subratlla que 

aquest és el primer element que cal tenir en compte en parlar de canvi de filosofia. 
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Conclou que cal actuar amb celeritat per evitar que les entitats gestores d’equipaments esportius 

que fan negoci a costa d’això continuïn perjudicant l’esport de base, que és el futur de la ciutat 

en molts àmbits. 

 

La Sra. ESTELLER aclareix que en la seva primera intervenció ha volgut posar en valor la 

feina que fan els clubs i les entitats dels barris, però entén que l’Ajuntament no ha de recuperar 

necessàriament la gestió dels equipaments, que ja són municipals, però estan gestionats per 

entitats, clubs o empreses esportives que també fan una bona funció. 

Considera que cal estudiar quin és el valor afegit dels clubs i les entitats i incorporar això en els 

concursos de manera que es puntuï aquest valor aplicat a la gestió, així com valorar si es pot 

aplicar la gestió cívica o altres models semblants per afavorir que es mantingui aquesta gestió, 

però no pas criminalitzant les empreses esportives, moltes de les quals fan molt bona feina. 

Coincideix que cal tenir en compte la diversitat d’equipaments, i que, en el cas dels 

equipaments arrelats als barris i als districtes és bo mantenir la qualitat que estan oferint les 

entitats, que, a més, ofereixen un servei amb un perfil adaptat a les necessitats de cada barri. 

 

La Sra. ROVIRA replica a la Sra. Fandos que actualment els equipaments esportius a la ciutat 

no són d’accés universal ni equitatiu, no garanteixen les condicions laborals de les treballadores 

i no tenen protocols en contra de violències masclistes o racistes, elements que hauria de 

garantir l’Administració pública. A banda de garantir això, l’Administració ha de treballar 

conjuntament amb les entitats, el teixit veïnal i el teixit educatiu dels barris. 

Subratlla que les joves que ocupen estan desobeint davant d’una situació absurda, en què d’una 

banda hi ha espais buits, que no s’estan utilitzant i, d’altra banda, hi ha manca d’espais perquè 

elles desenvolupin les seves activitats com a joves. Remarca que l’Administració hauria de 

garantir l’existència d’espais perquè les joves poguessin desenvolupar les seves activitats com a 

joves, i que la gestió d’aquests equipaments l’ha de fer l’Administració, responsable de 

redistribuir els recursos, en col·laboració amb les joves pel que fa a la gestió, l’avaluació i 

l’administració dels espais. 

Per acabar, expressa el seu vot contrari a la proposició del Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates 

i la seva abstenció en la proposició del Grup d’ERC. 

 

La Sra. ORTIZ expressa el seu vot favorable a la proposició del Grup del PDeCAT-Unió-

Demòcrates, i la seva abstenció en la proposició del Grup d’ERC. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa el seu vot favorable a la proposició del Grup del PDeCAT-Unió-

Demòcrates, i la seva abstenció en la proposició del Grup d’ERC. 

 

El Sr. ESCUDÉ observa que la nova llei de contractació de la Generalitat marcarà uns límits en 

la feina que ha de desenvolupar l’Ajuntament. 

A continuació, explica que l’abstenció en la proposició del Grup d’ERC es deu al fet que passar 

al sistema de lots implicaria acabar totes les concessions existents, començar de zero, i això 

generaria indemnitzacions que potser l’Ajuntament no hauria d’assumir, i aquest és un aspecte 

que cal estudiar. 

Posa de manifest que l’IBE ja està reduint els anys de durada del gran contracte, corresponent al 

centre esportiu municipal, perquè no sigui el gestor qui faci la inversió, que ha de fer 

l’Administració, cosa que dona lloc gairebé a una gestió directa, ja que el gestor bàsicament 

dinamitza i fa la promoció de l’esport dins l’equipament. Comenta que s’intenta ser poc 

atractius per a les entitats que no tenen res a veure amb l’esport. 

Subratlla que la diversitat d’equipaments esportius i de barris fa que la feina sigui complexa i 

que calgui un tractament específic en cada cas, i convida els grups a col·laborar-hi amb idees i 
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també donant suport al Pla d’inversions, ja que cal un gran pressupost d’inversió per millorar la 

situació. 

 

La Sra. FANDOS lamenta profundament que la Sra. Rovira —entén que per desconeixement— 

tingui una visió tan negativa dels equipaments esportius de la ciutat i dels clubs, les entitats o 

les federacions que els gestionen, que són un referent mundial. Assegura que tothom voldria 

tenir el ric teixit associatiu que té Barcelona, que duu a terme una tasca importantíssima 

d’inclusió, de cohesió social i de lluita contra la violència de gènere. 

Convida la Sra. Rovira a trobar-se amb Gestiona, l’entitat que està liderant d’una manera 

exemplar la gestió dels equipaments municipals, evidentment, de manera conjunta amb l’IBE, 

perquè vegi tot l’esforç que s’està fent per gestionar d’una manera modèlica els equipaments, 

gestió modèlica per la qual ha de vetllar l’Administració. 

En darrer lloc, explicita que l’Administració ha de continuar invertint perquè els equipaments 

estiguin cada dia més al dia, i observa que en un gran nombre d’equipaments —molts d’ells 

construïts per als Jocs Olímpics, dels quals enguany se celebra el 25è aniversari— cal 

augmentar la inversió. 

 

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

PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-

Unió-Demòcrates), la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Coronas expressa el 

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

el vot contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA amb el 

redactat següent: 
 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: Treballar en 

l’aplicació d’un model de gestió cívica en la cessió d’equipaments municipals esportius dels 

barris de Barcelona als clubs i entitats esportives de base, estudiant les possibilitats que dona 

la normativa actual i en els casos que les circumstàncies ho facin adient. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

7.-  (M1519/6200) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda la creació d’un 

equipament municipal de referència del trastorn de l’espectre de l’Autisme (TEA) per tal 

d’acompanyar a les famílies i persones que tenen TEA al llarg de tot el seu cicle vital incloent 

la creació d’una sala multisensorial per l’estimulació i integració sensorial. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presència de la Sra. Isabel Company, de la Fundación Autismo 

Diario, i, sobretot, li agraeix les explicacions facilitades i la sensibilitat per parlar d’un tema tan 

important com és l’abordatge del TEA. Subratlla que la feina de la fundació fa més fàcil la vida 

tant de les persones que pateixen aquest tipus de trastorn com dels seus familiars. 

Exposa que a Espanya hi ha 450.000 persones diagnosticades de TEA, i subratlla que 

l’Administració pública té molts deutes amb aquestes persones i amb els seus familiars, que 

necessiten mesures concretes i no política de gestos. 

Assenyala que la Generalitat ha de reformular el Pla d’atenció al trastorn de l’espectre de 

l’autisme —el seu grup n’ha presentat diverses mocions parlamentàries— i que cal atendre el 

TEA en totes les etapes del cicle vital (etapa educativa, d’inserció en el món laboral, edat 

adulta, autonomia en pisos tutelats, persones grans, etc.), cadascuna amb unes necessitats 

específiques. 

Remarca que, amb 1 de cada 68 infants diagnosticats de TEA, la detecció i el diagnòstic són 

claus, així com l’assessorament als pares, que en un principi ho viuen amb incertesa i amb por 
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—les persones amb TEA tenen dèficits persistents en comunicació social i interacció social, 

com també patrons repetitius i restringits de conductes, i no interaccionen ni es comuniquen 

amb l’entorn com la majoria de persones— i, més tard, es pregunten què els passarà als seus 

fills quan ells no hi siguin (només el 10% aconsegueix la inserció laboral). 

Subratlla que l’Administració pública ha de donar solucions en lloc de posar traves, i que 

l’autisme, igual que altres trastorns, no ha de ser una tragèdia: una tragèdia és la ignorància i la 

manca de recursos per ajudar les persones. 

Posa de manifest que diversos grups han presentat proposicions o declaracions relacionades 

amb el TEA: el Grup d’ERC va presentar propostes molt orientades als infants, als adolescents i 

als joves molt oportunes, i el Grup del PP va presentar una declaració institucional en què 

demanava la implicació de la Generalitat. 

Per acabar, enuncia la proposició, que coincideix amb una proposició aprovada per unanimitat 

al Plenari de l’Eixample el 2011. Sis anys després, però, la ciutat continua sense tenir un 

equipament municipal de referència del TEA. 

 

La Sra. HOMS indica que el conjunt de trastorns d’espectre autista (TEA), com ara l’autisme 

atípic o la síndrome d’Asperger, són trastorns generalitzats del desenvolupament, amb 

característiques comunes que provoquen alteracions globals greus i permanents a diverses àrees 

fonamentals del desenvolupament de la persona, com són la comunicació i el llenguatge, la 

interacció social i el comportament. 

Assenyala que al llarg de la història ha anat variant la definició de l’autisme i del conjunt de 

trastorns d’espectre autista, com també el tractament que s’ofereix, que ha anat evolucionant 

d’una concepció més conductista i psicoanalítica a una aproximació més integral on l’educació 

centrada en la comunicació té un paper cada cop més rellevant. Posa de manifest que tant les 

associacions de persones amb autisme i familiars com els professionals insisteixen que el 

tractament des d’una aproximació biopsicoeducativa és clau, així com començar-lo al més aviat 

possible i amb la màxima intensitat possible, i que el TEA és encara un gran desconegut, tot i 

els grans avenços aconseguits. 

Exposa que el 1996 el Parlament Europeu va adoptar la Carta dels drets de les persones amb 

autisme i en va fer una declaració, que, entre altres aspectes, volia recollir la necessitat que les 

persones amb autisme duguessin una vida independent i es poguessin desenvolupar plenament 

en tots els aspectes en la mesura de les seves possibilitats. 

El seu grup entén que la proposició del Grup de Cs contribuiria a millorar l’atenció a les 

persones amb TEA, els familiars i els professionals de l’educació que hi treballen cada dia. Per 

això, hi votarà a favor. Demana, però, que l’equipament que es creï tingui una visió itinerant pel 

que fa a l’atenció, que no només ofereixi atenció al mateix espai, sinó que ofereixi un servei 

semblant al dels centres de recursos per a deficients auditius (CREDA) i reforci els centres de 

desenvolupament infantil i atenció precoç i els centres de salut mental infantil i juvenil. 
 

La Sra. BENEDÍ recorda que el seu grup ha presentat diverses iniciatives adreçades a les 

persones amb TEA i a les seves famílies, i comenta que el TEA inclou des de l’autisme més 

profund fins al més lleu (autisme de Kanner, síndrome d’Asperger, trastorns generalitzats de 

desenvolupament, autisme lleu i autisme d’alt funcionament) i és un trastorn permanent que 

persisteix al llarg de la vida. 

Explicita que les persones amb TEA són ciutadans i ciutadanes de ple dret, però especialment 

vulnerables per la seva diversitat, i subratlla que cal garantir els suports necessaris en tots els 

àmbits per a la inclusió educativa, laboral i social, ja que una atenció adequada ajuda que 

aquestes persones deixin de ser dependents de per vida i esdevinguin autònomes i productives. 

Posa de manifest que les persones amb TEA no tenen cap tret extern que ajudi a identificar-les 

com a tals, per la qual cosa és important que les campanyes de conscienciació siguin 

entenedores, clares i mantingudes en el temps. 
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Observa que les persones amb TEA se sobresaturen per la quantitat i intensitat d’estímuls i 

necessiten espais de descans aïllats, i que actualment no existeix a la ciutat cap equipament 

especialitzat en TEA amb professionals que atenguin de manera continuada. Subratlla que tota 

la càrrega recau en les famílies, moltes de les quals no en poden assumir el cost, i la persona 

amb TEA acaba no rebent la teràpia necessària, amb la consegüent repercussió negativa en el 

seu benestar present i la seva autonomia futura. 

El Grup d’ERC entén que Barcelona ha de ser una ciutat inclusiva amb les persones amb TEA, 

les seves famílies i el seu entorn; una ciutat que accepti la diversitat i no la relegui a un segon 

pla, sinó que la inclogui en el seu dia a dia i dugui a terme accions i projectes que afavoreixin la 

integració; una ciutat capdavantera i referent, un model que vulguin copiar arreu del món. Per 

això, cal una formació del personal que depengui de l’Ajuntament (Guàrdia Urbana, 

Administració, instal·lacions esportives municipals, Sanitat...) per equips de psicòlegs 

especialitzats en TEA, amb l’objectiu que sàpiga reconduir les persones amb TEA que es trobin 

en situació de bloqueig a la via pública o en dependències municipals. 

Subratlla que cal oferir espais municipals sense incrementar la càrrega econòmica de les 

famílies amb algun membre amb TEA, un trastorn poc conegut i que genera molts problemes 

d’adaptació social als afectats i una gran preocupació a les famílies. 

En darrer lloc, expressa el vot favorable del seu grup, convençut que és indispensable que 

Barcelona disposi d’un equipament municipal de referència sobre el TEA. 

 

La Sra. ESTELLER saluda la Fundación Autismo Diario i la Sra. Isabel Company com a 

representant d’aquesta. 

Comenta que el Grup del PP sempre ha donat molt suport a tots els familiars de persones amb 

TEA i ha demanat una atenció específica interdepartamental i integral per a les persones amb 

TEA, que necessiten una millor atenció sanitària. 

Observa que el suport no ha de ser únicament assistencial, sinó també personal i informatiu, i ha 

d’oferir-se en totes les etapes vitals i de manera suficient, ja que sovint els familiars no tenen 

prou informació sobre quin és el millor tractament en el seu cas específic o el que s’adapta 

millor a les seves necessitats. 

Manifesta el vot favorable del seu grup, convençut que cal una acció i una atenció integrals com 

les que oferiria el centre proposat, i recorda que a través d’una declaració institucional el Grup 

del PP va demanar que es canviés el Pla d’atenció de l’autisme de la Generalitat, que ha 

d’incloure de manera clara l’atenció sanitària íntegra, la participació de les famílies, i la millora 

en la coordinació entre els professionals dels serveis que es relacionen amb les persones i els 

familiars. 

Per acabar, subratlla que cal treballar amb les entitats especialitzades en TEA, com ara la 

Federació Catalana de l’Autisme o l’Associació de Pares de Persones amb Autisme, ja que la 

seva experiència ajudarà l’Administració a entendre quina seria la millor manera de facilitar el 

suport i l’atenció integral tan necessaris. 
 

La Sra. ROVIRA indica que el seu grup entén la necessitat d’abordar de manera específica els 

diferents recursos i la situació de les persones amb TEA i de les seves famílies, i que 

l’Administració pública ha d’assumir la seva responsabilitat. Considera, però, que cal avançar 

en una altra direcció i no en l’abordatge d’un centre específic. Concreta que cal coordinar i 

dotar de coherència tots els serveis públics que presten atenció a les persones amb autisme, com 

ara els centres de desenvolupament infantil i d’atenció precoç, que en gran mesura són els que 

diagnostiquen els casos d’autisme, i les unitats de suport educatiu especial i els centres 

d’educació especial, on hi ha un alt nombre d’infants amb aquest trastorn. 

A continuació, enumera algunes accions que el seu grup considera necessàries: 

- Cal unificar la trajectòria educativoterapèutica que reben les persones amb TEA, unificació 

essencial per a un bon desenvolupament de la seva autonomia i les seves capacitats; cal posar 
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l’èmfasi en el fet que hi hagi persones amb formació específica sobre autisme que puguin 

atendre amb qualitat les seves necessitats específiques. 

- El Consorci d’Educació de Barcelona s’ha de comprometre a formar totes les mestres de les 

unitats específiques per oferir una resposta inclusiva i assessorar adequadament la resta de 

companyes que en algun moment puguin tenir una persona amb autisme a l’aula ordinària. 

- Cal dotar de més recursos el servei educatiu específic de tractament de trastorns de 

desenvolupament i de la conducta de Barcelona, o crear un servei d’atenció als alumnes 

específic per donar assessorament a les escoles bressol, als centres escolars d’infantil i primària 

i als instituts. 

- Cal caminar cap al disseny de programes de qualificació professional inicial adaptats a 

aquestes necessitats específiques, també per poder donar sortida a un sector de persones amb 

TEA perquè puguin seguir aquesta línia acadèmica. 

- Cal un servei d’assessorament jurídic que ajudi les famílies amb els tràmits de la Llei de 

dependència, els certificats de discapacitat, els endarreriments de la dependència, les hores 

d’assistència social, etc. 

- Cal oferir acompanyament en l’etapa adulta més enllà de la inclusió laboral, per la qual cosa 

és imprescindible ampliar les places en les residències i en les subvencions que s’atorguen a les 

fundacions que acullen persones adultes amb TEA. 

Observa que cal que la Generalitat també s’hi impliqui i, per acabar, manifesta l’abstenció del 

seu grup, que entén que més que un centre específic cal una transversalització i fer que els 

diferents circuits siguin capaços d’abordar els diferents trastorns, però considera que el centre 

podria ser una possibilitat a tenir en compte per al desenvolupament d’una política pública en 

l’àmbit de la salut. 

 

El Sr. ARDANUY manifesta el seu vot favorable a la proposició. Puntualitza, però, que 

l’equipament que es creés hauria de tenir, almenys, un vessant assistencial, de suport a les 

famílies i als afectats pel trastorn; un vessant residencial, que és un dels elements que més 

neguits genera a les famílies, i un vessant de recerca, que ajudi a millorar el coneixement i els 

tractaments relacionats amb aquests trastorns. D’altra banda, observa que cal treballar de 

manera coordinada amb altres administracions. 

 

La Sra. ORTIZ saluda les entitats presents i agraeix la proposició, que facilita el debat sobre 

l’atenció dels TEA, una qüestió que no està ben resolta ni en l’àmbit social, ni en el sanitari ni 

en l’educatiu, com succeeix amb molts altres trastorns. 

Indica, però, que tot i la bona intenció de la proposició, el Govern municipal no en comparteix 

el model: el Govern aposta per uns sistemes sanitari i educatiu inclusius que garanteixin una 

bona atenció. 

Manifesta sorpresa pel posicionament d’alguns grups, que defensen la creació d’un equipament 

especialitzat quan el Pla integral d’atenció al TEA de la Generalitat s’està treballant amb una 

visió en xarxa. Recorda que, després d’una prova pilot de divuit mesos, s’està veient si es pot 

implantar. 

Assegura que els serveis municipals hi col·laboraran, com ja estan fent, tant com puguin i dins 

les seves capacitats i competències. Especifica que amb la xarxa de CDIAP es treballa per 

millorar la detecció precoç, un aspecte fonamental, i la setmana passada ella personalment es va 

reunir amb tota la xarxa dels CDIAP i els EIPI per estudiar la manera de reforçar els perfils 

professionals per atendre millor els infants amb TEA, el suport educatiu i la detecció precoç a 

les escoles bressol, i la perspectiva d’inclusió en els equipaments municipals. 

No considera encertada la creació d’equipaments específics per a cadascun dels trastorns 

existents. Entén, en canvi, que cal un sistema sanitari i un sistema educatiu de detecció precoç 

per donar resposta a les necessitats, i treballar de manera integrada en el sistema sanitari amb el 
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sistema de salut mental comunitari, ja que no tindria sentit disposar d’un equipament municipal 

al marge del que s’està treballant amb el conjunt de la Generalitat. 

Conclou que el seu grup comparteix l’objectiu de la proposició però no la manera d’assolir-lo. 

Per això, hi votarà en contra. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa el vot contrari del seu grup. 

 

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

coneixen més la realitat i les necessitats de les persones amb TEA i els familiars que el Govern. 

Respon a la Sra. Ortiz que l’única acció existent adreçada a les persones amb TEA és l’acció 66 

del Pla de salut mental («vetllar per la revisió dels objectius de l’experiència pilot del Pla 

d’atenció integral a les persones amb TEA i estendre’l a alguns districtes de la ciutat»). 

D’altra banda, observa que l’atenció específica no és incompatible amb la inclusió. Explicita 

que tots els grups aposten per la inclusió, però que hi ha trastorns que requereixen una atenció 

específica, sobretot en casos com els dels TEA, en què els afectats es comuniquen d’una manera 

molt diferent i els costa establir vincles afectius, per la qual cosa l’existència d’un punt de 

referència és clau. Subratlla que els polítics han d’agilitzar els tràmits i evitar que les famílies 

hagin d’anar d’un lloc a un altre. 

Qualifica d’hipòcrita l’actitud del Govern, que fa sis anys va donar suport a la mateixa 

iniciativa i ara que té l’oportunitat de fer-hi alguna cosa, no la fa, i no dona solució a un 

problema que ell mateix ha reconegut. 

Espera que, tot i haver-hi votat en contra i de no voler donar resposta a les necessitats existents, 

el Govern doni compliment a la proposició, aprovada gràcies al coneixement i a la sensibilitat 

de la resta de grups. 

 

La Sra. HOMS agraeix la proposició al Grup de Cs i el felicita per la seva aprovació. 

Puntualitza que, paral·lelament a la feina que estiguin duent a terme la Generalitat o el 

Consorci, l’Ajuntament pot fer èmfasi en un trastorn, dels més severs, en què hi ha molta 

necessitat, i comenta que altres deficiències o discapacitats sí que han rebut un tracte 

diferenciat. 

D’altra banda, observa que independentment del treball en xarxa, cal saber identificar el que és 

urgent i necessari i donar-hi solució. 

 

La Sra. ORTIZ lamenta el to superb emprat per la Sra. Barceló, un to inusual en ella, i que hagi 

acusat el Govern de manca de sensibilitat. Observa que opinar que la creació d’un centre 

específic no seria la millor solució en casos de trastorns severs no demostra desconeixement ni 

insensibilitat, i insisteix que es treballa amb tota la xarxa de CDIAP i tots els trastorns del 

desenvolupament, així com amb els professionals de Salut, etc. 

Repeteix que s’ha ampliat el suport i el diagnòstic precoç en l’etapa 0-6, i hi ha el compromís 

de treballar amb el Consorci Sanitari i amb el Departament de Salut per trobar les millors 

solucions. 

Aclareix que treballar en xarxa no significa desatendre, i que l’objectiu del Govern és reforçar 

els professionals experts en TEA allà on se’n pot fer un diagnòstic, tenir uns protocols clars i els 

recursos adequats per donar resposta en tots els equipaments en què es treballa amb infants. 

Afirma que seria la concentració del servei en un únic lloc el que provocaria que es deixessin 

d’atendre moltes persones. 

Diu a la Sra. Barceló que l’Ajuntament duu a terme moltes accions relacionades amb el TEA a 

part de la que ha esmentat: la qüestió es treballa en el Pla estratègic de l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat, amb els CDIAP i amb les escoles bressol, entre altres àmbits. 

 



 

Ref: CCP 5/17 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 18/ 5/ 2017 17: 0 
31 

Demana responsabilitat a l’hora de cercar solucions, així com la defensa d’un abordatge 

integral, i indica que el primer que caldria fer és avaluar el funcionament del Pla d’atenció al 

trastorn de l’espectre de l’autisme, valorar què ha funcionat i què no i resoldre el que calgui de 

la millor manera possible. 

 

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

la Sra. Homs expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates), la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot 

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

l’abstenció de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

8.-  (M1519/6206) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a: Introduir en els plecs de clàusules que regulen la concessió d’instal·lacions 

esportives municipals, mesures que limitin el nombre d’instal·lacions esportives a gestionar per 

part d’un mateix gestor i prioritzin criteris de proximitat, retorn, i compromís social, així com 

l’arrelament de les entitats i clubs esportius als barris de la ciutat. 

 

Punt tractat conjuntament amb el punt 6 (proposició del Grup Municipal Demòcrata – 

PDeCAT-Unió-Demòcrates). 

 

La Sra. Ortiz expressa l’abstenció de BC, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, la Sra. 

Fandos expressa l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), la 

Sra. Barceló expressa l’abstenció de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la 

Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP i el 

Sr. Ardanuy expressa la seva abstenció. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/6227) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a: 1. Demanar al Consorci de l’Habitatge de Barcelona la modificació del 

"Reglament revisat per a l’adjudicació d’habitatges i altres recursos residencials per emergència 

social per pèrdua d’habitatge", per tal de suprimir la Disposició transitòria segona que 

contempla la possible regularització dels habitatges en situació d’ocupació irregular. 2. 

Modificar el Pla del Dret a l’Habitatge 2016-2025 en totes les mencions que fan referència a la 

regularització d’habitatges ocupats irregularment i l’adjudicació d’habitatges ocupats 

precàriament per davant d’altres sol·licitants d’habitatge, com ara la fitxa A3.3. 

 

La Sra. ESTELLER explica que la proposició vol posar fi a l’empara i el tracte de favor que 

l’Ajuntament atorga als ocupes. Llegeix la disposició transitòria segona del Reglament 

d’habitatges d’emergències socials, que diu que «les unitats de convivència que estiguin 

ocupant l’habitatge des de fa dos o més anys, previ informe favorable del Servei de Prevenció, 

Intervenció i Mediació en Habitatges del Consorci d’Habitatge de Barcelona, sempre que no 

existeixin conflictes amb els veïns, i a proposta de la Mesa d’Emergències, seran regularitzades 

per l’operador públic que tingui encarregada la gestió de l’habitatge». 

El Grup del PP considera inadmissible que es legalitzin les ocupacions i es prioritzin els ocupes 

per sobre de persones que compleixen les normes, en aquest cas, famílies vulnerables que quan 

necessiten un habitatge social s’inscriuen en el Registre i esperen que se’ls concedeixi accés a 

un habitatge social. 
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Assenyala que el Govern va rebutjar les al·legacions del PP sense cap argument jurídic sòlid i 

emparant-se en la Llei d’habitatge de la Generalitat, que no parla d’ocupes, sinó de persones 

vulnerables. 

D’altra banda, indica que el Pla del dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025 promou la 

mediació en desnonaments d’ocupes i el suport a l’ocupació. 

Per acabar, subratlla que el seu grup creu fermament que no s’ha de defensar cap ocupació 

irregular ni permetre que determinats col·lectius incompleixin la llei i, molt menys, tractar-los 

de manera preferent. 

 

El Sr. MARTÍ posa de manifest que el seu grup rebutja rotundament les ocupacions 

d’habitatges —especialment les que es fan amb violència o amb conflictes de convivència—, 

pràctica que considera il·legal, i subratlla que cal lluitar contra els grups especialment perillosos 

o mafiosos. Recorda que el seu grup parlamentari al Congrés dels Diputats va presentar una 

proposició de llei que va ser aprovada, de manera que espera que s’aprovi un nou text legal que 

eviti el problema de fons, i observa que la proposició de llei presentada pel Grup Parlamentari 

del PDeCAT-Unió-Demòcrates va ser denunciada i criticada obertament per entitats i 

associacions com l’Observatori DESC, la PAH i altres grups de l’entorn de BC. 

Explica que el Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates va donar suport al Pla de l’habitatge 2016-

2025 després d’incorporar-hi un conjunt d’aspectes que el milloraven amb la voluntat de 

solucionar el principal problema que hi ha a Barcelona actualment: la manca d’accés a un 

habitatge digne i de manera assequible per part d’un gran segment de la ciutadania. Puntualitza, 

però, que el suport del grup al Pla no significa que hi estigui d’acord al 100%. 

Coincideix que la redacció de la disposició transitòria segona és millorable, però observa que 

aquesta no parla de regularitzar ocupacions violentes o mafioses, sinó d’un accés a un habitatge 

per part de famílies vulnerables que han de passar pel filtre dels informes de Serveis Socials. 

Subratlla que el seu grup confia que els dispositius municipals apliquen la llei correctament, 

ajuden qui han d’ajudar i no ajuden qui no han d’ajudar. 

Per les raons exposades, perquè no comparteix la literalitat de la proposició tot i estar 

absolutament en contra de les ocupacions que incompleixen la normativa, el seu grup s’hi 

abstindrà. 
 

El Sr. BLANCO explicita que la disposició transitòria que vol suprimir el Grup del PP 

determina els requisits necessaris per a la regularització de famílies que viuen en un habitatge 

del parc públic en precari, regulació prevista a l’article 3 del reglament i que no és una 

regularització automàtica, sinó que exigeix uns requisits: les persones han de trobar-se en una 

situació de gran vulnerabilitat i demostrar-ho, a més de complir tots els requisits de l’article 5, 

que són els requisits aplicables a qualsevol persona que sol·liciti un habitatge públic 

(empadronament, permís de residència, no disposar de recursos econòmics ni d’ingressos 

suficients, que la pèrdua de l’habitatge no sigui imputable a la persona sol·licitant, que no 

s’actuï de mala fe i, en definitiva, que la persona realment es trobi en una situació d’emergència 

per pèrdua de l’habitatge). 

Subratlla que la disposició transitòria que es pretén derogar imposa requisits extres: que 

existeixi un informe favorable del Servei de Prevenció del Consorci, que es demostri que no 

existeix cap conflicte de convivència amb la comunitat ni amb els veïns, i que la permanència 

en l’habitatge sigui superior a dos anys (en ocupacions inferiors a dos anys, cal demostrar 

l’arrelament al barri). 

El Grup de Cs considera que aquests articles són necessaris per atendre els casos extraordinaris 

de persones que no tenen una altra opció. Entén, però, que caldria modificar la disposició 

transitòria per tal d’especificar què és l’arrelament i quins casos es consideren de vulnerabilitat 

extrema i, per tant, casos en què la regularització seria l’única opció, o la més eficient, per 

evitar que les famílies es quedessin al carrer. 
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Conclou que cal modificar l’article per evitar ambigüitats i que cal oferir la possibilitat de 

regularitzar, però sense donar lloc a possibles abusos. 

Per les raons exposades, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

La Sra. BENEDÍ expressa el desacord del seu grup amb la conveniència de modificar el 

Reglament revisat per a l’adjudicació d’habitatges i altres recursos residencials per emergència 

social per pèrdua d’habitatge i el Pla del dret a l’habitatge 2016-2025. Comenta que, si bé el seu 

grup va votar en contra del Pla perquè considerava que hi havia aspectes millorables, sí que està 

d’acord amb els punts del Pla a què fa referència la proposició. Per això, votarà en contra 

d’aquesta. 

Afirma que on sí que manquen mesures concretes és en la lluita contra l’ocupació mafiosa. 

Diu al Grup del PP que la disposició transitòria segona del Reglament revisat per a 

l’adjudicació d’habitatges i altres recursos residencials per a emergència social per pèrdua 

d’habitatge parla de regularitzar un tipus d’ocupació que afecta famílies en situació de 

vulnerabilitat econòmica i en risc d’exclusió residencial, sempre que no generin molèsties als 

veïns i compleixin unes condicions. A vegades, aquestes han de ser validades per un informe 

dels Serveis de Prevenció i Intervenció i Mediació en Habitatges del Consorci de l’Habitatge de 

Barcelona, i a proposta de la mesa d’emergència: cal acreditar la concurrència de 

circumstàncies econòmiques i socials que motiven la prioritat a l’hora de rebre un habitatge. 

D’altra banda, observa que si es fan pisos de protecció oficial és per donar acollida a persones 

que no poden accedir a pisos de lloguer, algunes de les quals només tenen l’ocupació com a 

sortida per tenir un lloc on viure temporalment. Considera incongruent que es demani que 

aquestes persones hagin de deixar un habitatge del qual després seran destinatàries. 

En darrer lloc, assenyala que la fitxa A3.3 del Pla de l’habitatge diferencia entre ocupació 

mafiosa, encaminada a extorquir i a treure’n rèdit econòmic, i ocupació per necessitat, a la qual 

cal donar alternatives perquè els ocupants aconsegueixin un habitatge digne. 

 

La Sra. ROVIRA subratlla que la gran majoria de les ocupacions que existeixen a Barcelona 

són realitzades per famílies que no tenen cap ingrés, en pisos de bancs, de grans tenidors o de 

fons voltor, i únicament motivades per la necessitat de tenir una llar. Afegeix que moltes 

d’aquestes famílies ja van ser desnonades dels seus pisos, i posteriorment no van poder pagar el 

lloguer i van acabar tornant a entrar als seus pisos. Considera un disbarat i un atac contra la 

solidaritat que existeix en els diferents barris que es criminalitzi aquestes famílies. 

Afirma que actualment a Barcelona hi ha més pisos buits que ocupats, i que més violent que 

ocupar és que empreses estiguin destrossant Barcelona i tinguin pisos buits per seguir 

especulant i per deixar famílies al carrer. 

Diu a la Sra. Esteller que en lloc de preocupar-se per les ocupacions a què fa referència la 

proposició, que no són una part destacable del total d’ocupacions, el PP hauria de preocupar-se 

més pels grans estafadors que hi ha al seu partit i en moltes empreses a les quals dona suport. 

Entén que aquest és un exemple més de la deriva feixista habitual del PP, que, després que CiU 

l’avancés al Congrés dels Diputats amb una proposta per criminalitzar les ocupacions, ha 

decidit no quedar-se enrere a l’Ajuntament de Barcelona. 

Remarca que el Grup de la CUP sempre defensarà el dret a l’habitatge, i lamenta que l’únic 

objectiu de la proposició sigui continuar atacant les veïnes a les quals la crisi ha deixat sense 

res, ha destruït com a persones i que, a sobre, ara han d’aguantar que un grup de capitalistes els 

diguin que no podran accedir a un habitatge per ocupar un pis buit al seu barri, quan necessiten 

tenir llar i desenvolupar-se com a persones. 

Per acabar, diu als membres del PP que els hauria de fer vergonya presentar aquest tipus de 

proposicions, tenint en compte la situació dramàtica existent pel que fa a l’accés a l’habitatge, 

que està expulsant les veïnes de la ciutat. 
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El Sr. ARDANUY expressa la seva convicció que cal protegir les persones que tenen més 

necessitats i són més vulnerables en l’àmbit de l’habitatge, i que aquesta protecció ha de ser 

compatible amb el compliment de normes que han de regular les persones en situació de risc. 

Coincideix que adjudicar habitatges a persones que els han ocupat irregularment i fer que passin 

per davant de persones, també amb necessitats, que han complert els passos marcats per 

l’Administració, pot generar un grau d’injustícia. 

Manifesta preocupació per les situacions de frau i per l’acció de les màfies que poden gestionar 

els habitatges ocupats. Entén, però, que caldria analitzar detalladament el Pla de l’habitatge i 

garantir que les normes i les transitòries que es plantegen no acceptin o puguin generar accions 

fraudulentes. 

Per les raons exposades, s’hi abstindrà. 

 

El Sr. MONTANER diu a la Sra. Esteller que criminalitza les ocupacions com un fet únic quan 

n’hi ha de molts tipus: un informe elaborat recentment per l’Institut Cerdà sobre l’estat de 

l’ocupació a l’Estat espanyol estableix quatre casos diferents d’ocupació, i l’Ajuntament de 

Barcelona treballa sobre aquests i sobre d’altres. 

Explicita que cada tipus d’ocupació requereix eines específiques. Per exemple, en les 

ocupacions criminals o fraudulentes, cal una intervenció policial i la màxima celeritat en les 

intervencions de les forces de seguretat. Existeixen ocupacions, però, fetes per famílies 

vulnerables que fa anys que viuen a l’habitatge i mai no han tingut cap problema amb els veïns, 

i són famílies arrelades a la zona amb nens i nenes escolaritzats al barri. 

D’altra banda, exposa que, davant d’un petit propietari, se l’ajuda a recuperar el seu habitatge, i 

hi ha un programa que li garanteix, si cedeix el seu habitatge a la borsa de lloguer, el cobrament 

dels deutes fins a 6.000 euros. Amb grans propietaris, en canvi, el tracte és diferent. A més, 

aquests grans propietaris han cedit pisos a l’Ajuntament i aquest els està comprant pisos. Indica 

que les directives són aplicables en els pisos cedits o comprats que estan ocupats (una mica més 

del 50%). Explicita que es regularitza només en els casos en què està justificada la 

vulnerabilitat de la família, la manca de conflictivitat i la residència a l’immoble des de fa més 

de dos anys. 

 

La Sra. ESTELLER assegura que el seu grup és conscient que existeixen molts tipus 

d’ocupacions, però observa que totes són irregulars, perquè ocupar un pis social sense títol ho 

és. 

Insisteix que no és just, ni admissible, que s’atorguin més drets a una família que ocupa un 

habitatge que a una família que compleix les normes, estant totes dues exactament en la mateixa 

situació de vulnerabilitat econòmica i social, i repeteix que el Govern ha de posar fi al tracte de 

favor que està atorgant a determinats col·lectius. 

Subratlla que el Govern està transmetent el missatge que la millor manera, i la més ràpida, 

d’aconseguir un habitatge social és ocupant-lo, ja que si, en lloc d’això, la família segueix les 

passes establertes i s’apunta al Registre, trigarà molt més a aconseguir l’habitatge social que 

necessita. 

 

La Sra. BENEDÍ avisa la Sra. Esteller que se li ha acabat el temps. 

 

La Sra. ESTELLER diu a la Sra. Rovira que vergonya n’hauria de sentir per ella mateixa, ja que 

no sap parlar sense insultar ni injuriar. Afegeix que l’única feixista que hi ha a la Comissió és 

ella, que és una intolerant i una totalitària, i que està tan exageradament nerviosa perquè són els 

seus amics els que ocupen. 
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La Sra. BENEDÍ diu a la Sra. Esteller que ja està bé, i afegeix que l’única persona que no ha 

esgotat el temps és la Sra. Rovira. 

 

La Sra. ROVIRA diu a la Sra. Esteller que un insult són les polítiques que està fent el PP en 

matèria de drets socials i d’habitatge, i puntualitza que les persones que ocupen no són els seus 

amics, sinó persones que necessiten una llar per poder desenvolupar les seves vides. Subratlla 

que vergonya és l’actitud de la Sra. Esteller. 

 

(Parla la Sra. Esteller sense micròfon.) 

 

La Sra. BENEDÍ diu a la Sra. Esteller que, si no es comporta, haurà de sortir de la sala. 

 

La Sra. ESTELLER diu a la Sra. Rovira que va ocupar un edifici de Sarrià per fer una 

conferència. 

 

La Sra. ROVIRA diu a la Sra. Esteller que li estan dient que el seu torn ha acabat, i insisteix que 

la seva actitud és una vergonya. 

 

La Sra. BENEDÍ diu a la Sra. Esteller que tots els portaveus representen la ciutadania i cap 

d’ells fa vergonya, i demana que s’ometin determinats comentaris. 

Tot seguit, dona la paraula al Sr. Montaner. 

 

El Sr. MONTANER subratlla que l’Administració ha de defensar els més febles i el dret a 

l’habitatge, i assegura que l’únic objectiu de la proposició presentada pel Grup del PP és 

escandalitzar i generar confusió. 

Aclareix que quan s’ocupa un pis social, es desocupa immediatament, i que el percentatge 

d’ocupacions de pisos socials és baixíssim (l’any passat se’n van ocupar 26, quan les 

ocupacions a Barcelona s’acosten a les 1.000). Explicita que la majoria de pisos que s’ocupen 

són els de les entitats bancàries, que estan buits. 

Acusa el PP de voler desorientar la gent i amagar el que realment està fent: el Govern central ha 

reduït els ajuts a l’habitatge de manera estrepitosa, i es dedica a generar pobresa per després 

criminalitzar-la. Qualifica aquesta manera d’actuar de summament sàdica. 

Recorda que la Unió Europea ha posat de manifest que la llei hipotecària espanyola, una llei 

antiquíssima, anacrònica i que ha portat milers de persones al carrer, s’ha de canviar perquè es 

troba en la il·legalitat. 

Subratlla que el Govern municipal té una política claríssima per a cada cas i que, en els casos de 

grans tenidors, s’aplica un reglament que ha estat àmpliament debatut en el Consell de 

l’Habitatge Social de Barcelona, ha estat consensuat i ha estat aprovat pel Consorci de 

l’Habitatge de Barcelona. Reconeix que pot ser millorable, però remarca que són reglaments 

fets amb molta cura. 

En darrer lloc, diu a la Sra. Esteller que, en atacar una part del Pla pel dret a l’habitatge, un pla 

que es va debatre i aprovar al Plenari de l’Ajuntament, està incomplint els seus deures pel que 

fa als drets socials i a l’habitatge, i demostra una manca de voluntat democràtica. 

 

La Sra. ANDRÉS expressa el vot contrari del seu grup.  
 

El Sr. Montaner expressa el vot contrari de BC, la Sra. Andrés expressa el vot contrari del 

PSC, el Sr. Martí expressa l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates), el Sr. Blanco expressa l’abstenció de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot contrari 

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

contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa la seva abstenció. ES REBUTJA. 



 

Ref: CCP 5/17 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 18/ 5/ 2017 17: 0 
36 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

10.-  (M1519/6196) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Esborrar tots 

els signes urbans que simbolitzen l’opressió nacional, de classe i de gènere en els àmbits de la 

construcció monumental, el nomenclàtor i el nomenament honorífic de fills i filles predilectes 

de la ciutat, i alhora desenvolupar polítiques culturals explicatives del sentit polític de construir 

la memòria social d’aquelles persones i col·lectius que al llarg de la història de Barcelona han 

cristal·litzat com a lluites populars, individuals i col·lectives, per superar l’opressió feudal i 

capitalista, per superar el procés colonial espanyol i francès i per superar el model patriarcal. 

Això implica: - La substitució, d’acord amb els principis esmentats, d’una bona part dels actuals 

monuments, nom de carrers, plaques commemoratives i nomenaments honorífics per d’altres 

que s’avinguin amb la memòria emancipadora, revolucionària, internacionalista i feminista que 

pretenem honorar. - Perseverar i accelerar la implementació de la retirada immediata de la 

simbologia franquista detectada en l’estudi encarregat per l’Institut de Paisatge Urbà i la 

Qualitat de Vida de l’Ajuntament on s’identifiquen els símbols que encara resten del període 

franquista a la ciutat, començant pels dos districtes on es localitza la majoria de la simbologia 

feixista. Segon.- Recuperar el paper de les dones, tant de les figures rellevants com d’aquelles 

que de manera col·lectiva van sustentar la resistència, els anys de lluita antifranquista i les 

reivindicacions feministes. A partir del diàleg amb les entitats i organitzacions feministes es 

durà a terme una pla de restitució del paper de les dones que ha de plasmar-se en monuments, 

noms de carrers, plaques commemoratives i nomenaments honorífics. 

 

La Sra. ROVIRA posa de manifest que trenta anys de transició no han servit per esborrar els 

efectes de la guerra que el feixisme internacional va fer contra la República i contra la 

Revolució del 36; quaranta anys de franquisme, una sèrie inacabable de crims contra la 

humanitat mai jutjats, i molt menys castigats; un estat que mai no ha deixat de ser una paròdia 

de democràcia formal, amb la seva constitució vigilada per l’exèrcit colpista, la seva monarquia 

volguda per Franco, l’Audiència Nacional, hereva del Tribunal de Orden Público, la seva 

Conferència Episcopal, que condiciona permanentment el debat públic i les dones, les seves 

oligarquies latifundistes, especuladores i caciquils, que han mantingut intacte tot el seu poder i 

totes les riqueses; uns efectes que es tradueixen en imperialisme, franquisme, patriarcat i, en 

definitiva, opressió de classe, nacional i de gènere, que han deixat una memòria determinada 

dels espais de les persones a Barcelona en els àmbits de la construcció monumental, el 

Nomenclàtor i el nomenament honorífic de fills i filles predilectes de la ciutat: la memòria dels 

vencedors, dels opressors, de la repressió, de l’esclavisme i del patriarcat, una memòria que el 

Grup de la CUP entén que cal reescriure entre totes, perquè se n’han exclòs els vençuts, els 

resistents, els lluitadors i lluitadores i les feministes. 

Subratlla que cal posar un èmfasi, en especial des d’una òptica feminista, en el fet de recuperar, 

visibilitzar i referenciar la història de les dones lluitadores de la ciutat, que sempre han estat 

invisibilitzades. 

Per acabar, enuncia la proposició. 

 

El Sr. CIURANA anuncia que emetrà el vot del seu grup en la segona intervenció, després de 

sentir el Govern, ja que, que està a favor d’alguns punts de la proposició —punts que impliquen 

el compliment de la Llei de memòria històrica— i en contra d’altres —molt discutibles—. 

Aconsella al grup proposant que eviti la inflació dialèctica en les proposicions, ja que aquesta 

pot dificultar els acords, així com la manca de concreció, característiques presents en aquesta 

proposició. 
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La Sra. BARCELÓ diu a la Sra. Rovira que, amb tots els respectes, quan llegeix els antecedents 

de la proposició o la sent defensant-la, recorda tècniques comunistes per influir en l’opinió 

pública i obtenir un rèdit polític. 

Assenyala que el model de societat que propugna el Grup de la CUP és excloent, ja que no 

inclou tota la societat barcelonina, i demana rigor en els arguments. Observa que, d’una banda, 

s’afirma que cal superar l’opressió feudal, quan fa segles que va acabar, i, d’altra banda, es diu 

que cal superar el procés colonial espanyol, quan mai no es va produir. 

Subratlla que el seu grup no vol símbols ni noms partidistes a l’espai públic, ni de dictadors, ni 

d’esclavistes, ni d’odes a l’odi, però indica que el grup proposant renega de tot en nom 

exclusivament de la seva ideologia, aparentment amb la intenció de deixar el partidisme com a 

únic referent, opció molt excloent. 

Per això, pregunta a la Sra. Rovira —coincideix que la proposició és inconcreta— si el canvi en 

el paisatge urbà es faria amb neutralitat o únicament d’acord amb la seva ideologia. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ posa de manifest el desig del seu grup —que comparteix l’exigència de 

retirar immediatament els símbols del període franquista destacats en l’estudi que va encarregar 

l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida— que a l’espai públic de la ciutat i del 

país no hi hagi cap monument ni cap nom de carrer dedicat a algú que hagi practicat l’opressió 

en qualsevol de les seves formes. 

Recorda que el seu grup continua reclamant la supressió del Nomenclàtor barceloní dels noms 

referits a la monarquia borbònica, especialment dels imposats sota la dictadura franquista, i 

aprofita per tornar a demanar al Govern municipal que l’actual passeig Joan de Borbó recuperi 

el seu nom antic i popular de passeig Nacional, com reivindiquen els veïns i les veïnes de la 

Barceloneta. Afegeix que al Plenari del Districte de Ciutat Vella de l’abril, el Grup d’ERC va 

donar suport a la proposta de canvi de nom de la plaça Antonio López i la retirada del 

monument dedicat al marquès de Comillas, atès que bona part de la fortuna d’aquests 

personatges procedia del tràfic d’esclaus africans amb les Antilles. 

Coincideix que cal augmentar la presència de monuments, plaques commemoratives i noms de 

carrers que posin en relleu la importància del paper de la dona en la societat, fins ara 

menystingut, una marginació especialment palesa en el Nomenclàtor de la ciutat, on la 

presència de les dones que donen nom a places i carrers és clarament insuficient. 

Assenyala, però, que la proposició barreja tot això amb peticions genèriques i inconcretes, com 

si es busqués l’autoexclusió. 

Planteja un seguit de preguntes al grup proposant: a què es refereix quan parla de superar 

l’opressió feudal i capitalista? Vol dir que caldrà suprimir de les vies públiques qualsevol 

referència a banquers com Manel Girona, economistes com Bonaventura Carles Aribau, 

industrials com Erasme de Janer, o el mateix Plató, que propugnava una república esclavista? 

Què caldria fer amb els noms de carrers i monuments dedicats a comtes i reis de la nissaga de 

Guifré el Pilós, que van contribuir amb les seves conquestes a l’expansió del sistema feudal 

europeu a la península Ibèrica i a la Mediterrània occidental? I amb els cronistes que van lloar 

les seves gestes? Es rebatejaran els carrers dedicats a Jaume I o Ramon Muntaner, o la plaça de 

Ramon Berenguer III? Es retiraran les estàtues del conqueridor del Saló de Cent i de l’entrada 

principal de l’Ajuntament? 

Lamenta que la manera com s’ha presentat la proposició impedeixi que el seu grup hi voti a 

favor. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta el vot contrari del seu grup, que considera la proposició 

inquisitorial, autoritària, feixista i fruit d’una ideologia totalitària i excloent que busca la 

confrontació i la divisió social i que es vol imposar. 
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El Sr. ARDANUY indica que coincideix amb una part del plantejament de la proposició, 

sobretot amb tot allò que fa referència a la ideologia i a la simbologia feixista, franquista, etc., 

però hi votarà en contra perquè forma part de la política de la confusió que de vegades duu a 

terme el Grup de la CUP, que en moltes de les proposicions fa un revisionisme històric jutjant 

la història amb els criteris ètics actuals —qualsevol personatge anterior al segle XX incompleix 

algun criteri ètic actual— i barreja elements que la majoria podria acceptar amb elements 

insòlits per tirar en cara que no es vota a favor del punts indiscutibles i erigir-se en els únics 

defensors dels posicionaments proposats. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat de Programes de Memòria. 

 

El Sr. VINYES diu a la Sra. Rovira que, en termes generals, el Govern comparteix la filosofia i 

la intencionalitat que entén que té la proposició. 

Assenyala que el Govern treballa en la direcció de fer una proposta ètica tant al Nomenclàtor 

com als monuments i en la simbologia de la ciutat, si bé comparteix alguns dels matisos 

exposats pel Sr. Puigcorbé i el Sr. Ciurana. Recorda que el Govern ha canviat monuments i 

noms de places, i desenvolupa una política de feminització tant del Nomenclàtor com dels 

elements commemoratius. 

Explica que el Govern està d’acord a fer una adequació a l’ètica contemporània, però sempre 

tenint en compte el màxim de sensibilitats i cercant el màxim consens, sobretot per evitar que el 

que es faci en un mandat es desfaci en el següent. Indica que quan no hi ha consens, es decideix 

per a cada cas si s’actua o no. 

 

La Sra. ROVIRA diu al Sr. Ciurana que el Grup de la CUP no fa inflació dialèctica, sinó un 

repàs d’allò que ha estat sistemàticament silenciat, i diu a tots els grups que cap d’ells no ha 

demanat abans de la sessió d’avui cap aclariment sobre la proposició ni ha plantejat cap 

proposta d’esmena, de manera que entén que no hi havia la voluntat d’arribar a acords, i que 

potser hi ha qüestions que no s’han esmentat però que també són importants per valorar si es 

vota positivament o no a la proposició. 

Pel que fa a la suposada inconcreció de la proposició, respon que s’hi fa referència als elements 

identificats per l’estudi que es va encarregar a l’Institut de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida de 

l’Ajuntament. D’altra banda, comenta que és fonamental treballar de manera coordinada amb 

les associacions i entitats de persones migrades i de dones, la veu de les quals mai no s’ha tingut 

en compte. 

Indica que, casualment, la qüestió plantejada avui aquí pel seu grup es va plantejar també ahir al 

Consell de Dones —creu que només hi va assistir Cs—, i alguns dels col·lectius que hi 

participen van parlar de la necessitat que el paisatge urbà vestís nom de dona. 

En darrer lloc, s’ofereix per fer una reunió per poder continuar resolent dubtes. 

 

El Sr. CIURANA pregunta si, en el cas que la proposició s’aprovi, es retiraran els monuments a 

Colom, Francesc Cambó i Ramon Berenguer, i els noms de la plaça Sant Miquel, la plaça Sant 

Jaume, el carrer Muntaner, el carrer de Jaume I i el carrer Ausiàs March. 

Insisteix que la proposició és inconcreta, manifesta sorpresa per l’abstenció del Grup de BC, i 

pregunta si el Grup del PSC també s’hi abstindrà. 

 

La Sra. BARCELÓ diu a la Sra. Rovira que el que demanaven ahir al Consell de Dones és molt 

diferent del que proposa avui el seu grup, i que amb les necessitats urgents que té la ciutat, no 

creu que debatre si s’ha de treure l’estàtua de Colom o no sigui una prioritat. 

D’altra banda, afirma que la proposició és confusa i que la Sra. Rovira no ha contestat la 

pregunta que li ha fet. 
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Per les raons exposades en la primera intervenció, el seu grup votarà en contra de la proposició. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ manifesta l’abstenció del seu grup, que lamenta que l’afany del Grup de la 

CUP de marcar tant un perfil propi impedeixi un consens. 

 

La Sra. ORTIZ explica que l’abstenció del Grup de BC es deu al fet que hi ha elements de la 

proposició en què està a favor i d’altres en què està en contra, i cedeix la paraula al comissionat 

de Programes de Memòria per si vol fer alguna puntualització. 

 

El Sr. VINYES coincideix que el to de la proposició dificulta votar-hi a favor i assumir unes 

actuacions que en molts altres camps i amb molta ponderació ja s’estan fent. Comenta que 

potser el Sr. Ciurana no està assabentat del que passa a la ciutat i dels debats que es fan sobre 

Colom, així com molts altres seminaris. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta l’abstenció del seu grup, que comparteix la part de la proposició 

referida al fet d’accelerar la retirada de simbologia franquista en compliment de la Llei de 

memòria històrica, a la qual el seu grup va donar suport, però entén que hi ha una part de la 

proposició que és difusa i inconcreta, i no vol ser partícip d’una retirada indiscriminada de 

simbologia sense conèixer-ne els motius exactes que la motiven. 

 

El Sr. CIURANA comenta que entén que el Sr. Vinyes, que va tenir la idea de col·locar una 

estàtua de Franco al Born, pot permetre’s el luxe de fer segons quines observacions, i que si té 

vocació de polític i no de tècnic, es presenti a unes eleccions, vagi a unes primàries i facin un 

concurs públic per escollir-lo, en lloc de ser escollit com va ser escollit ell. 

D’altra banda, indica que, pels arguments exposats en la primera intervenció, el seu grup 

s’abstindrà en aquesta proposició. 

 

La Sra. Ortiz expressa l’abstenció de BC, la Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, el Sr. 

Ciurana expressa l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), 

la Sra. Barceló expressa el vot contrari de Cs, el Sr. Puigcorbé expressa l’abstenció d’ERC, 

la Sra. Esteller expressa el vot contrari del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la 

CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot contrari. ES REBUTJA. 

 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

11.-  (M1519/6219) Que es retiri l’actual campanya de Foment de la Lectura, que s’informi de la 

gènesi i del cost de la mateixa i que se’n programi una altra consensuada amb el sector del llibre 

de Barcelona. 

 

El Sr. CIURANA recorda unes paraules pronunciades pel Sr. Marc Ros en la presentació de la 

campanya del Sr. Collboni en les primàries del PSC («Busquem fer pensar la gent, despertar-la; 

no tractarem la gent d’idiota, sinó com a persones intel·ligents»), i afirma que la campanya de 

foment de la lectura a què fa referència el prec, que formula, no ha tractat la gent com a 

persones intel·ligents. 
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El Sr. COLLBONI agraeix el prec, que accepta, i indica que la campanya a què fa referència 

s’emmarca dins la política que ha estat desenvolupant el Govern els darrers vuit mesos per 

capgirar el sector del llibre, que inclou accions com la mesura de govern del sector del llibre i la 

Casa de les Lletres, el pressupost extraordinari que ha destinat el Govern de la ciutat al foment 

del sector (3,5 milions), la Ciutat Literària, noves iniciatives en l’àmbit del sector del llibre, les 

beques Montserrat Roig de residències a escriptors i escriptores a la ciutat, nous certàmens 

literaris que s’estan plantejant pensant en el gran públic, com el Món Llibre o la Setmana de la 

Poesia, o la dotació de contingut literari i no només l’administració d’espais en casos com la Nit 

del Drac o els Diàlegs de Sant Jordi. 

Observa que tot aquest esforç no tindria sentit si no es dediquessin esforços també a la 

generació de nous públics, de nous lectors, i exposa que és en aquest àmbit en el qual se 

centraran les campanyes futures, la primera de les quals serà el Pla de foment de la lectura, que 

s’està treballant amb els actors i que es presentarà els propers mesos. 

Pel que fa a la campanya a la qual fa referència el prec, explica que era una acció concreta que 

havia de tenir el suport necessari dels actors, atès que es plantejava en termes col·laboratius. 

Tanmateix, aquest suport no ha existit i, per això, s’ha retirat, tal com es va anunciar divendres. 

 

El Sr. CIURANA demana al Govern que no intenti enganyar. Exposa que ahir va intentar fer 

creure que no era una campanya de foment de la lectura, sinó de suport al llibre, quan tot 

l’expedient parla de campanya de foment de la lectura. D’altra banda, subratlla que es va 

adjudicar molt abans de fer la consulta amb el Gremi de Llibreters i amb els bibliotecaris, de 

manera que l’afirmació que no estava perfeccionada perquè era col·laborativa és una excusa. 

Per acabar, demana que no es malbaratin recursos públics, i pregunta què passarà amb els 

110.000 euros de la campanya. 

 

El Sr. COLLBONI repeteix que l’acció va ser retirada divendres a causa del rebuig explícit dels 

actors que hi havien de col·laborar, i comenta que ara cal fer una reorientació tenint en compte 

que es tracta d’un concurs públic que no ha tingut bon resultat. 

D’altra banda, subratlla que el Pla de foment de la lectura, tal com figura a la mesura i tal com 

es va acordar amb els grups, es desenvoluparà amb els actors i amb els grups. 

 

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

12.-  (M1519/6201) Que en el termini de dos mesos el Govern municipal amb coordinació amb el 

Consorci d’Educació de Barcelona presenti: - Pla per l’abordatge de l’absentisme i fracàs 

escolar en l’educació primària i secundària en la que s’expliquin les dades dels resultats de 

l’aplicació dels Programes Èxit 1 i Èxit 2 destinats a l’alumnat de primària i secundària. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix al Sr. Essomba el diàleg mantingut per fer una esmena al prec que 

permet que s’accepti malgrat les diferències existents entre els grups respecte al model 

educatiu. 

A continuació, exposa que el 2016 hi va haver un 18% de nois i adolescents amb fracàs escolar 

a Catalunya i també un 18% d’abandonament escolar, així com que l’informe de la Fundació 

Jaume Bofill assenyala que el risc de fracàs escolar es multiplica per sis entre els col·lectius 

més desfavorits. 

Tot seguit, formula el prec. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 
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El Sr. ESSOMBA subratlla que l’èxit educatiu és un objectiu irrenunciable de qualsevol política 

educativa assenyada que pretengui situar l’educació allà on li correspon, és a dir, com a 

transformador social i corrector de les desigualtats educatives i socials que impedeixen 

construir una societat molt més cohesionada i més igualitària. Per això, agraeix la presentació 

del prec, que demostra la preocupació del Grup de Cs per l’èxit educatiu. 

Afirma que el Govern municipal treballa per l’èxit educatiu d’una manera genèrica, a través de 

totes les seves actuacions, i d’una manera específica, a través del Consorci d’Educació, 

mitjançant la implementació dels programes Èxit 1 i Èxit 2, així com de manera estrictament 

municipal, en el marc del Pla de barris, amb un seguit de mesures de xoc educatiu als llocs més 

vulnerables de la ciutat. 

Explica que el prec s’ha transaccionat atesa la necessitat de distingir la part de diagnòstic de la 

part propositiva, ja que Barcelona està submergida en un procés de planificació estratègica 

(Barcelona Educació 2017-2021) i no tindria sentit elaborar un pla específic a banda d’aquesta 

estratègia general. Per això, el Govern va proposar que el diagnòstic se situés en els propers 

mesos, però la proposta es deixés en mans d’aquesta estratègia molt més global, que abordarà 

no només el tema de l’èxit educatiu, sinó el conjunt de temes educatius de la ciutat, i que tindrà 

lloc a finals del 2017. 

Per acabar, explicita que el prec, amb el qual, un cop reformulat, el Govern se sent molt 

còmode, s’accepta. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix l’acceptació del prec, i posa de manifest que la igualtat 

d’oportunitats en educació hauria de ser una realitat, per la qual cosa cal que les administracions 

lluitin contra l’absentisme i el fracàs escolar, elements que condicionen el futur dels infants i 

dels adolescents. Observa que el fracàs escolar, a més, genera frustració en els adolescents i els 

joves, de manera que no només té a veure amb l’aprenentatge, sinó també amb qüestions 

psicològiques importants. 

Subratlla que tots els esforços que es puguin fer per millorar l’èxit escolar són la millor inversió 

que pot fer una administració pública. 

Per les raons exposades, el seu grup considera important que es desenvolupi el pla estratègic 

que demana el prec. 

 

El Sr. ESSOMBA pregunta a la Sra. Barceló de quina manera voldria rebre la informació sobre 

els resultats dels programes Èxit (mitjançant una resposta per escrit, una presentació oral a la 

Comissió o en una reunió específica...). 

 

La Sra. BENEDÍ convida el Sr. Essomba i la Sra. Barceló a fer aquestes concrecions després de 

la Comissió. 

 

Es dona per tractat amb el redactat següent: 

 

Que en el termini de dos mesos el Govern municipal amb coordinació amb el Consorci 

d’Educació de Barcelona presenti les dades dels resultats de l’aplicació dels Programes Èxit 

1 i Èxit 2 destinats a l’alumnat de Primària i Secundària. Que al desembre de 2017, un cop 

finalitzats els treballs de redacció del Pla Estratègic Barcelona Educació 2017-2021, aquest 

Pla incorpori un capítol específic adreçat a eradicar l’absentisme escolar i a millora l’èxit 

educatiu durant les etapes de l’ensenyament obligatori. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/6207) Que el Govern municipal insti el Centre de Normalització Lingüística de 

Barcelona a elaborar i a presentar abans d’acabar l’any un pla de dinamització de foment de l’ús 

del català a la ciutat per al 2018, capaç de donar resposta a la demanda de cursos existent i de 

generar-ne de nova. Entre d’altres elements, el pla de dinamització haurà de: - fixar els 

objectius a assolir l’any vinent; - determinar els barris d’acció prioritària; - especificar els 

mitjans humans, tècnics i financers necessaris per a dur-lo a terme: - establir els criteris que 

permetin avaluar els seus resultats. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ posa en valor el paper cabdal que ha tingut el Consorci per a la 

Normalització Lingüística des que va ser creat el 1989 en el foment del coneixement i l’ús del 

català entre els adults d’arreu del país amb l’objectiu de contribuir a la cohesió de la societat. 

Subratlla que, amb més d’un quart de milió de persones d’origen estranger a la ciutat (el 16% 

de la ciutadania), la importància de la feina desenvolupada pel Centre per a la Normalització 

Lingüística de Barcelona per difondre la llengua catalana, especialment entre les persones 

nouvingudes, és indubtable. Observa que aquesta tasca adquireix encara més transcendència si 

es té en compte que només el 74% de la ciutadania de Barcelona de més de 15 anys coneix el 

català de manera prou satisfactòria, un percentatge que disminueix considerablement en algunes 

zones de la ciutat, com el Besòs, la Zona Franca, Trinitat Vella o Torre Baró. 

Remarca que el fet que un quart de la població adulta barcelonina no tingui un coneixement 

suficient del català amenaça la llengua i posa en perill la cohesió social. Per això, cada cop són 

més les entitats i les empreses de la ciutat que s’adrecen al Centre sol·licitant cursos de català, 

sovint disposades a assumir-ne els costos. 

Assenyala que l’admirable feina que diàriament porten a terme els professionals del Centre es 

veu entorpida per una plantilla clarament insuficient, amb un 25% de tècnics contractats a mitja 

jornada, i la dificultat de disposar al llarg de l’any d’aules adaptades de manera estable i 

continuada. 

El seu grup no entén, sobretot tenint en compte la situació, com és possible que a mitjan maig el 

Centre per a la Normalització Lingüística encara no hagi presentat el seu pla de dinamització 

per al 2017 per promoure la llengua catalana a la ciutat, un pla que segurament arribarà massa 

tard per ser eficaç. 

Per les raons exposades, i atès que l’Ajuntament té la presidència del Consell del Centre per a la 

Normalització Lingüística, el seu grup presenta aquest prec, que enuncia, i demana també que 

s’implanti la reforma horària perquè els treballadors i les treballadores del Centre puguin 

conciliar millor la vida familiar i la vida laboral. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la Sra. López, comissionada d’Immigració, Interculturalitat i 

Diversitat. 

 

La Sra. LÓPEZ recorda que el Centre per a la Normalització Lingüística de Barcelona està 

integrat al Consorci de Normalització Lingüística, i ha d’adaptar a la ciutat de Barcelona les 

directrius aprovades al Consell d’Administració del Consorci. 

Assenyala que aquesta tarda té una reunió amb la presidenta del Consorci de Normalització 

Lingüística, per la qual cosa celebra que s’hagi presentat aquest prec, que demostra que no és 

només el Govern de BC qui pressiona per millorar determinades qüestions, sinó que hi ha altres 

grups municipals interessats a millorar-les. 

Informa que el pla d’actuació del 2017 està sobre la taula, acordat pel Centre de Normalització 

Lingüística, en espera que hi hagi una resolució per part del Consorci respecte a les demandes 

que se li fan. Puntualitza que el fet de no haver presentat el pla no implica cap disminució en les 
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activitats del Centre, però no està aprovat perquè qui l’ha d’aprovar és el Consorci, i el Centre 

està negociant per millorar-ne tota una sèrie d’elements. 

Exposa que, com a presidenta del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona i 

comissionada d’Immigració, està molt preocupada per les llistes d’espera per a la matriculació 

als centres, que s’estan allargant com mai no s’havien allargat. Subratlla que cal un compromís 

molt clar del Consorci. Per això, demana al Grup d’ERC, soci del Govern de la Generalitat, que 

això que demana a l’Ajuntament de Barcelona ho demani també en altres espais. Afirma que 

està absolutament d’acord que cal ampliar la plantilla i millorar la situació actual, sobretot 

provocada per la manca de personal. 

Explicita que el prec s’accepta i, fins i tot, s’agraeix, informa que la proposta es presentarà al 

novembre-desembre, i insisteix que encara que el Centre presenti una proposta, és el Consorci 

qui l’ha d’aprovar. 

 

Es dona per tractat. 

 

14.-  (M1519/6208) Que l’Ajuntament de Barcelona estudiï la fórmula que faciliti la utilització de la 

Targeta Barcelona Solidària als Centres Educatius, sense cost econòmic ni per a les famílies ni 

per als Centres, i que s’implementi com a molt tard a l’inici del curs vinent. 

 

 La Sra. BENEDÍ exposa que l’Ajuntament disposa d’un ajut d’emergència per a infants menors 

de 16 anys que consisteix en una subvenció de 100 euros mensuals, que les famílies perceben a 

través de la targeta Barcelona Solidària, utilitzable per a alimentació, material escolar, higiene i 

roba. Posa de manifest, però, que en alguns centres situats en barris on els infants i els 

adolescents tenen menys oportunitats educatives per les limitacions socioeconòmiques 

familiars, i en què la majoria de famílies reben aquest ajut, no és possible pagar amb la targeta 

Barcelona Solidària, de manera que aquestes famílies no poden fer servir aquests diners per a la 

compra dels llibres i el material escolar. 

Per acabar, formula el prec, que oferiria una solució a aquestes famílies. 

 

La Sra. ORTIZ accepta el prec, que entén que és fruit d’una bona notícia: la renda infantil ha 

arribat a 20.000 infants, cosa que permet arribar a moltíssimes famílies amb un suport que era 

clarament necessari. 

Observa que la Llei de prestacions econòmiques de la Generalitat no permet que l’Ajuntament 

doni suport monetari directament, i per això ho fa a través d’una targeta. 

Posa de manifest que els ajuts no cobreixen el 100% del material escolar, i que existeixen 

deficiències de finançament educatiu en el seu conjunt, i d’inversió en educació. Per això, des 

de l’any passat es pot pagar amb aquesta targeta en els centres en què tenen datàfon, una opció 

que ha estat molt ben rebuda en general i que ha permès reduir la burocràcia per a moltes 

famílies. 

Afirma que el Consorci d’Educació està negociant amb les entitats financeres que gestionen el 

datàfon perquè aquest no tingui cap cost ni per a les famílies ni per als centres. 

D’altra banda, indica que potser no es pot donar cobertura als centres que no tenen datàfon, 

però recorda que la targeta permet pagar no només material escolar, sinó també activitats, que 

sovint es paguen a través d’entitats o empreses que sí que disposen de datàfon. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix l’acceptació del prec, i demana que a banda d’estudiar la solució, 

s’implementi. Subratlla que la situació requereix mesures urgents, i pregunta si es podrà 

implementar abans de l’inici del curs. 
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La Sra. ORTIZ puntualitza que no ha dit que s’estigués estudiant la solució, sinó que s’està 

negociant amb les entitats financeres. 

Observa que amb aquesta renda s’està compensant la manca de bon finançament de l’educació 

pública a la ciutat, i insisteix que el sistema de pagament no pot canviar perquè l’Ajuntament no 

té competències per concedir ajuts monetaris. 

Informa que, paral·lelament a aquesta renda, en moltes de les escoles a què fa referència el prec 

es bequen directament algunes activitats, i comenta que la targeta Barcelona Solidària permet 

identificar clarament les famílies que necessiten recursos, cosa que estalvia alguns processos. 

  

Es dona per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.-  (M1519/6228) 1. Que el Govern municipal justifiqui si els canvis de denominació de diferents 

vies de la ciutat, com la plaça de Llucmajor, la plaça de Joan Carles I o properament 

l’anunciada de la plaça d’Antonio López, entre d’altres, responen a causes de força major, i per 

quin motiu no s’ha sotmès a consulta del veïnat, tal i com es recull en la normativa de la 

Ponència de Nomenclàtor. 2. Es doni compte de si s’ha reunit el Consell Assessor d’Art Públic 

de Barcelona per tractar la decisió de retirar l’escultura d’Antonio López de la via pública. En 

cas afirmatiu, preguem se’ns informi de la data de la reunió, el dictamen de la mateixa i se’ns 

remeti còpia de l’acta de la sessió. 

 

La Sra. ESTELLER afirma que el Govern municipal s’està acostumant molt ràpidament a 

actuar unilateralment, prenent decisions sense justificar-les, actuacions que fins ara havia 

criticat durament. En posa com a exemple l’actuació en els canvis de denominació de places i 

carrers. 

Entén, però, que encara que no s’hagin explicat les forces majors que motiven els canvis de 

denominació, aquestes existeixen. Per això, demana que es justifiqui si realment aquests canvis 

responen a causes de força major, l’únic motiu pel qual es poden canviar les denominacions de 

les places i dels carrers segons les normes del Nomenclàtor. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat de Programes de Memòria. 

 

El Sr. VINYES respon a la Sra. Esteller que la normativa vigent, en l’annex 1, «Criteris 

generals», no parla de la necessitat d’una força major (com ara un terratrèmol) per justificar un 

canvi de denominació, sinó que estableix que «s’acceptaran els canvis de denominació en casos 

justificats per criteris tècnics, històrics o de ciutadania». Indica que ens els casos esmentats en 

el prec del Grup del PP són criteris històrics i de ciutadania els que motiven el canvi de 

denominació. 

Afegeix que, a més d’actuar d’acord amb el procediment establert, s’ha informat públicament a 

través del BOP, de la Gaseta Municipal i del tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i durant el 

període d’informació pública la ciutadania ha tingut la possibilitat de presentar al·legacions. 

Per acabar, comenta que a la ciutat de Nova Orleans el dijous passat es va retirar la segona de 

quatre estàtues d’esclavistes que ofenien la ciutat per decret de l’Ajuntament, i demana que no 

es creïn drames on no existeixen. 

 

La Sra. ESTELLER diu al Sr. Vinyes que, independentment del que facin altres ciutats, 

Barcelona ha de complir les seves normes. Afirma que el Govern municipal i el Sr. Vinyes en 

particular fan un judici sumaríssim, revisen la història amb els ulls del segle XXI, i decideixen 

canvis de denominació basant-se únicament en la seva interpretació dels fets. 
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Recorda que el Grup del PP va presentar una al·legació que no ha estat resposta, referida al nom 

de Joan Carles I. Subratlla que respectar la memòria històrica seria respectar que al rei Joan 

Carles I se li va concedir el nom de la plaça en agraïment de la ciutat pel 23-F. Lamenta que el 

Govern no doni cap importància a aquest fet i unilateralment decideixi canviar el nom. 

Assegura que per al Govern, memòria històrica és esborrar la història que no vol que existeixi a 

Barcelona, i remarca que un grup que només té 11 regidors està actuant en nom de tota la ciutat 

i està actuant com a inquisidor. 

Pregunta al Sr. Vinyes si aquesta és la seva manera de fer política, i comenta que, segons les 

normes del Nomenclàtor, abans de canviar un nom cal fer consultes. Pregunta si aquests canvis 

de nom es van consultar amb els veïns i els comerciants. Afegeix, també, que la Comissió 

d’Escultures s’ha de reunir per decidir les escultures que es treuen o es posen, però el Govern, 

també en aquest cas, incompleix les normes. Insisteix, doncs, a saber si es va convocar la 

Comissió d’Escultures. 

 

La Sra. BENEDÍ avisa la Sra. Esteller que ha exhaurit el seu temps. 

 

El Sr. VINYES manifesta que el prec no s’accepta. 

 

La Sra. ESTELLER assegura que, davant la manca d’arguments, es presenten excuses, i 

demana al Sr. Vinyes que repassi les normes. 

 

Es dona per tractat. 

 

16.-  (M1519/6229) Que el Govern municipal apliqui una fórmula de valoració per l’adjudicació de 

contractes que afectin al servei a les persones més proporcional, atorgant més pes als criteris 

tècnics per no penalitzar les ofertes que no siguin la més avantatjosa econòmicament i permetre 

que diferències poc significatives de preu no impliquin puntuacions notòriament 

desproporcionades. 

 

La Sra. ESTELLER formula el prec, i indica que la Taula del Tercer Sector afirma en un 

informe que la millora introduïda pel Govern en els criteris no és substancial a l’hora d’evitar 

que moltes entitats, sobretot del tercer sector, perdin les contractacions, perquè es continua 

donant més pes als criteris econòmics que als tècnics. 

Indica que, independentment de la feina que s’està fent per modificar la Llei de contractes, amb 

el redactat actual d’aquesta llei ja es pot millorar la manera de fer una valoració tècnica i 

econòmica per fer que no prevalguin tant els criteris econòmics. Subratlla que la fórmula actual 

exclou moltes persones que porten entitats i gestionen molt bé serveis socials. 

 

La Sra. ORTIZ puntualitza que l’informe de la Taula del Tercer Sector deia que l’Ajuntament 

de Barcelona és dels que més aplica la valoració tècnica i no l’econòmica, i que les empreses 

del tercer sector que s’han queixat no havien rebut la millor puntuació en l’àmbit tècnic. 

Exposa que en el servei d’atenció domiciliària es va aplicar un 80% de criteri tècnic i un 20% 

de valoració econòmica, i en pràcticament tots els de serveis d’atenció a les persones, el criteri 

econòmic no supera el 30% o el 40%. Explicita que el Govern sempre ha fet el que demana el 

prec. 

Observa, però, que calen canvis en la regulació de contractes del sector públic per poder 

prioritzar de manera diferent. L’Ajuntament ha publicat un decret d’alcaldia on clarament 

s’impulsa la contractació social, i s’inclou la valoració dels criteris tècnics i la reducció de les 

ofertes a la baixa. 
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D’altra banda, observa que també existeixen empreses del tercer sector que es presenten als 

concursos amb rebaixes econòmiques molt importants, a vegades precaritzant el sector. 

Aclareix, però, que està d’acord que cal prioritzar les entitats socials, especialment les que tenen 

una expertesa reconeguda en l’atenció a les persones d’un determinat col·lectiu. 

Insisteix que el Govern fa temps que aplica el que demana el prec, dins del marc regulador 

existent. 

 

La Sra. ESTELLER reconeix que hi ha hagut millores, però subratlla que aquestes són 

insuficients. Assenyala que, encara que inicialment les valoracions econòmiques teòricament 

tinguin menys pes que les tècniques, en la pràctica, amb els descarts i les penalitzacions, es 

dona més importància a la part econòmica que a la tècnica. 

Indica que l’informe de la Taula del Tercer Sector esmenta ajuntaments, com ara el de 

Badalona o el de Girona, que incorporen criteris més proporcionals, i diu que només el 17% 

dels contractes tenen fórmules més equilibradores. 

 

La Sra. ORTIZ remarca que l’Ajuntament de Barcelona va fins allà fins on li permet 

Intervenció Municipal; demana al grup de la Sra. Esteller, que governa a l’Estat, que faciliti un 

marc regulador que permeti tenir una fórmula polinòmica més plana, i indica que el prec no 

s’accepta perquè ja s’està fent el que es demana. 

 

Es dona per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

17.-  (M1519/6220) Quin solar pensa posar l’Ajuntament a disposició del Consorci d’Educació per a 

la redacció del projecte i posterior construcció d’un Institut de Secundària al barri de La Sagrera 

al Districte de Sant Andreu? En cas que no estigués decidit, quins solars s’han estudiat i, en el 

seu cas, descartat i perquè? 

 

El Sr. CIURANA formula les preguntes. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix les preguntes, i respon que s’han tingut unes primeres reunions amb 

la plataforma de pares i mares que va impulsar l’institut, se’ls ha fet la proposta original que hi 

havia (ubicació al costat de l’escola Trentapasses), i se’ls ha dit que s’estudiaran altres 

possibilitats que presentin ells, el Districte o l’Ajuntament, a l’entorn del triangle ferroviari. En 

aquests moments s’estan analitzant tant la proposta original com la resta d’alternatives 

possibles. 

 

El Sr. CIURANA pregunta si s’ha descartat la possibilitat de fer la modalitat d’institut escola 

dins el mateix espai on hi ha l’escola Trentapasses, i quina és la disponibilitat del triangle 

ferroviari. Observa que hi ha una part del triangle que és zona 18 (oficines) i una altra que és 

zona 17. D’altra banda, assenyala que l’accés és difícil, ja que per anar-hi des de la Sagrera cal 

passar per la passarel·la, i des de la Verneda, pel pont, amb l’edifici de TMB entremig. 

Demana també que es faciliti el calendari de decisió sobre aquesta qüestió, i recorda que per 

lliurar un solar al Consorci, la Generalitat ho ha d’acceptar, de manera que ha d’estar en unes 

condicions urbanístiques idònies. 
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La Sra. ANDRÉS respon que no s’ha descartat cap possibilitat de fer institut escola, i recorda 

que al Districte de Sant Andreu es va aprovar una declaració institucional per unanimitat per fer 

una escola que ja s’acceptava que seria amb una estructura lleugera, de provisionalitat, fins 

tenir-ne la definitiva, en el cas que fos així, en aquell solar. 

Quant al triangle ferroviari, indica que el Govern, conscient de la complexitat, està valorant si 

pot ser una alternativa. 

En darrer lloc, comenta que la decisió sobre la ubicació es prendrà d’acord amb els grups 

municipals i amb els pares i mares. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

18.-  (M1519/6202) Quins són els horaris dels Casals per a Gent Gran a la ciutat de Barcelona i sota 

quins criteris es decideixen els horaris i dies d’obertura? 

 

La Sra. BARCELÓ formula la pregunta. 

 

La Sra. ANDRÉS respon que la previsió és que els casals i espais municipals de gent gran obrin 

37,5 hores de dilluns a diumenge, però la realitat és que obren de dilluns a divendres entre 10 h 

i 13 h i entre 16 h i 20 h (hi pot haver alguna lleugera variació). En horari de cap de setmana 

poden obrir dissabtes o diumenges, a elecció de la junta o de la comissió gestora de cada casal, i 

en aquests moments estan obrint aproximadament la meitat de casals de cada districte, a 

excepció de l’Eixample, on en aquest moment en cap de setmana no està obrint cap. 

Informa que dintre del procés d’anàlisi del model i el funcionament dels casals de gent gran que 

s’està duent a terme, s’estan revisant els horaris amb la finalitat d’oferir un millor servei i més 

prestació. 

 

La Sra. BARCELÓ observa que, si bé fins al juliol els horaris més o menys s’apropen a les 

necessitats i ofereixen una atenció força adequada, durant el mes d’agost la realitat és ben 

diferent: a Ciutat Vella hi ha 5 casals oberts tot el dia; a l’Eixample, 1 de 6 però amb altres 

usos; a Sants-Montjuïc, 5 de 5 només a la tarda; a les Corts, 0 de 3; a Sarrià-Sant Gervasi, 0 de 

2; a Gràcia, 0 de 4; a Horta-Guinardó, 0 de 6; a Nou Barris, 0 de 8; a Sant Andreu, 1 de 6, i 5 

només durant quinze dies, i a Sant Martí, 1 de 8 a la tarda. 

Considera inadmissible que durant el mes d’agost només hi hagi 18 casals oberts a tota la ciutat, 

tenint en compte que la demanda supera l’oferta, de manera que cal un replantejament per donar 

resposta a les necessitats i per garantir la igualtat d’oportunitats, que cal garantir des de la 

infantesa i fins a la darrera etapa vital. Assenyala que a Barcelona hi ha més de 300.000 

persones amb més de 65 anys, i 24.159 amb més de 85 que viuen soles. 

Entén que cal impulsar tant la millora de l’oferta dels casals com la promoció de l’autonomia, 

així com presentar el projecte de ciutat per a la gent gran. 

Per acabar, posa en valor l’extraordinària feina que duu a terme el Consell Assessor de la Gent 

Gran. 

 

La Sra. ANDRÉS coincideix que cal revisar el model de casals de gent gran, una reflexió 

compartida amb el Consell Assessor de la Gent Gran que ja s’està fent. 

Afirma que el Govern està molt d’acord que a l’estiu s’han d’obrir casals i oferir prestacions, i 

informa que hi ha una reunió programada amb tots els districtes perquè exposin quines 

dificultats troben per encetar la idea d’obrir els casals. 
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Indica que, paral·lelament, cal posar en valor i donar a conèixer altres recursos per a la gent 

gran durant l’estiu. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

19.-  (M1519/6197) Tenint en compte les diferents polítiques feministes que s’estan desenvolupant 

des de la Regidoria de Feminisme i LGTBI, es sancionarà o tindrà conseqüències per les 

diferent empreses i entitats financeres organitzadores del Trofeu Comte de Godó les pràctiques 

de vulneració de drets com a dones i treballadores? 

 

La Sra. ROVIRA exposa que diferents treballadores han denunciat la situació laboral de 

vulneració dels seus drets com a dones i com a treballadores que van patir durant el 

desenvolupament de la seva tasca com hostesses durant el Trofeu Comte de Godó, que 

l’Ajuntament subvenciona amb més d’un milió d’euros cada any. 

Tot seguit, formula la pregunta, motivada pels fets exposats i pel silenci de l’Ajuntament. 

 

La Sra. ORTIZ comença la intervenció disculpant la Sra. Pérez, regidora de Feminismes i 

LGTBI, per no poder contestar-li personalment. Entén, però, que ja hi ha parlat. 

A continuació, assegura que no hi ha hagut silenci per part de l’Ajuntament: la setmana 

passada, com ja va comunicar, es va reunir amb les hostesses i es va posar en contacte amb 

l’organització del torneig de tenis Open Banc per expressar la seva preocupació i conèixer 

quina valoració en feien els organitzadors i quines accions podien emprendre. 

Informa que en aquestes converses es va explicar que de moment no es presentaria una 

denúncia formal per part de les treballadores, perquè l’objectiu no era aquest, sinó millorar les 

seves condicions. D’altra banda, es va parlar de les accions que podia desenvolupar 

l’Ajuntament en aquest sentit. 

Indica que s’està treballant per ampliar el criteri que s’ha establert en la contractació i acords 

amb licitadors, o fins i tot també en l’atorgament de subvencions, perquè les clàusules permetin 

evitar situacions com les que es van viure al Comte Godó. Amb aquest fi, s’exigirà paritat entre 

homes i dones en aquest tipus de serveis i en els perfils professionals, així com roba adequada 

al clima i a la salut dels treballadors i les treballadores (les empreses haurien de disposar 

prèviament a l’esdeveniment de vestimenta adaptada a les condicions climàtiques), i garantia 

d’elecció, que la roba eviti la cosificació del cos de les dones i s’adeqüi a la feina que s’hagi de 

fer. 

Assenyala que es treballa per ampliar aquestes clàusules i que aquestes s’implementin en altres 

àmbits per evitar que la situació viscuda al Godó es repeteixi enlloc. 

 

La Sra. ROVIRA demana que, si és possible, es faciliti la resposta per escrit. 

 

Es dona per tractada. 

 

20.-  (M1519/6198) Quins criteris s’han utilitzat per atorgar o no les subvencions pel 

desenvolupament dels diferents projectes culturals de la ciutat. 

 

La Sra. ROVIRA formula la pregunta, motivada pel fet que projectes de microteatre que 

ofereixen un teatre innovador, proper i econòmicament assequible, i permeten que més persones 

puguin accedir al teatre, que moltes vegades és un luxe, han quedat fora de les subvencions, 

exclusió que el Grup de la CUP no entén. 
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El Sr. COLLBONI comença assenyalant que enguany s’ha augmentat el pressupost de suport a 

les entitats culturals i als projectes culturals a la ciutat un 15%, igual que el pressupost de 

Cultura a l’Ajuntament. 

Tot seguit, explica que un òrgan col·legiat coparticipat per l’Institut de Cultura i el Consell de 

Cultura (representants de tots els sectors culturals de la ciutat) fa una primera proposta, a partir 

de criteris objectius i taxats. Indica que es puntua amb fins a 10 punts l’adequació del projecte 

als criteris generals d’avaluació (fonaments del projecte, qualitat, impacte, solidesa, 

finançament, perspectiva de gènere, etc.) i amb fins a 4 punts els criteris específics segons 

l’àmbit. A continuació, s’obre un període d’al·legacions, actualment vigent, durant el qual les 

entitats o els projectes que no hagin estat reconeguts poden presentar al·legacions. 

Per acabar, diu a la Sra. Rovira que respecte al projecte que a ella l’interessa encara no s’han 

presentat al·legacions, i que el proper divendres hi ha una trobada amb els representants de 

l’entitat per parlar-ne. 

 

La Sra. ROVIRA diu que el seu grup considera sorprenent que s’atorguin subvencions a la Sala 

Apolo o a Razzmatazz i, en canvi, no se n’atorguin a petits projectes que han sorgit 

autogestionats. Opina que hi ha uns interessos al darrere que no són els que entén que hauria de 

tenir la Tinència de Cultura de Barcelona, que hauria de donar suport a aquests petits projectes. 

 

El Sr. COLLBONI insisteix que l’entitat a la qual fa referència la Sra. Rovira no ha presentat 

al·legacions; repeteix que la primera selecció de projectes no depèn de l’Institut de Cultura sinó 

d’un òrgan col·legiat, i afirma que el proper divendres es facilitaran les explicacions oportunes 

a l’entitat. 

 

Es dona per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates): 

 

21.-  (M1519/6221) Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de març de 2016, amb el següent 

contingut: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal que 

presenti un projecte d’adquisició del Taller Masriera on es prevegi la seva viabilitat tècnica i 

econòmica per a la seva utilització per establir un equipament cultural a la ciutat vinculat a les 

arts escèniques i al teatre amb la voluntat de generar sinergies amb la zona 11, fent créixer 

l’àrea creativa de la Dreta de l’Eixample. 

 

La Sra. VILA explicita la sol·licitud de seguiment de la proposició. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix l’interès del Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates pel Taller 

Masriera, interès compartit pel Govern, que, com va informar al gener, continua treballant des 

del Districte de l’Eixample en la recuperació de l’edifici per donar-hi un ús cultural. Observa, 

però, que el Govern no vol que l’edifici esdevingui públic a qualsevol preu, de manera que no 

es planteja comprar-lo en aquest mandat, ja que la propietat demana 9,2 milions d’euros. 

Puntualitza que si la propietat s’acostés a l’Ajuntament i replantegés el preu, es podria 

reconsiderar, ja que el Govern, conscient de la manca d’equipaments culturals a l’Eixample i, 

especialment, a la Dreta de l’Eixample, no renuncia a la compra de l’immoble. 
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Per acabar, diu a la Sra. Vila que si ella o el seu grup tinguessin la possibilitat d’intercedir 

davant la propietat perquè reconsiderés el preu, li ho agrairia. 

 

La Sra. VILA subratlla que la situació actual pel que fa a l’adquisició del Taller Masriera ve de 

l’inici de mandat, d’un nyap del Govern Colau —es va perdre l’oportunitat d’adquirir-lo 

gratuïtament i de generar 500 llocs de treball—, que esperaven que se solucionés amb l’entrada 

al Govern del PSC. 

Recorda que el Sr. Mòdol va introduir una esmena en la proposició i es va comprometre a 

estudiar la viabilitat econòmica, tècnica, política, etc. del projecte. Pregunta si aquest estudi de 

viabilitat està fet i demana que, en cas afirmatiu, es comparteixi amb els grups perquè el puguin 

valorar. 

Manifesta decepció per la resposta del Sr. Collboni, que entén que s’ha limitat a llegir el que ha 

escrit la Sra. Ballarín, regidora de l’Eixample que demostra manca de voluntat política i de 

fermesa en la defensa del territori que li correspon governar, una manca de fermesa i de 

voluntat present també en el Govern pel que fa a l’adquisició de Masriera. 

Diu al Sr. Collboni que la feina de negociar adquisicions amb les propietats que podrien ser 

d’interès general no correspon a l’oposició sinó al govern, i li demana contundència en les 

respostes si realment considera que la Dreta de l’Eixample ha de tenir un equipament de 

proximitat com aquest, que, a més, al darrere té un conjunt de professionals del sector de la 

cultura que donarien ànima a l’edifici. 

 

El Sr. COLLBONI assegura que el Govern voldria adquirir l’immoble i dotar d’equipaments 

culturals la Dreta de l’Eixample, però insisteix que el preu que demana la propietat és excessiu, 

inassumible per a l’Ajuntament. D’altra banda, afirma que cada cop que en parlen, el preu puja, 

i considera que seria contraproduent que l’Ajuntament adquirís a preus de mercat o per sobre 

del mercat immobles d’ús cultural. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

22.-  (M1519/6199) Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de novembre de 2015, amb el 

següent contingut: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Establir clàusules 

de gènere en la contractació pública impedint a les empreses i entitats presentar-se en aquells 

casos en què hi ha acusació i/o sentència ferma per casos de violència masclista en l’entorn 

laboral i establir clàusules de revocació de la contractació si durant el període de contractació es 

produeix un cas d’aquestes característiques. Així mateix, es vetllarà per la contractació amb 

empreses i entitats que respectin estrictament la normativa vigent pel que fa a la discriminació 

de gènere en l’àmbit laboral. 2. Iniciar una campanya de conscienciació a la ciutat sobre els 

efectes del model de relacions sexoafectives que tingui com a població diana les joves, amb 

l’objectiu de posar de manifest quin efecte tenen els elements principals de mite de l’amor 

romàntic. En aquest sentit cal tenir en compte quins són els efectes que es deriven de la 

idealització del model de relacions monògam en el qual es concep la parella com a propietat, els 

efectes dels cànons de bellesa, la gelosia com a conducta natural i normalitzada, el control de la 

parella com quelcom també natural i normalitzat, la coacció i les amenaces com a pauta de 

relació, la normalització dels micromasclismes com a base del model de relació dels homes 

joves envers les dones joves, la normalització dels abusos i agressions sexuals i físiques quan 

les relacions no esdevenen una situació de consentiment i respecte mutu. 3. Posar en marxa 

mesures per tal de conscienciar, prevenir i abordar els casos en què les formes de violència 
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simbòlica resten invisibilitzats com són els casos de violències masclistes entre joves en 

l’anomenada violència 2.0, on el control, amenaces i coaccions cap a persones per la seva 

condició de dones o orientació sexual es produeixen a través de les xarxes socials i el telèfon 

mòbil. 4. Establir els mecanismes pertinents per tal de garantir que en els espais de propietat i 

titularitat pública, i especialment en l’espai públic i al Metro de Barcelona, no es cedeixin 

espais per a anuncis publicitaris amb contingut sexista ni que fomentin o perpetuïn la 

discriminació per motius de gènere o orientació sexual. 5. Articular una campanya de 

conscienciació i prevenció del bullying masclista i sexista a dones joves i LGTBI als centres 

d’ensenyament i formació. 6. Establir protocols de resolució de conflictes -formant també el 

personal educatiu de manera integral- i per a la prevenció i abordatge d’agressions i violències 

masclistes a tots els centres d’ensenyament i formació que serveixin per a tota la comunitat 

educativa, tant les treballadores com les usuàries. 7. Desenvolupar programes d’educació 

afectivosexual i de prevenció de violències masclistes on es treballi per la igualtat real i alhora 

es rebi informació sobre mètodes anticonceptius no agressius en els espais i centres juvenils 

dels barris. En aquests espais s’haurien de treballar programes transversals, d’una manera 

integral, feminista, no criminalitzadora de les opcions sexuals i identitats sexuals diverses i 

sobretot centrada en la penetració. 8. Dotar d’un pressupost específic per tal de fer efectives 

totes aquestes mesures concretes de tal manera que no s’incrementi la càrrega de feina a les 

treballadores actuals en els diferents àmbit mencionats (serveis socials, salut, educació). 

 

La Sra. ROVIRA enuncia la proposició de la qual es demana seguiment, i sol·licita que es 

faciliti per escrit la resposta amb el detall de les accions dutes a terme en cada punt de la 

proposició, que el seu grup podrà comentar en una trobada amb la Regidoria de Feminismes, 

així com que la resposta que es faciliti ara se centri en el punt 4 i, sobretot, en els anuncis que 

cosifiquen la dona i la utilitzen com a reclam i com a dona objecte perquè les empreses 

obtinguin beneficis, és a dir, que mercantilitzen el cos de la dona. Manifesta sorpresa i 

preocupació pel fet que, dos anys després de l’aprovació de la proposició, continuï havent-hi 

anuncis en façanes que s’estan remodelant —on també hi ha la signatura de l’Ajuntament— 

amb dones nues i amb un tipus de cos determinat. 

 

La Sra. ORTIZ esmenta algunes de les accions desenvolupades que donen compliment als 

diferents punts de la proposició, i indica que si no té temps suficient per acabar la resposta, la 

facilitarà per escrit: 

- S’ha redactat una guia de clàusules socials que incorpora les clàusules de gènere en el sentit 

que es proposava, i sobre aspectes relatius a la paritat, el llenguatge, la corresponsabilitat en els 

plans d’igualtat i en els protocols per assetjament, i s’ha fet el decret per a la seva aplicació. 

Recentment s’han publicat tant la guia com el decret. 

- S’han dut a terme dues campanyes contra la violència masclista que han intentat incidir no 

només en allò evident, sinó també en la identificació i el rebuig de la violència basada en les 

coaccions, la gelosia, l’amor, la possessió del cos i els micromasclismes. 

- S’han fet campanyes a les xarxes connectades amb el SARA i els serveis d’atenció als joves. 

- Fa dos mesos es va crear una comissió per establir criteris no sexistes i d’inclusió a tota la 

publicitat de l’espai públic i el transport. La comissió està analitzant jurídicament fins on pot 

arribar l’Ajuntament dins del marc legal. Un cop es tingui el document resultant d’aquesta 

anàlisi, es treballarà amb tots els grups municipals. Mentrestant, s’actua quan es detecten casos 

d’incompliment per exemple de la Llei de publicitat. 

- Es treballa amb la xarxa d’escoles i instituts i amb l’IMEB. La campanya «Curtmetratges per 

la diversitat» fins ara s’ha impulsat en onze escoles. 

- S’organitzen, tot treballant de manera transversal amb diferents equipaments, nombrosos actes 

relacionats amb la prevenció del sexisme. 
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- El darrer any, la Taula de l’Estratègia per la Salut Sexual i Reproductiva ha constatat la 

diversitat de materials i de criteris que existeixen a l’entorn dels diversos mètodes 

anticonceptius, i s’ha vist la necessitat d’unificar criteris i d’abordar la perspectiva que també 

demanava la proposició. 

- Els punts «Aquí t’escoltem!», per a adolescents, tracten algunes de les peticions de la 

proposició. 

 

Es dona per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaracions institucionals 

 

1.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Manifestar el rebuig de qualsevol 

tipus d’agressió, violència o discriminació de les persones amb discapacitat. 2. Denunciar que 

qualsevol discriminació per motiu de discapacitat d’una persona, és una vulneració dels drets 

fonamentals d’aquella persona, del col·lectiu de persones amb discapacitat, i de la ciutat de 

Barcelona que es reconeix a sí mateixa com a Ciutat inclusiva. 3. Oferir des de l’Institut 

municipal de Persones amb Discapacitat suport legal a les persones, famílies i entitats per 

denunciar els delictes i la vulneració de drets fonamentals per motiu de discapacitat. 4. Actuar 

l’Ajuntament de Barcelona com acusació popular en els processos penals per aquest tipus 

d’agressions quan s’escaigui. 5. Treballar de manera coordinada amb la Generalitat de 

Catalunya en un marc normatiu que promogui els drets, eviti la discriminació de les persones 

amb discapacitat i garanteixi la plena accessibilitat als serveis d’ús públic com poden ser 

establiments comercials, equipaments hotelers, espais culturals i de lleure. 

 

La Sra. ORTIZ llegeix la declaració, que ha estat presentada pel seu grup. 

 

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

PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-

Unió-Demòcrates), la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí expressa el 

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

el vot favorable de la CUP. S’APROVA. 
 

2.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Manifestem la necessitat de 

defensa i protecció integral de les persones LGTBI i especialment en aquelles franges d’edat, de 

formació o de major vulnerabilitat com són la infància, joventut, la tercera edat o el col·lectiu 

transsexual. Segon.- Manifestem el nostre suport a la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir 

la igualtat de tracte i no discriminació i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, 

bisexuals, trans, intersexuals, i a dotar pressupostàriament les partides per a aquesta finalitat, en 

l’àmbit de les seves competències. Tercer.- Instem l’Ajuntament a continuar treballant per la 

defensa i protecció integral de les persones LGTBI, i especialment en aquells àmbits com 

l’ensenyament, la sanitat i els serveis socials, o la seguretat, on és més necessari disposar de la 

formació de professionals i de protocols específics per a la garantia i protecció de les persones 

LGTBI en situacions de vulnerabilitat. Quart.- Treballar per tal que les formacions polítiques, 

sindicals, empresarials i tota la societat civil continuïn impulsant iniciatives de difusió i de 

conscienciació sobre els drets de les persones i la diversitat familiar LGTBI, com a exercici de 

llibertat i exemple de protecció dels drets humans fonamentals, que empara l’actual marc legal, 

i que s’han d’inscriure en el futur marc legal de Catalunya com a nova república independent. 

Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, 

a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya. 
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La Sra. VILA llegeix la declaració, que ha estat presentada pel seu grup. 

 

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

Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), la Sra. Benedí expressa el vot 

favorable d’ERC, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i el Sr. Ardanuy 

expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

3.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer: Instar al Circuit de Barcelona-

Catalunya a que elimini l’ús d’hostesses com a "ornament" en el Gran Premi de Fórmula 1 i el 

Mundial de Motociclisme. Segon.- Eliminar totes les pràctiques que estiguin a l’abast de 

l’Ajuntament en les quals s’utilitzi el cos de les dones com a reclam per captar l’atenció del 

públic, mitjançant el foment d’estereotips que cosifiquen les dones. Tercer: Traslladar aquest 

acord a la Generalitat de Catalunya. 

 

La Sra. BENEDÍ llegeix la declaració, que ha estat presentada pel seu grup. 

 

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

PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-

Unió-Demòcrates), la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí expressa el 

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

el vot favorable de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa els seu vot favorable. S’APROVA. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.39 h. 


