
 

Ref: CCP 1/17 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 19/ 1/ 2017 10: 0 
1 

 

ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

   

Sessió de 17 de gener de 2017 

 

 

 A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 17 de gener de 2017, s’hi reuneix 

la COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS, sota la presidència de la Il·lma. 

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

Castellví, Laura Pérez Castaño, Josep Maria Montaner Martorell, Maite Fandos i Payà, Jaume 

Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, Mercè Homs i Molist, Marilén Barceló Verea, 

Koldo Blanco Uzquiano, Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Carmen Andrés Añón, Àngeles Esteller 

Ruedas, Maria Rovira Torrens, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Teresa Ordóñez Rivero, 

que actua per delegació del secretari general i que certifica. 

 

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

Jordi Martí Galbis, Xavier Mulleras Vinzia i la Il·lma. Sra. Francina Vila i Valls 

 

Igualment, hi són presents els Srs.: Miquel Àngel Essomba Gelabert, comissionat d’Educació i 

Universitats; David Escudé Rodríguez, comissionat d’Esports i la Sra. Alícia Aguilera, Cap del 

Departament de Joventut, de la regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran 

 

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

 

 S’obre la sessió a les 9.36 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.-  (0010/17)  

 Del gerent municipal, d’1 de desembre de 2016, que aprova el Plec de clàusules i autoritza la 

despesa del contracte relatiu al servei d’atenció i assessorament de l’Oficina per a la no 

discriminació (OND), per als exercicis 2017-2018, i per un import de 138.424,00 euros. 

 

2.-  (1/2017) Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que aprova el Plec de clàusules i autoritza la 

despesa del contracte relatiu a la gestió i organització d’activitats del casal de barri Espai 

Putxet, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 266.200,00 euros. 

 

3.-  (111/2016) Districte d’Horta-Guinardó 

 Del gerent municipal, de 23 de desembre de 2016, que aprova el Plec de clàusules i autoritza la 

despesa del contracte relatiu a la gestió i la dinamització de la sala polivalent Montbau, per als 

exercicis 2017-2018, i per un import de 61.500,00 euros. 
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4.-  (20160244)  

 Del gerent municipal, de 30 de novembre de 2016, que adjudica a Estratègies Qualitat Urbana, 

SL el contracte del servei de suport tècnic al desenvolupament de l’Acord ciutadà per una 

Barcelona inclusiva i les estratègies d’inclusió que s’impulsin en el seu mar, per als exercicis 

2017-2018, i per un import de 373.444,24 euros. 

 

5.-  (20169602) Districte de l’Eixample 

 Del gerent municipal, de 23 de desembre de 2016, que adjudica a KNO(W)PEA Asociados, SL 

el contracte relatiu a l’estudi oferta gastronòmica sector restauració i alimentació del Districte 

de l’Eixample, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 28.435,00 euros. 

 

6.-  (2136/2016) Districte de Sant Andreu 

 Del gerent municipal, de 22 de desembre de 2016, que adjudica a la Fundació Pere Tarrés el 

contracte relatiu al servei d’intervenció per a la convivència en espai públic del Districte de 

Sant Andreu, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 111.506,51 euros. 

 

7.-  (20171000) Districte de Sant Martí 

 Del gerent municipal, de 23 de desembre de 2016, que adjudica a la Fundació Surt el contracte 

relatiu a la gestió i dinamització del programa Annisa, per als exercicis 2017-2018, i per un 

import de 66.946,00 euros. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 15 de desembre de 2016: 

 

8.-  (5000/2017) ADJUDICAR el contracte núm. 16C00021, que té per objecte la gestió de serveis 

públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Sarrià, per un 

import de 748.152,00 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i 

classificació continguda en l’expedient a QSL Serveis Culturals SLU, amb NIF B60641925, i 

d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa, sotmès a la 

condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

corresponent/s atès que l’execució d’aquest contracte s’iniciarà l’exercici següent a la seva 

formalització. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es 

partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document. REQUERIR 

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

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

Districte de Sarrià-Sant Gervasi, al carrer Anglí 31 planta 1ª. ANUL·LAR part de l’autorització 

de despesa del contracte número 16C00021 que té per objecte la gestió de serveis públics, en la 

modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del centre cívic Sarrià per un import de 

132.000,00 euros amb càrrec al pressupost/os i partida/es indicades en aquest mateix document. 

El motiu de l’anul·lació és la baixa en l’adjudicació. DONAR-NE compte a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports.  

 

9.-  (20160498) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Hospital de Sant 

Rafael-Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús per cobrir les necessitats alimentàries de 

les persones i/o col·lectius en situació de pobresa i/o exclusió, amb una vigència fins al 31 de 

desembre de 2019. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz i Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets 

Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de 

tots aquells documents que se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports. 
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10.-  (20160507) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 

Barcelona i el Consorci del Besós per a la realització del projecte “Cabal Musical”, de 

conformitat amb la Normativa reguladora dels expedients d’autorització de l’atorgament de 

convenis administratius amb altres administracions públiques i institucions aprovada per decret 

d’alcaldia el 27 d’abril de 2011; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa plurianual per un 

import de 175.514,00 euros, amb càrrec als pressupostos i partides indicats en aquest mateix 

document, a favor del Consorci del Besos, amb NIF P5890053A, per fer front a les despeses 

derivades del conveni; FACULTAR el Sr. Ricard Fernández Ontiveros, Gerent de l’Àrea de 

Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com 

la de tots aquells documents que se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports 

 

11.-  (20160557) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de 

Barcelona per col·laborar en l’àmbit de l’habitatge des d’una perspectiva pública i local, amb la 

finalitat de compartir experiències i coneixement en els processos de disseny, implementació i 

avaluació de les polítiques locals d’habitatge, vigent des del dia següent al de la seva 

formalització, durant un termini de quatre anys. FACULTAR l’Im. Sr. Josep M. Montaner 

Martorell per a la signatura de l’esmentat conveni, així com la de tots els documents que se’n 

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

 

12.-  (20160572) APROVAR el conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut de Prestacions 

d’Assistència Mèdica al Personal Municipal (PAMEM) per a col·laborar i coordinar l’acció 

d’ambdues institucions en l’àmbit de l’atenció a les urgències de la vellesa per la realització de 

les diagnosis mèdiques de la gent gran amb necessitat urgent d’ingrés en residència assistida, 

amb una vigència fins al 31 de desembre del 2019 i es podrà prorrogar expressament fins un 

màxim de quatre anys més per acord de les parts. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz i 

Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura 

de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells documents que se’n derivin. DONAR-NE 

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

 

 Acord de la Comissió de Govern de 22 de desembre de 2016: 

 

13.-  (20160582) APROVAR el conveni de col·laboració a subscriure entre l’Ajuntament de 

Barcelona i el Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona per a la gestió del Fons de 

Lloguer Social; AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per un import d’1.900.000,00 euros, 

amb càrrec a la partida 44320 23145 0201 del pressupost de l’any 2016, a favor del Patronat 

Municipal de l’Habitatge, amb NIF P5801915I, per fer front a les despeses derivades del 

conveni; FACULTAR el Sr. Ricard Fernández Ontiveros, Gerent de l’Àrea de Drets Socials de 

l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com la de tots aquells 

documents que se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 29 de desembre de 2016: 

 

14.-  (50001/2017) ADJUDICAR el contracte núm. 16C00026, que té per objecte Gestió de Serveis 

Públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Vil·la Florida 

per als anys 2017 a 2019, per un import de 713.485,00 euros, exempt d’IVA, de conformitat 

amb la proposta de valoració i classificació continguda en l’expedient a QSL Serveis Culturals 

SLU, amb NIF B60641925, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més 

avantatjosa, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 
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pressupost/os posterior/s a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat 

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

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

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

dependències del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, al carrer Anglí 31 planta 1ª. ANUL·LAR 

part de l’autorització de despesa del contracte número 16C00026 que té per objecte Gestió de 

Serveis Públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del Centre Cívic Vil·la 

Florida per als anys 2017 a 2019 per un import de 125.915,00 euros amb càrrec al Pressupost/os 

i Partida/es indicades en aquest mateix document. El motiu de la anul·lació és la baixa en 

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

 

15.-  (SJ-16-102) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona-Districte 

de Sant Martí i la Universitat Politècnica de Catalunya per la realització de pràctiques per part 

dels seus estudiants en el patrimoni industrial del Districte de Sant Martí; FACULTAR l’Im. Sr. 

Josep Ma Montaner i Martorell per a la signatura de l’esmentat conveni i la realització de tots 

els actes necessaris en execució del mateix, i DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

16.-  (20160583) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i la 

Universitat de Barcelona per a la realització d’un projecte de recerca qualitativa “Primer la 

Llar”. AUTORITZAR I DISPOSAR a favor de la Universitat de Barcelona, amb CIF Q-

08180001J, la despesa de 264.875,02 euros, distribuïts de la manera següent: 52.002,46 euros a 

càrrec de la partida 0201 48903 23145 del pressupost 2016, de 79.990,39 euros per l’any 2017, 

78.261,82 euros per a l’any 2018 i 54.620,35 euros per l’any 2019, condicionats en aquests tres 

últims exercicis a l’existència de crèdit adequat i suficient amb càrrec a la partida 0201 48903 

23145 del pressupost corresponent. FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, Regidora de 

Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, per a la signatura de l’esmentat Conveni, així com 

la de tots aquells documents que se’n derivin. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

17.-  (20174003) APROVAR el conveni de gestió cívica del Centre Cultural La Farinera entre 

l’Ajuntament de Barcelona-Districte de Sant Martí i la Federació d’Entitats del Clot-Camp de 

l’Arpa (NIF G58293150) d’acord amb el projecte de gestió presentat, fixant la seva entrada en 

vigor l’1 de gener de 2017 i amb una vigència de quatre anys. AUTORITZAR i DISPOSAR la 

despesa per un import de 981.400,00 euros, amb càrrec al/s pressupost/os i partida/es indicats 

en aquest mateix document, a favor de la Federació d’Entitats Clot-Camp de l’Arpa amb NIF 

G58293150, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 

corresponents; FACULTAR l’Im. Sr. Josep Ma Montaner i Martorell, regidor del Districte de 

Sant Martí, per a la signatura de l’esmentat conveni així com tots els actes necessaris per a la 

seva execució, REQUERIR l’entitat gestora per tal que, en el termini de 5 dies hàbils, 

comparegui a les dependències municipals per a la signatura del conveni de formalització de la 

gestió cívica. REQUERIR l’entitat beneficiària per tal que, en el termini màxim de 3 mesos de 

la data de finalització de l’activitat, presenti justificació amb un compte justificatiu que haurà 

d’incloure la memòria d’actuació i memòria justificativa del cost total del projecte. DONAR-

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

 

El Sr. CIURANA intervé per deixar constància, un cop més, de la doble moral del Govern 

municipal, que en cada despatx d’ofici presenta expedients d’externalització de serveis de 

gestió d’equipaments, externalitzacions que entren en contradicció amb el discurs del Govern, 

que perd tota la credibilitat. 
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La Sra. ORTIZ aclareix que ni el programa de BC ni el del PSC plantejaven que tots els serveis 

municipals fossin funcionaritzats, sinó que parlaven d’algunes qüestions estratègiques com ara 

les escoles bressol o els serveis de cura, línia en què s’està treballant, de manera que la 

contradicció no existeix. 

 

 b)  Mesures de govern 

 

 A la Comissió:  

 

1.-  Consell Escolar Municipal de Barcelona, consell educatiu de la ciutat. 

 

El Sr. ESSOMBA afirma que és una satisfacció per al Govern municipal presentar aquesta 

mesura de govern, fruit d’un treball de mesos i d’una participació àmplia i representativa dels 

membres del Consell Escolar Municipal i de les diferents estructures de govern de districte, que 

pretén desenvolupar una participació de la comunitat educativa a Barcelona més intensa, més 

significativa i, sobretot, més útil per a la millora de l’educació a la ciutat. 

Indica que la mesura es divideix en tres grans blocs: 

1. Propostes de transformació i millora relatives al Consell Escolar Municipal. Es treballen 

sobretot els mecanismes de participació per fer el Consell més efectiu i significatiu, una 

demanda contínua dels seus membres, i la composició del Consell, amb la intenció que 

esdevingui un consell no només escolar, sinó verdaderament educatiu, que abordi totes les 

tasques, les funcions i els rols que té actualment l’educació a la ciutat. Pel que fa a la 

participació, cal anar molt més enllà de les comissions actualment existents i passar a un treball 

a partir de grups de treball que permetin un procés molt més proper a les problemàtiques de la 

ciutat, i els debats dels quals puguin ser elevats als diferents òrgans de govern i comissions de 

participació. Pel que fa a la composició, es vol incorporar o ampliar la presència de 

representants del món de l’educació no formal, de l’educació en el lleure, de la formació 

professional i de molts altres àmbits significatius per a una concepció de l’educació al llarg de 

la vida. 

2. Propostes vinculades als consells escolars de districte. Cal dotar-los de significat pel que fa a 

la proximitat que tenen amb la realitat de cada districte, singular atesa la diversitat de la ciutat. 

Amb aquest objectiu, s’hi volen reproduir les millores de participació que s’introdueixin en el 

Consell Escolar Municipal, de manera que els consells escolars de districte esdevinguin 

autèntics fòrums de debat polític pel que fa a la concreció i a la contextualització de les 

problemàtiques educatives en cada districte. 

3. Propostes relatives al paper dels representants municipals en els consells escolars de centre, 

uns organismes que poden esdevenir també espais de participació molt importants i que han de 

servir per establir un vincle bidireccional mitjançant el qual l’Ajuntament pugui facilitar 

informacions rellevants i alhora recollir les diferents demandes i problemàtiques de cada centre. 

Explica que s’han creat dispositius de connexió i d’informació virtual, sessions de formació i de 

participació real que aporten contingut als consells i donen resposta a moltes de les demandes 

existents. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix la presentació de la mesura de govern, referida a una institució, el 

Consell Escolar Municipal, amb un recorregut molt rellevant al llarg de la història de Barcelona 

en l’era democràtica, i que es plantegi una reflexió al voltant de la vigència i de la projecció de 

futur d’aquest ens. 

Concreta que un dels reptes que planteja el document és com aconseguir que el Consell 

representi tots els elements que configuren l’educació (educació formal, no formal, no 
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obligatòria, lleure, etc.) per tal que la reflexió sigui més completa, i assenyala que caldria 

analitzar també quin ha de ser el paper del Consell respecte a la relació amb els consells 

municipals de formació professional i el futur Consell Municipal d’Universitats. 

Manifesta neguit per com s’aconseguirà la necessària millora de la participació i que la relació 

bidireccional esmentada pel comissionat sigui realment efectiva. 

D’altra banda, subratlla que caldria fixar una data per començar a elaborar el nou mapa escolar 

(l’anterior va finalitzar el 2015) mitjançant un procés de participació que vinculés la Comissió i 

el Plenari Municipal, amb l’ajuda del Consell Escolar Municipal, i elaborar-lo de manera que 

fos un mapa d’equipaments educatius. 

Per acabar, explicita que el seu grup està disposat a treballar per estimular la participació en el 

marc d’una visió de l’educació tan àmplia com sigui possible. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació de la mesura i el to dialogant del comissionat amb la 

resta de grups en una qüestió tan important com l’educació. Observa, però, que caldria 

desenvolupar mesures per posar fi a les desigualtats en el món educatiu. Anima el comissionat a 

presentar aquestes mesures. 

A continuació, planteja alguns dubtes respecte a la mesura presentada. 

En primer lloc, pregunta per què en l’ampliació de membres del Consell Escolar (de 73 

membres es passa a 103) no es té en compte el teixit empresarial i econòmic de la ciutat, que 

permetria parlar d’educació mirant cap al futur en lloc de mirant al passat i bloquejant-se amb 

temes filosòfics i històrics, i tampoc no s’hi inclou l’educació especial o col·lectius amb 

diversitat funcional. 

En segon lloc, comenta que quan el document parla de l’evolució de l’educació a Barcelona fa 

referència al PAM, i observa que l’educació no pot dependre únicament d’aquest document, ja 

que no està aprovat. 

En tercer lloc, troba a faltar, entre les comissions de participació, on sí que hi ha la subcomissió 

de pares i mares i la de l’alumnat, la subcomissió del professorat i dels membres del PAS, que 

sí que apareixen en el Plenari. 

En quart lloc, assenyala que, si bé és molt important tenir un projecte educatiu de ciutat, 

l’educació no ha d’estar polititzada, i les administracions públiques han de donar totes les eines 

per facilitar l’aprenentatge i un dels valors més importants que tenen els infants i els 

adolescents: la capacitat crítica. Per això, cal assolir un pacte nacional d’educació i que totes les 

mesures que impulsi l’Ajuntament s’impulsin amb consens. 

En cinquè i darrer lloc, indica que en la mesura, que recull els treballs de la taula tècnica dels 

districtes, hi manquen conclusions. Entén que, ateses les diferències que hi ha entre districtes, 

caldria recollir les aportacions de cadascun. 

 

La Sra. BENEDÍ manifesta que la participació ciutadana és un dels prescriptors de la manera 

com entén i fa política el seu grup, que entén que la mesura de govern va en aquesta direcció. 

Assenyala que com a republicans, entenen la importància de la participació de totes les persones 

i institucions que intervenen en el procés educatiu i formen la comunitat educativa, i 

coincideixen que cal desenvolupar aquesta participació quantitativament i qualitativament, però 

pensen que al Govern, més enllà de les diagnosis i les declaracions d’intencions, li manquen 

mesures concretes per assolir aquesta participació. 

Valora l’estructuració i l’enfortiment de les comissions de treball, així com la inclusió d’una 

comissió d’activitats complementàries i relacions amb l’entorn i d’una comissió específica per a 

l’educació en el lleure, però troba a faltar la metodologia de treball de les comissions i un 

esment a la comissió de mapa escolar i de l’oficina única de matriculació. Respecte de la 

metodologia de treball i perquè la participació sigui real i efectiva, considera que cal establir un 

mínim d’activitat i periodicitat que fomenti la creació de dinàmiques de treball, així com una 
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sèrie de formalismes clars, com ara la convocatòria i l’elaboració d’actes i acords presos, que 

permetin el seguiment de l’activitat. 

D’altra banda, lloa la tasca dels tècnics municipals en els actuals consells escolars de districte, i 

confirma la necessitat de coordinació entre el Consell Escolar Municipal de Barcelona i els dels 

districtes: la proximitat és també un requisit de mínims a l’hora de fomentar la participació, i 

per això cal escoltar, potenciar i donar suport als consells escolars de districte, els ens més 

propers a la realitat dels centres i a la comunitat educativa. 

Clou la intervenció explicitant que el seu grup valora positivament la mesura i anima a 

treballar-hi conjuntament perquè el Consell Escolar Municipal sigui realment efectiu. 

 

La Sra. ESTELLER subratlla que el Consell Escolar, creat el 1989, hauria de ser un òrgan en 

què participessin tots els membres de la comunitat educativa, ja que tots hi tenen moltes coses a 

dir. Celebra que s’hi doni veu a les associacions d’estudiants, les entitats d’educació en el lleure 

i les entitats cíviques, però lamenta que no s’hi incloguin ni l’educació especial ni l’educació 

privada, la visió de les quals l’Ajuntament també hauria de tenir en compte. 

D’altra banda, observa que es diu que el Consell Escolar és un instrument, però que en funció 

dels criteris o del contingut de què es doti, podrà esdevenir un òrgan molt més efectiu i eficaç, 

perquè la participació tindrà una incidència en l’educació de la ciutat. Remarca que és la 

participació de tothom el que farà que l’Ajuntament tingui la visió més completa possible a 

l’hora d’adoptar mesures positives per qualificar i millorar el nivell educatiu. 

Comenta que el Govern, després que la mesura presentada avui s’incorporés com a mesura del 

PAM i només rebés 49 suports dels 137 participants, té el repte d’incentivar la participació i de 

dotar la mesura del contingut necessari perquè la participació sigui efectiva i que la gent vegi 

que participar té efectes, que els debats generen fruits. 

Per acabar, destaca com a aspecte positiu la millora en la coordinació entre els districtes i el 

Consell de Barcelona. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta l’opinió del seu grup que, si bé les propostes que afavoreixin la 

participació de la comunitat educativa en els diferents òrgans de la ciutat són benvingudes, la 

mesura presenta qüestions de fons que l’informe no reflecteix. 

En primer lloc, no es fa cap referència a la disminució de recursos als centres educatius en el 

període 2010-2017, i no s’explica el motiu pel qual s’ha arribat a aquesta situació ni que hi ha 

una càrrega lectiva, una preparació, una avaluació i una formació del professorat que han 

augmentat en detriment de la possibilitat de participar i debatre en espais no laborals: la 

participació en els consells de districte i de ciutat és escassa o, en alguns casos, inexistent. 

Subratlla que una anàlisi rigorosa hauria d’aprofundir en les causes que fan que la participació 

hagi disminuït els darrers anys i no menystindria la realitat dels centres educatius. 

En segon lloc, tampoc no s’esmenta que una altra causa de la disminució de la participació del 

professorat en aquests espais és la pèrdua de democràcia interna en els centres educatius 

públics: diferents decrets desenvolupats en el si de la LEC han fet que els claustres ja no siguin 

espais vinculants i que els consells escolars deixin de ser decisoris. Observa que si els espais 

que estan a la base que sustenten altres espais de coordinació tenen una sèrie de carències, el 

sistema de presa de decisions ja s’està viciant per si mateix i dificulta la participació. 

En tercer lloc, considera que les propostes per augmentar la participació del professorat i dels 

sindicats són merament testimonials (de vuit a deu), i que la vinculació de la participació 

d’altres sectors de la comunitat educativa que no estan representats (estudiants, persones que 

treballen en el lleure, AMPA i entitats socials) hauria d’incloure les assemblees 

autoorganitzades que treballen en la defensa de l’educació pública, per exemple en el tram 0-3 o 

diferents assemblees grogues que funcionen en els diferents barris de la ciutat. 
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En quart lloc, pel que fa a la participació dels representants de l’Ajuntament en els consells 

escolars de centres concertats, entén que cal avançar en propostes que fiscalitzin realment la 

gestió d’aquests centres educatius que reben recursos públics. 

A continuació, observa que l’existència de comissions de treball com la de segregació escolar, 

la de formació professional i ensenyaments no obligatoris és positiva sempre que aquestes no 

sobrecarreguin la feina que depèn del Consell de Barcelona i tinguin una capacitat de fer 

propostes vinculants a escala de ciutat. 

Pel que fa a la comissió de treball d’innovació educativa, molt important, indica que caldria 

potenciar la participació sobretot de docents i treballadores públiques, en detriment d’experts 

externs, que sovint no han treballat en l’àmbit educatiu. 

D’altra banda, proposa la creació d’una comissió de treball de coeducació en els centres 

educatius, que vagi més enllà de l’educació conjunta a les aules entre nois i noies, i que en 

algunes de les comissions noves o ja existents s’obrin espais per tractar la situació d’aquesta 

qüestió. 

En darrer lloc, troba a faltar el concepte de treballadores públiques que tenen drets, que en cap 

cas es referencia en el document. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA agraeix el to de les intervencions i les propostes constructives plantejades. En 

recull especialment la que té a veure amb la relació i el vincle que ha d’existir entre el Consell 

Municipal i la resta de consells de participació, tant de la formació professional com 

d’universitats. També comparteix que aquest és l’espai en què el teixit empresarial i productiu 

de la ciutat pot tenir un lloc. Comenta que articular els diferents elements evitant solapaments 

és un repte, però ja es tenen algunes idees, que el Govern compartirà properament. 

Puntualitza que el Govern prefereix parlar d’educació inclusiva que d’educació especial, i 

afirma que troba molt oportú crear una comissió sobre coeducació i altres temes que s’han 

plantejat, com ara el referent a la metodologia de treball. 

 

 Es dona per tractada. 

 

 c)  Informes 

 

 A la Comissió:  

 

2.-  Diagnòstic espais estudi Barcelona. 

 

La Sra. ANDRÉS recorda que s’ha facilitat l’informe en paper, un document que pretén recollir 

amb una mirada unificada l’oferta d’espais d’estudi a la ciutat, no només de les sales d’estudi i 

de les biblioteques (ambdues de competència municipal), sinó també de les biblioteques de les 

universitats i dels espais joves. 

Per fer la presentació de l’informe, cedeix la paraula a la cap del Departament de Joventut, la 

Sra. Alícia Aguilera. 

 

La Sra. AGUILERA indica que l’estudi sorgeix de la necessitat d’analitzar la realitat dels 

estudiants de Barcelona i arran d’algunes demandes dels espais d’estudi. 

Tot seguit, en resumeix els punts principals: 

- Públic objectiu i distribució territorial. La població jove que serien possibles estudiants és de 

364.000 joves. D’aquests, segons les dades del Departament d’Ensenyament, 231.134 estan 

estudiant cicles formatius, batxillerats o graus universitaris. Hi ha quatre districtes amb un 
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nombre més gran de nois i noies que estudien o que per la franja d’edat són potencialment 

usuaris del servei de sales d’estudi: l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Martí i Sants-

Montjuïc. 

- Tipologia d’espais. S’han analitzat bàsicament les biblioteques de Biblioteques de Barcelona, 

les de les tres universitats públiques que hi ha a la ciutat i les sales d’estudi, que depenen 

directament del Departament de Joventut, amb el Consorci de Biblioteques. Hi ha 40 

biblioteques de Biblioteques de Barcelona (4.974 punts d’estudi), 28 biblioteques d’universitats 

(10.862 punts d’estudi) i 27 sales d’estudi que depenen directament del Departament amb el 

Consorci (19 de puntuals i 8 de permanents). Les places que ofereix el Departament de Joventut 

complementen l’oferta de les biblioteques de Barcelona, ja que obren quan les biblioteques 

tanquen, també al migdia. 

- Ús el 2015 i el 2016. El nombre de places diàries durant tot l’any de les sales d’estudi 

permanents és de 547. El 2015 va haver-hi 89.000 usos i el 2016, 88.016 (9.902 corresponen a 

sales puntuals). En èpoques d’exàmens (gener-febrer i maig-juny) hi ha una obertura 

extraordinària de sales puntuals. S’ha comprovat que no només hi ha necessitats d’estudi al 

vespre i a la nit, sinó també en caps de setmana o quan les biblioteques estan tancades, fins i tot 

durant el dia. Al matí també s’estan rebent demandes i s’estan provant sales en altres horaris 

que estan funcionant bastant bé. 

- Dades de les sales d’estudi. En moltes sales el percentatge d’ocupació no arriba al 100%, en 

algunes l’ocupació és baixa i en d’altres el percentatge augmenta en determinades èpoques de 

l’any. 

- Plànols. L’informe recull una sèrie de plànols (amb els punts d’estudi que hi ha en horari 

diürn, en horari nocturn, en dissabtes al matí o els diumenges d’exàmens) que demostren que hi 

ha pocs espais per estudiar. 

- Conclusions. Cal revisar l’oferta de sales d’estudi especialment en els districtes amb més joves 

estudiants. Els punts d’estudi que ofereixen les biblioteques del Consorci no són exclusius; dues 

de les tres universitats de la ciutat que ofereixen espais els ofereixen exclusivament als seus 

estudiants. En equipaments juvenils i en instituts també s’estan oferint aquestes sales. 

Per acabar, puntualitza que les úniques dades que pot analitzar l’informe són les del 

Departament de Joventut (no hi ha dades d’ocupació de les biblioteques ni de les universitats). 

 

El Sr. BLASI agraeix la presentació de l’informe, que valora tant tècnicament com 

políticament, per la voluntat de fer una diagnosi sobre la realitat dels espais d’estudi. Entén, 

però, que si no s’han pogut aconseguir algunes dades ha estat per manca de recursos o de 

complicitats. 

A continuació, pregunta quins són els plantejaments per al futur, tant a curt com a mitjà i a llarg 

termini. 

Observa que probablement caldria tenir en compte també la població estudiantil que ve de fora 

de Barcelona perquè la zona on viu no ofereix el servei o per la qüestió de mobilitat que de per 

si tenen els joves i les joves, i concretar la col·laboració amb universitats privades i instituts 

concertats, entre altres, que també tenen biblioteques o sales d’estudi, en alguns casos d’una 

qualitat rellevant. 

Indica que caldria fer una valoració del decreixement que hi ha hagut entre el 2016 i el 2015 

malgrat que l’oferta s’hagi incrementat, i fins i tot algun tipus de valoració amb relació al 

percentatge d’usos del servei i amb la viabilitat del servei, entenent que té un cost, però que 

sempre hi ha una demanda. 
 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació de l’informe, i subratlla que per lluitar contra la 

desigualtat en tots els àmbits, especialment en educació, cal garantir l’oferta d’espais perquè els 

estudiants puguin estudiar, espais de què sovint no disposen per la situació familiar o les 

condicions de vida que tenen. 
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Remarca que els horaris de funcionament d’aquests espais han d’estar vinculats directament 

amb els hàbits d’estudi, que són heterogenis: alguns estudiants estudien molt d’hora al matí, 

d’altres a la nit, d’altres combinen la seva vida estudiantil amb la feina, etc. Entén que no 

importa l’ocupació —els espais han tenir unes condicions ambientals adients per a l’estudi, de 

manera que no han d’estar saturats—, sinó garantir una oferta suficient i amb horaris adequats. 

Manifesta sorpresa pel fet que no hi hagi disponibles les dades sobre l’ocupació a les 

biblioteques, dades necessàries per entendre quina necessitat hi ha i què es pot oferir, i pregunta 

si els estudiants coneixen tots els serveis als quals poden accedir: de vegades la gent no 

accedeix als recursos que ofereix l’Administració perquè no els coneix. 

Assenyala que la mesura s’hauria de coordinar amb la resta d’equipaments juvenils, per tenir un 

bon mapa escolar que reculli tots els recursos, i que caldria garantir la qualitat de les 

infraestructures perquè tots els estudiants tinguessin igualtat d’oportunitats. Indica que 

infraestructures com la biblioteca d’Economia i Empresa de la UB necessiten reformes 

importants. 

Conclou que cal passar de l’informe a la mesura de govern per presentar les propostes 

d’actuació. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la presentació de l’informe, que permet fer una diagnosi de l’oferta 

d’espais d’estudi a la ciutat, tant els de l’Ajuntament (xarxa de biblioteques i sales d’estudi) 

com els que ofereixen les universitats públiques ubicades a Barcelona, un servei important atès 

que a Barcelona hi ha més de 230.000 joves estudiants. 

Subratlla que els espais d’estudi han de complementar-se entre ells perquè l’oferta sigui tan 

àmplia com sigui possible pel que fa a l’horari, que cal reforçar sobretot a la nit. 

Comenta que aquesta xarxa és un dels serveis municipals emblemàtics del Departament de 

Joventut que es presta des de fa divuit anys i ofereix espais habilitats per a l’estudi on també es 

poden fer altres activitats gratuïtes com els grups de conversa i l’aprenentatge i la pràctica 

d’idiomes. 

Indica que les sales d’estudi nocturnes són un bon complement als altres espais descrits a 

l’informe, ja que obren les portes quan la majoria d’aquests les tanquen; són espais específics 

d’estudi, a diferència de les biblioteques, que concentren usos molt diferents; tenen una 

distribució territorial més uniforme que les universitats, i no restringeixen l’accés als seus 

estudiants o als universitaris, com fan algunes biblioteques universitàries quan en època 

d’exàmens es veuen desbordades. 

Considera que l’oferta de sales puntuals és prou satisfactòria, tant pel que fa al nombre de sales 

com per la distribució a tots els districtes. En canvi, opina que l’oferta de sales permanents és 

insuficient: es passa de 25 sales a 8 i es deixa sense aquest servei Ciutat Vella, les Corts i Nou 

Barris (aquest districte passa de quatre sales a cap). Entén que caldria garantir el servei de sales 

d’estudi permanents a tots els districtes, tot oferint un servei de proximitat, i valora que es 

vulguin estudiar les necessitats en aquest àmbit amb el col·lectiu juvenil i amb els districtes. 

Observa que caldria revisar el calendari d’obertura de les sales d’estudi puntuals, ja que sembla 

que el període de gener-febrer registra molts menys usuaris, mentre que maig-juny es consolida 

com a època d’exàmens perquè coincideixen les avaluacions de gairebé tots els estudis oferts. 

També cal valorar opcions com augmentar l’obertura els caps de setmana. 

Coincideix que caldria millorar la difusió del servei, desconegut per moltes persones joves. 

Per acabar, formula el prec corresponent al punt 16 de l’ordre del dia: que el Govern municipal 

ampliï el servei de sales d’estudi permanents amb l’objectiu de donar cobertura i garantir aquest 

servei a tots els districtes de la ciutat. 
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La Sra. ESTELLER valora l’informe, que presenta una diagnosi sobre la distribució territorial, 

els horaris d’obertura, la capacitat, les infraestructures i l’ocupació de les sales d’estudi per 

districte. 

Coincideix que cal passar de la diagnosi, que posa de manifest que els equipaments són 

insuficients —unes 6.273 places per a 231.134 joves estudiants—, a les mesures que donin 

resposta a les necessitats, millorin les mancances i garanteixin l’oferta del servei a tots els 

estudiants, alguns dels quals fan servir aquests espais perquè a casa seva no tenen les 

condicions adients per estudiar. 

Posa de manifest que només hi ha vuit sales d’estudi permanents, distribuïdes a set districtes de 

la ciutat, i que cal reforçar l’oferta de 21 h a 1 h i els caps de setmana per donar servei a les 

persones que compatibilitzen l’estudi amb la feina i aconseguir que com a mínim hi hagi una 

sala a cada districte (actualment no n’hi ha a Ciutat Vella, les Corts i Nou Barris). 

Conclou que cal donar resposta a les insuficiències que el mateix informe posa de manifest per 

millorar les condicions d’estudi dels alumnes de Barcelona. 

 

La Sra. ROVIRA exposa que fa un any dues assemblees d’Arran, organització juvenil de 

l’esquerra independentista, van ocupar dues biblioteques a Sants i a Sagrada Família per 

reivindicar la necessitat d’espais d’estudi. Espera que la presentació d’avui serveixi per resoldre 

les mancances que encara existeixen i que es treballi mitjançant la participació activa del jovent 

en la presa de decisions sobre les qüestions que li afecten. 

Concreta que el Govern hauria de presentar una mesura per resoldre el problema de la manca 

d’espais per a l’estudi i la insuficiència d’horaris, problemes que s’accentuen en alguns 

districtes. La manca d’espais fa que sovint les joves hagin de sortir dels seus barris i desplaçar-

se a biblioteques de la UB, que resten obertes gairebé 24 hores i que estan massificades. 

Comenta que també caldria revisar el fet que algunes biblioteques només permetin l’accés a les 

persones que estudien en aquella universitat. 

La CUP Capgirem Barcelona comparteix amb Arran que el dret a l’estudi no és només l’accés a 

l’educació mitjana i universitària, pública i universal, sinó també que l’Administració pública 

garanteixi les condicions perquè es pugui dur a terme l’estudi tant en època d’exàmens com al 

llarg de l’any. 

Subratlla que, a més de les demandes mínimes (ampliació d’horaris, disponibilitat de més 

infraestructures i obertura en l’època de gener i juny de les aules a la nit i els caps de setmana), 

hi ha barris, com ara Fort Pienc i les Corts, que no disposen d’una biblioteca en condicions. 

Per acabar, indica que davant la incapacitat de l’Administració pública de cobrir aquestes 

necessitats, el jovent està obrint sales i espais alliberats en els diferents barris per poder 

estudiar. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix les aportacions i els suggeriments de tots els grups, i confirma que 

l’informe ha de servir per millorar la xarxa de sales d’estudi de la ciutat gràcies al treball amb 

les universitats, el Consorci d’Educació i els equipaments juvenils, i, sobretot, arribar als barris 

on actualment no hi ha cap sala d’estudi. 

A continuació, informa que el prec s’accepta i que entre el maig i el juny es presentarà una 

mesura de govern que inclourà l’obertura de més sales permanents. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix l’acceptació del prec. 

 

 Es dona per tractat. 
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 d)  Compareixences Govern municipal 

 

 Del Grup Municipal C’s: 

 

3.-  (M1519/5337) Que comparegui el responsable municipal en matèria d’Infància de l’Ajuntament 

de Barcelona per donar explicacions de l’ús polític i partidista que s’ha fet amb el repartiment 

de propaganda per part de la Plataforma ProSeleccions Esportives Catalanes amb eslògans com 

«Ara és l’hora. L’esport per la independència». 

 

La Sra. ANDRÉS subratlla que la Fira de Barcelona, nascuda el 1932, és una de les institucions 

firals més importants d’Europa i cada any acull salons i congressos dels principals sectors 

econòmics tant de la ciutat com d’Europa i d’arreu del món, així com esdeveniments 

corporatius, socials i culturals. Amb un prestigi molt lligat al prestigi de la ciutat, fa una 

aportació anual estimada de més de 2.000 milions d’euros a l’economia de la ciutat. 

Exposa que la governança de la Fira és un consorci constituït per l’Ajuntament, la Generalitat i 

la Cambra de Comerç de Barcelona, de manera que combina la titularitat pública amb una 

gestió empresarial autònoma. Els seus òrgans de govern són el Consell General —presidit per 

l’alcaldessa i on hi ha representació dels grups municipals a través de regidors i regidores i 

membres de la Cambra de Comerç i de la Generalitat—, el Consell d’Administració i el Comitè 

Executiu. Assenyala que tota la gestió del Consell d’Administració l’aprova el Consell General. 

Posa manifest que la màxima que presideix la Fira és la neutralitat ideològica: es prohibeix 

expressament la propaganda ideològica i política, sense perjudici de respectar la llibertat 

d’expressió. Els òrgans executius de la Fira lamenten que s’hagi trencat aquest principi general i 

asseguren que faran el que calgui per garantir-lo en properes edicions, declaracions que 

l’Ajuntament valora positivament. 

Per acabar, recorda al grup que ha sol·licitat la compareixença que qualsevol acció del Comitè 

Executiu o el Consell d’Administració és revisable pel Consell General. 

 

La Sra. FANDOS considera que s’hauria d’haver demanat una compareixença perquè el Govern 

expliqués per què enguany l’Ajuntament no ha participat en el Saló de la Infància, en el qual sí 

que han participat altres administracions, en lloc de per preguntar per una qüestió que no és 

competència directa seva. 

Valora els canvis introduïts en el Saló, ara molt més basat en cultura i esports i on s’ha apostat 

per fer noves activitats, i demana al Govern que es replantegi la possibilitat que l’Ajuntament hi 

torni a participar. 

Pel que fa al tema de la compareixença, coincideix que el Saló no s’ha de polititzar, però entén 

que cal distingir entre les activitats organitzades per la Plataforma —que promou els esports 

que tenen selecció pròpia— per als nens, activitats esportives (corfbol, dards, etc.), i els 

fulletons, que no es van donar als nens sinó als pares. 

Conclou que en lloc de buscar el conflicte, caldria sumar per fer que el Saló de la Infància 

continuï millorant. 

 

La Sra. BARCELÓ assegura que amb la compareixença no es pretenia generar conflicte sinó 

ser constructius i evitar que es repeteixi un error. Considera que si l’Ajuntament aporta diners a 

la Fira (2,5 milions d’euros) i l’alcaldessa en presideix el Consell General, també hauria de 

vetllar pel contingut, i entén que l’Ajuntament coneixia el contingut de l’estand que havia 

concedit. 

Celebra que la Fira vulgui garantir la neutralitat política, però pregunta si tots els membres del 

Govern hi estan d’acord, ja que alguns d’ells ho han negat en reiterades ocasions. 
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Aclareix que no té cap problema amb la presència de l’estand de la Plataforma ProSeleccions 

Catalanes, però assegura que s’hi va fer política, amb eslògans com «Ara és l’hora. L’esport per 

la independència» o «Perquè si en l’esport l’important és participar, per què Catalunya no ho ha 

de poder fer? La independència és la via directa per aconseguir aquest dret». Subratlla que 

l’esport genera molts valors, benestar físic, psicològic i social, però que no té res a veure amb la 

independència. 

Assegura que respecta molt les ideologies independentistes, encara que no les comparteixi, però 

insisteix que, quan hi ha nens, les administracions públiques han de respectar la neutralitat. 

D’altra banda, observa que en aquest cas s’argumenta que l’alcaldessa simplement presideix un 

consell però que no hi té cap responsabilitat, mentre que en altres casos sí que es manifesta en 

contra de la presència de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament. 

Conclou que el Saló de la Infància és un espai que ha d’oferir valors d’aprenentatge i fomentar 

la capacitat crítica, així com els valors que genera el món de l’esport, però sempre d’una 

manera despolititzada. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ comença manifestant la convicció del seu grup que cal preservar els 

infants d’actes partidistes i no fer-ne un ús polític aprofitant la seva innocència. Observa, però, 

que fins i tot els actes quotidians dels ciutadans tenen un transfons polític, i els pares, de manera 

voluntària o involuntària, transmeten als infants tot un seguit d’actes i decisions, principis i 

valors, que podrien xocar amb principis i valors d’altres conciutadans, però que en democràcia 

poden conviure i conviuen en la mesura que els poders polítics en garanteixen la lliure 

expressió. 

Coincideix que el Saló de la Infància no és el lloc adient per repartir uns díptics en què es 

defensa una opció política, tot i que fos una propaganda segurament destinada als pares i no pas 

a les criatures, però observa que el mateix grup que denuncia aquest fet no denuncia que alguns 

partits polítics reparteixin globus i caramels amb símbols del seu partit o d’entitats bancàries 

rescatades per l’Estat espanyol, objectes i llaminadures destinats als infants, que esdevenen 

nens anunci, i alhora presenta un prec per defensar la presència al Saló de l’Ensenyament de 

l’Exèrcit espanyol, una institució allunyada dels valors i els principis pacifistes que la majoria 

de la societat vol per als infants. D’altra banda, esmenta les banderes d’Espanya que van omplir 

el Palau de Capitania General a la Cavalcada de Reis, i pregunta a C’s si veuen cap voluntat 

d’adoctrinament de la canalla a la festa infantil que se celebra cada any a la Caserna del Bruc, o 

a la festa «Conviure és fàcil, un dia diferent», que organitza l’Associació d’Amics del Castell de 

Montjuïc el proper diumenge amb l’objectiu d’acostar militars i policies als infants, amb 

exhibicions incloses, i esmenta també les fotos que omplen les xarxes socials de nens vestits de 

guàrdia civil o de torero o amb uniformes de militars de la Legió. 

A continuació, comenta que, encara que a alguns no els agradi, el clam de llibertat i pel dret a 

decidir del poble català és majoritari i absolutament pacífic, i entronca directament amb valors i 

principis democràtics que els pares i mares republicans consideren absolutament legítim 

trametre als infants en privat i en els llocs públics adients. 

Per acabar, subratlla que, com ja s’ha dit, el responsable del Saló de la Infància no és 

directament l’Ajuntament, sinó la Fira de Barcelona. 

 

La Sra. ESTELLER considera que aquesta compareixença és un acte d’hipocresia absoluta: al 

marge que l’Ajuntament participi o no participi en el Saló de la Infància, té capacitat de decisió 

mitjançant el Consell d’Administració de la Fira, on es va debatre sobre el Saló. 

Denuncia que l’alcaldessa vetés l’Exèrcit, la Guàrdia Urbana, els Mossos i les Forces Armades 

i, en canvi, permetés la presència de la Plataforma ProSeleccions Esportives, que no és una 

entitat esportiva, sinó política, i que utilitza l’esport per fer política i utilitza els valors de 

l’esport per adoctrinar en la independència. Demana que es parli amb criteri i d’acord amb la 
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realitat, i que si s’opta per adoctrinar i utilitzar els nens per fer política, se n’assumeixin les 

conseqüències. Subratlla que l’Ajuntament és corresponsable de les decisions que es prenen a la 

Fira, al Saló de la Infància i a d’altres, i n’ha d’assumir la responsabilitat corresponent. 

Afirma que l’actuació de la Plataforma va afectar l’essència del Saló —visitat per més de 

100.000 nens—, on es fan moltes activitats vinculades a l’educació i els valors cívics, valors 

que transmeten la Guàrdia Urbana, l’Exèrcit o la Policia, que van ser vetats, i subratlla que 

actualment l’Exèrcit —la principal activitat del qual són les missions de pau— és el millor 

garant de la pau i vetlla per la seguretat de tothom i, per tant, per la llibertat, i és bo que els nens 

ho sàpiguen. 

Puntualitza que els pares sí que poden dir als fills que consideren que la independència és la 

millor opció, però no els poders públics, que han de garantir la neutralitat, ni una entitat al Saló 

de la Infància, on s’han de fer activitats educatives i cíviques, no d’adoctrinament polític. 

En darrer lloc, enuncia el prec corresponent al punt 17 de l’ordre del dia (que el/la president/a 

del Festival de la Infància no estigui vinculat al president de la Generalitat), motivat per la 

convicció que el Saló de la Infància l’ha de presidir una persona de prestigi de la societat que 

veritablement posi l’accent en les activitats cíviques, d’oci, etc., sense connotacions polítiques. 

 

La Sra. ROVIRA expressa l’opinió del seu grup que aquesta sol·licitud de compareixença 

emmascara el nacionalisme espanyol més agre de C’s, crea una polèmica del no-res i mostra 

una hipocresia flagrant: el grup no semblava preocupat per la neutralitat ideològica quan en el 

Plenari de l’abril va presentar un prec perquè s’instal·lés una pantalla gegant per veure els 

partits de la selecció espanyola, ni quan, en ser rebutjat el prec per motius de seguretat, va 

decidir utilitzar l’esport i la selecció espanyola per fer un acte de campanya electoral col·locant 

una pantalla gegant a Arc de Triomf al juny. 

D’altra banda, observa que al llarg de la història, l’esport s’ha mostrat com un fenomen social, 

cultural i també polític. Indica que l’esport és un reflex del que passa a la societat i es 

converteix en una manera més de fer política, i que negar això és negar l’evidència. 

Per acabar, manifesta l’opinió que a C’s no el molesta que es faci un ús polític de l’esport, sinó 

que no se’n faci l’ús que ells volen (per reforçar els valors més rancis de l’espanyolisme) i no es 

censuri qualsevol mostra d’algunes idees, com l’independentisme i el dret a decidir, 

majoritàries a la societat. 

 

La Sra. ANDRÉS reitera que el Saló de la Infància està organitzat per la Fira, la governança de 

la qual funciona com ja ha explicat i com tots saben, i que aquesta té com a màxima la 

neutralitat ideològica i política, en el cas del Saló de la Infància amb més motiu, atès que 

s’adreça a menors. Insisteix que la Fira lamenta que es repartís propaganda en un dels estands i 

que garantirà que aquest fet no es repeteixi. 

D’altra banda, comenta que els estands es determinen des del Consell General, el Consell 

d’Administració i el Comitè Executiu i que en cap moment no hi va haver cap mala intenció. 

Pel que fa al prec del PP, indica que no es pot acceptar precisament per desvincular la política 

del Saló de la Infància, ja que acceptar-lo significaria polititzar la decisió del Consell 

d’Administració, que és qui decideix qui presideix el Saló. Afegeix que cal preservar la 

independència dels òrgans d’administració de les institucions. 

 

La Sra. BARCELÓ posa de manifest que, d’acord amb el discurs dels diferents grups, n’hi ha 

que volen la neutralitat ideològica quan els nens són els protagonistes i n’hi ha que no, i afirma 

que l’actuació de C’s no és hipòcrita sinó coherent en la defensa del fet que les administracions 

públiques han de garantir la neutralitat i fomentar la capacitat crítica dels nens. 

Considera contradictori el discurs del Sr. Puigcorbé, a qui diu que els globus es reparteixen en 

campanya electoral, cosa que la llei permet. Li demana que no intenti ridiculitzar professionals 
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dignes i amb valors com els militars o els guàrdies civils, i comenta que a ella no la molesten ni 

la bandera catalana ni l’espanyola, perquè les sent totes dues. 

 

La Sra. FANDOS considera que algunes persones perden el control quan es parla 

d’independència. No entén que s’afirmi que el funcionament del Saló es va veure afectat per 

l’estand de la Plataforma ProSeleccions Catalanes, que es va dedicar a promocionar els seus 

esports, si bé va repartir uns díptics, però insisteix que aquests eren per als pares i no per als 

nens. 

D’altra banda, puntualitza que la Plataforma no és un partit polític, sinó una associació, i que les 

activitats que van organitzar van ser activitats esportives. Afirma que segurament la immensa 

majoria dels assistents al Saló ni tan sols es van assabentar d’aquest fet que es denuncia, i que 

són els que el denuncien els que estan polititzant el tema. Observa que, d’aquesta manera, estan 

fent propaganda de la Plataforma ProSeleccions Catalanes. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ assenyala que els grups han coincidit que el repartiment de propaganda no 

va ser adient, i demana que, a més de criticar els altres, se sigui autocrític. 

 

La Sra. ESTELLER considera que s’està perdent de vista l’objectiu del Saló de la Infància, que 

és oferir activitats vinculades a valors com el civisme i que els nens veritablement gaudeixin 

alhora que aprenen. 

Subratlla que els valors de l’esport (treball en equip, esforç, reconeixement...) són molt positius 

per als nens, però que el problema és que una plataforma política va utilitzar l’esport per fer 

política i promoure la independència al Saló de la Infància. 

Puntualitza que el conflicte no el genera qui denuncia el fet, sinó qui el fa, i qui permet que al 

Saló de la Infància entre activitats esportives es camuflin activitats inadequades i després 

demana que no es denunciï. 

 

La Sra. ANDRÉS insisteix que es garantirà la neutralitat al Saló i a tot el conjunt de la Fira, 

perquè és d’interès general, i diu a la Sra. Fandos que es parlarà amb la Fira perquè 

l’Ajuntament torni a tenir presència al Saló. 

 

 Es dona per tractada. 

 

 Del Grup Municipal CUP: 

 

4.-  (M1519/5333) Que comparegui el responsable del Govern en matèria de cultura per rendir 

comptes en relació amb la compra del teatre Tantarantana, explicant els motius d’aquesta 

compra sobtada així com l’origen de la demanda, les condicions econòmiques i la utilització 

social que se’n vol fer. 

 

El Sr. COLLBONI puntualitza que no s’ha comprat un teatre, sinó un edifici on s’havia acabat 

el lloguer. 

Posa de manifest la pressió immobiliària existent a la ciutat, especialment en algunes zones, 

com ara el Paral·lel o el Raval, i el fet que la propietat de l’immoble el podria haver venut o 

llogat a algú altre, i explica que quan l’Ajuntament va saber que l’edifici podia passar a altres 

mans i, per tant, podia ser objecte d’una operació especulativa i es podia posar en risc la 

continuïtat d’un projecte teatral que es remunta al 1992, i que té molt a veure amb allò que 

defensa l’Àrea de Cultura d’aquest mandat (foment de la creació, creació de públics i suport a la 

cultura que es genera en els barris), va prendre la decisió de comprar-lo per preservar-ne el 

projecte. Indica que es va actuar amb la discreció que requereixen les actuacions referents a 
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immobles, i que el preu de sortida per part de la propietat era substancialment superior al que 

finalment es va acordar (aquest preu final, tenint en compte els preus que hi ha a la ciutat, es va 

considerar més que raonable i assumible). 

Explica que la voluntat és que l’edifici conservi l’orientació del Tantarantana, però que cal 

sotmetre la gestió de l’equipament a concurs públic, i informa que no hi havia l’opció de buscar 

un espai alternatiu en cas de no fer la compra de l’edifici (en aquests moments són 700 m² 

repartits en dues sales). Assenyala que l’equipament s’afegirà a la xarxa de fàbriques de creació 

com a cantera de companyies teatrals emergents, i exposa que la darrera temporada hi van 

passar aproximadament 80 companyies noves, companyies de base, amateurs o en procés de 

professionalització. 

En darrer lloc, subratlla que la pèrdua del Tantarantana com a espai de creació cultural i teatral 

hauria estat una pèrdua greu per al teixit cultural de la ciutat. 

 

La Sra. ROVIRA agraeix les explicacions. Lamenta, però, que els grups s’assabentessin 

d’aquesta compra pels mitjans de comunicació en lloc de ser informats en una reunió. 

Constata que des de l’arribada a Cultura del PSC, l’Ajuntament insisteix a invertir en la compra 

d’arts escèniques, quan no és cap prioritat per a la ciutat: ni ha estat una reivindicació veïnal ni 

aquestes propostes han tingut suport en el PAM, en el procés participatiu del qual l’Ajuntament 

va gastar molts diners. Critica també que l’equipament es plantegi amb una gestió i uns usos 

determinats, sense incloure-hi la participació directa de les veïnes i les usuàries, cosa que entra 

en contradicció amb algunes de les declaracions que sovint fa el Govern. 

Posa de manifest que en cap moment s’havia recollit enlloc una mesura o projecte del Govern 

que inclogués la compra d’aquest teatre, de manera que entén que aquesta compra ha estat una 

improvisació per salvar amb diners públics un projecte privat, la gestió del qual, un cop més, 

s’externalitzarà. No entén que s’argumenti que s’ha comprat l’equipament per preservar-ne la 

funció social i comunitària i alhora s’anunciï l’externalització de la gestió i no s’especifiqui 

com hi podran accedir les veïnes del barri ni quins mecanismes de control s’exerciran per 

garantir que no s’apugin preus, que no es perdi qualitat en les prestacions, que els llocs de 

treball tinguin unes condicions dignes i que es garanteixi la participació veïnal. 

Manifesta sorpresa pel fet que d’una banda s’hagi fet aquesta compra —innecessària quan 

encara cueja la reforma de l’Arnau i quan s’ha realitzat la compra d’altres espais i encara no se 

n’han definits els usos— sense campanya veïnal i sense suports populars, i, d’altra banda, 

s’afirmi que no hi ha diners, que s’ha gastat massa a Ciutat Vella o que s’ha de triar entre un 

gimnàs a Ciutat Vella o el metro. 

Aclareix que la CUP no està en contra del consum cultural, sinó de la prepotència a l’hora de 

gestionar els diners públics, de la no planificació i de la manca d’informació a les veïnes i als 

grups polítics. 

Per acabar, observa que la cultura no comença ni acaba en la taquilla, i que el Govern municipal 

ha de mantenir, potenciar i afavorir totes les inquietuds i els corrents culturals que sorgeixin i es 

moguin com a vitalitat transformadora de la societat, cosa que només pot sortir del poble, no 

d’una cadira del Palau de la Virreina. 

 

El Sr. CIURANA nega que hi hagi hagut discreció, ja que en el despatx d’ofici de la Comissió 

d’Economia del 13 de desembre hi havia un punt que parlava de destinar una quantitat de diners 

a l’adquisició del Tantarantana. 

Critica la manca de criteri del Govern —recomana un article del Sr. Jaume Forés sobre aquesta 

qüestió publicat al diari Núvol—, pregunta al Sr. Collboni si a partir d’ara aquestes decisions de 

compra es prendran aleatòriament, i observa que els recursos no es donen a la companyia, sinó 

al propietari del local, de manera que potser en lloc d’evitar maniobres especulatives, s’han 

promogut. 
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Afirma que el programa cultural del Tantarantana no justifica una actuació tan decidida com 

aquesta: si bé la feina que fa és molt honorable —com ho és la de moltes altres companyies en 

molts espais d’arts escèniques—, no hi ha cap element principal que el diferenciï d’altres 

propostes existents a la ciutat. 

D’altra banda, comenta que se’n van demanar al Sr. Pisarello i al Sr. Ayala l’expedient i els 

detalls i no se n’ha obtingut cap resposta, i subratlla que l’espai està situat a poques desenes de 

metres del teatre Arnau, que ja és propietat municipal i que necessita una inversió important. 

Posa de manifest la contradicció entre la voluntat de preservar el projecte teatral del 

Tantarantana i el concurs per a la gestió de l’espai. 

En darrer lloc, pregunta si hi ha previst modificar el planejament urbanístic de la finca perquè 

esdevingui equipament de manera definitiva, cosa que evitaria maniobres especulatives. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la compareixença i valora el treball de les 80 companyies que han 

treballat al Tantarantana, que ha estat una eina cultural vinculada al món social, però observa 

que rescatar un teatre no ha de ser motiu de satisfacció: si bé és positiu no perdre mitjans 

culturals, cal reflexionar sobre les mesures necessàries per promoure l’activitat artística dels 

empresaris culturals sense que l’Ajuntament hagi d’anar rescatant i fent compres gradualment. 

Subratlla que l’Ajuntament ha de protegir la cultura, fomentar-la, comunicar-la, donar-li 

visibilitat, accessibilitat i incentivar la cultura professional, que marca l’esdevenir artístic d’una 

ciutat, i observa que cal actuar amb rapidesa, però també amb rigor, i, en aquest sentit, indica 

que el seu grup té dubtes sobre quin serà el projecte de viabilitat: no es pot continuar el que 

s’estava fent perquè no és un projecte viable, i independentment que en cultura no sempre són 

importants els resultats econòmics, perquè també té una funció artística i social important, els 

projectes han de ser viables. Per això, pregunta pel tipus de gestió i de finançament que hi haurà 

als diferents espais. 

Per acabar, pregunta si hi ha la voluntat de comprar més teatres i si els anuncis també es faran 

en premsa. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ elogia el teatre Tantarantana: sota la direcció de Julián Álvarez, ha sabut 

guanyar-se el reconeixement del públic barceloní i el respecte i l’admiració dels professionals 

del món teatral al llarg de 24 anys d’història, primer al carrer d’on va prendre el nom i a partir 

del 1996 a la seu actual del barri del Raval. El Tantarantana ha representat una aposta ferma, 

decidida i arriscada pel teatre alternatiu, amb una programació artística rigorosa i orientada a la 

creació de públics, a impulsar la cultura de proximitat i a donar suport a petites companyies, 

companyies emergents i joves creadors. Va ser un dels teatres pioners en la programació infantil 

a Barcelona, i actualment (temporada 2016-2017), a més d’una consolidada programació 

d’espectacles familiars —encara s’hi poden veure titelles—, ofereix a les escoles fins a 13 

espectacles destinats a nens i nenes d’educació infantil i primària. Quant a la programació per a 

adults, ha començat la tercera edició del Cicló, un cicle de companyies independents en 

residència, una experiència pionera en matèria de regeneració artística, que dona oportunitats a 

les propostes de les noves generacions d’artistes i proporciona el seu suport a col·lectius teatrals 

que treballen de forma independent i autogestionada. D’altra banda, el Tantarantana ha establert 

amb els anys un estret lligam de col·laboració amb el teixit associatiu del Raval, fins a 

esdevenir un dels referents culturals del barri, amb experiències tan reeixides com el Tanta 

Jove, o Ocupa Raval. 

Per tot això, ERC celebra la compra de l’immoble per part de l’Ajuntament. El grup comparteix 

la necessitat de preservar el projecte teatral, cultural i social que desenvolupa el Tantarantana, i 

considera molt adient que esdevingui l’onzè equipament cultural de la xarxa de fàbriques de 

creació. 
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També comparteix la voluntat del consistori d’impedir que un nou edifici caigui en mans 

d’algun fons voltor, una especulació immobiliària que amenaça la forma de vida de veïns i 

veïnes de la ciutat. 

Tanmateix, no entén la manera d’actuar del Govern municipal, i lamenta l’opacitat amb què 

s’ha gestionat aquest afer, així com el retard en les explicacions a la resta de grups. Concreta 

que els grups es van assabentar de la compra a través del despatx d’ofici de la Comissió 

d’Economia i Hisenda del 13 de desembre, en què el Sr. Pisarello va haver de reconèixer el seu 

desconeixement del tema, i els grups van haver d’esperar a la roda de premsa del dimecres 

passat per conèixer els motius i les condicions de l’adquisició de l’immoble, així com els plans 

de l’Ajuntament per a aquest nou equipament cultural municipal. Espera que aquesta manera 

d’actuar (informar primer els periodistes i després els grups) no esdevingui un costum. 

Comenta que el seu grup seguirà amb atenció el concurs públic per a la gestió del teatre a partir 

de la temporada vinent, que ha de convocar-se les properes setmanes, i observa que les persones 

més adients per aconseguir que el Tantarantana mantingui i potenciï el seu paper com a 

plataforma de petites companyies, companyies emergents i joves creadors, així com de creador 

de públics i dinamitzador de cultura de proximitat, són les que han fet mèrits durant 24 anys. 

 

La Sra. ESTELLER critica la precipitació i l’opacitat amb què s’ha actuat en l’adquisició del 

Tantarantana. 

Aclareix que el PP valora l’activitat duta a terme per les companyies al llarg dels 24 anys de 

trajectòria del teatre, però considera que la preservació d’aquesta activitat no ha d’aconseguir-se 

necessàriament mitjançant l’adquisició de l’edifici. 

Observa que el Tantarantana només ocupava l’àtic de l’edifici, i pregunta si es vol donar ús a 

tot l’edifici (adquirit per 1,3 milions d’euros) i si el Govern pretén adquirir tots els teatres que 

es tronin en risc. 

Recorda que el teatre Arnau, a prop del Tantarantana, es va voler externalitzar i fer un concurs 

perquè tingués viabilitat pròpia i no es va aconseguir, perquè no hi havia una oferta econòmica 

que fos viable i compatible amb una oferta cultural, i pregunta quins estudis té el Govern que 

confirmin que hi ha viabilitat per a tot l’edifici, quins projectes culturals té previst fer-hi i quins 

seran els costos de la rehabilitació de l’edifici, el condicionament i el manteniment anual, així 

com el preu del concurs. També vol saber si el projecte serà atractiu per a un privat, que és qui 

l’haurà d’explotar. 
 

El Sr. COLLBONI agraeix les intervencions de tots els grups i n’accepta les crítiques, possibles 

davant un anunci de compra d’un immoble. 

Puntualitza que el Govern no ha actuat amb opacitat sinó amb discreció sobre la negociació, 

una discreció que ha fet que la ciutat s’estalviï molts diners. 

A continuació, convida a reflexionar sobre quina seria la situació actual si l’Ajuntament no 

hagués comprat l’edifici, si aquest edifici, vinculat a un projecte teatral des del 1992 relacionat 

amb companyies emergents i vinculat al barri, estigués desallotjat i l’edifici hagués estat 

comprat per un fons immobiliari per donar-hi qualsevol ús. Subratlla que l’Administració ha de 

ser proactiva i avançar-se a reivindicacions culturals i veïnals que, en aquest cas, haurien sorgit 

per demanar que se salvés el Tantarantana. 

Explica que ell, personalment, té per costum avançar explicacions públiques, però que algunes 

operacions, emmarcades en la lògica de mercat, demanen una actuació diferent, si bé després 

cal donar totes les explicacions, es publicarà tot el que calgui i ell compareixerà a la Comissió 

sempre que calgui per explicar-ho. Subratlla que l’objectiu de l’actuació era salvar el projecte 

del Tantarantana, i s’ha salvat. 

Assegura que la voluntat del Govern no és comprar teatres, i observa que cada cop que es parla 

en públic d’immobles que estan en venda, pugen de preu. Remarca que ell no contribuirà a 

apujar el preu d’immobles que eventualment poden passar a ser de la xarxa pública. 
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En darrer lloc, explicita que, per llei, la gestió de l’equipament s’ha d’atorgar mitjançant un 

concurs, i comenta que aquest preservarà l’orientació del projecte del Tantarantana. 

 

El Sr. CIURANA coincideix que l’Administració ha de ser proactiva, però subratlla que també 

ha d’actuar amb criteri. En aquest sentit, pregunta si el Govern pensa comprar qualsevol teatre 

que tingui problemes amb el lloguer. 

Puntualitza que el problema no és que es comprin teatres —l’Ajuntament de Madrid, per 

exemple, és propietari de la gran majoria de teatres de la ciutat, si bé la gestió és externa—, sinó 

la manca de criteri. 

D’altra banda, observa que el programa de fàbrica de creació va aparellat a uns recursos anuals 

que s’han de plantejar, i pregunta si aquests recursos estan garantits, així com si es garantirà la 

màxima transparència en el concurs, que sembla que s’insinuï que s’adjudicarà a les persones 

que han gestionat el teatre fins ara. 

 

La Sra. BARCELÓ puntualitza que el seu grup no es queixa que s’hagi salvat el Tantarantana, 

de la seva gran funció o de les grans companyies que hi han passat, sinó de les formes del 

Govern, que no ha informat sobre el projecte de viabilitat i el cost anual. Observa que de 

vegades el Govern actua sense la previsió i els estudis necessaris. 

Subratlla que C’s vol saber quins són els criteris que seguirà el Govern per rescatar uns teatres i 

d’altres no, quins projectes de viabilitat econòmica hi haurà darrere d’aquests teatres, com seran 

els concursos, com serà la gestió i quin cost anual tindrà. Comenta que a vegades en les mesures 

que presenta el Govern falten dades objectives. 

Per acabar, insisteix que l’Ajuntament ha de fomentar la cultura, visibilitzar-la, comunicar-la i, 

sobretot, incentivar la cultura professional. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ comenta que es podria haver enviat un missatge de WhatsApp als 

portaveus de Cultura dels grups municipals, que òbviament no haurien anat als especuladors a 

fer apujar el preu. 

 

La Sra. ESTELLER demana que s’informi sobre quin cost tindrà la rehabilitació de l’edifici —

entén que abans de prendre la decisió de comprar s’ha fet el pla econòmic corresponent— i 

quins usos tindrà tot l’edifici. 

Coincideix que cal preservar determinades activitats, i aclareix que el PP valora la tasca del 

Tantarantana, però subratlla que no necessàriament l’Ajuntament ho ha de comprar tot. 

 

La Sra. BENEDÍ indica que tothom ha acabat el seu temps, però concedeix un minut al Sr. 

Collboni perquè doni resposta a les qüestions plantejades. 

 

El Sr. COLLBONI indica que tot l’edifici tindrà ús cultural, i diu a la Sra. Esteller que la 

informació que només estava en funcionament l’àtic és incorrecta: el 80% de l’edifici és 

funcional (primera planta, amfiteatre, etc.). 

D’altra banda, puntualitza que l’edifici no s’ha de rehabilitar perquè ja funciona, de manera que 

no hi ha costos suplementaris, i les obres que es puguin fer més endavant seran d’adequació. 

En darrer lloc, informa que les subvencions que ha rebut de l’Institut de Cultura des de l’any 

2013 han estat d’aproximadament 55.000 euros anuals, de manera que la xifra serà d’aquestes 

característiques, perquè això és el que costava la gestió de l’espai. 

 

 Es dona per tractada. 
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 III) Propostes a dictaminar 

 

 a)  Ratificacions 

 b)  Propostes d’acord 

 

5.-  (20160563) APROVAR definitivament el Pla pel dret a l’habitatge 2016-2025; RESTAR 

assabentat dels informes dels consells plenaris dels districtes; RESOLDRE les al·legacions 

presentades durant el termini d’exposició pública d’acord amb els informes jurídics que figuren 

a l’expedient i que es donen per reproduïts; i PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de 

la Província de Barcelona. 

 

El Sr. MONTANER subratlla que el Pla pel dret a l’habitatge és una eina fonamental per fer 

front al problema de l’habitatge a la ciutat, conseqüència de la bombolla immobiliària, i que 

actualment viu un fort increment dels lloguers. 

Comenta que el Pla dona continuïtat als dos anteriors en alguns aspectes alhora que 

n’intensifica molts dels mecanismes, intensificació que implica un cert canvi de paradigma: es 

posa especial èmfasi a utilitzar totes les eines possibles per afrontar la situació i que el sòl 

segueixi sent públic. Per exemple, es vol que el 80% dels habitatges que es promoguin siguin de 

lloguer assequible i social. 

En destaca el fet que el Pla s’ha elaborat amb la participació dels districtes, atenent les 

diversitats dels barris, i que es planteja per a deu anys, fet que requereix consens i suma de totes 

les voluntats dels grups polítics i de la ciutadania. 

Exposa els quatre eixos en què treballen la Regidoria i la Gerència (atendre l’emergència 

habitacional amb ajuts al lloguer, seguint els processos de desnonament; el bon ús de 

l’habitatge, l’ús social, utilitzant tempteig i retracte, aplicant la disciplina d’habitatge als pisos 

buits, infrahabitatge, etcètera; obra nova, promovent cohabitatge, sobretot lloguer social i 

assequible, i rehabilitació, incentivant també la rehabilitació energètica i una rehabilitació nova 

proactiva), i informa que la part d’obra nova i rehabilitació implicaria la creació d’uns 29.000 

llocs de treball en el període 2016-2025. 

Explicita que el procés de tramitació del Pla, aprovat al desembre als deu plenaris de districte, 

està arribant al final: s’han rebut les al·legacions i s’han negociat amb els grups polítics i 

entitats que les han presentat, amb la intenció d’acceptar-ne la majoria. 
 

El Sr. MARTÍ remarca que l’accés a l’habitatge és un dels problemes principals dels 

barcelonins, juntament amb l’atur i la crisi econòmica, i, per tant, és un dels reptes principals de 

l’Administració, del sector i dels operadors privats. 

Posa de manifest que hi ha un gran dèficit d’habitatge protegit, especialment d’habitatge de 

lloguer assequible, i que durant molts anys els governs no van fer el que havien de fer i ara cal 

donar resposta a qüestions gravíssimes, com ara la bombolla immobiliària que afecta la ciutat 

pels desmesurats increments dels preus de lloguer. Subratlla que tant el Govern com les 

administracions públiques competents han de donar-hi la màxima prioritat i treballar-hi amb 

responsabilitat. 

El Grup de CiU valora els eixos principals del Pla, que en part dona continuïtat als esforços que 

es van fer en el darrer mandat, i aporta molts més recursos. Subratlla que cal crear i consolidar 

un parc d’habitatge públic municipal de lloguer i de lloguer assequible per a tota la ciutadania, 

sobretot per als més necessitats i per a les classes mitjanes empobrides. 

Valora el diàleg franc i obert amb el Govern, encara que no hagi arribat fins a l’últim moment, 

així com la seva predisposició per acceptar força al·legacions, parcialment o totalment, del 

Grup Municipal de CiU, algunes centrades en la creació i la gestió de nous habitatges, 

especialment de lloguer assequible i de lloguer social, i d’altres relacionades amb l’àmbit social, 

l’atenció a les persones necessitades i famílies vulnerables. 
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Celebra que, com a resposta a les al·legacions del seu grup, es doni més protagonisme al tercer 

sector social a l’hora de produir i gestionar habitatge —es passa de 750 a 1.250 habitatges de 

producció del tercer sector social—, i que en ajuts al lloguer es passi de 57.000 a 65.000 

beneficiaris. 

Per acabar, manifesta la reserva de vot del seu grup, que espera donar suport al redactat d’aquí 

al Plenari. 

 

El Sr. BLANCO expressa la reserva de vot del seu grup, que necessita més temps per avaluar el 

Pla —un pla molt complex i ambiciós que destina molts recursos, cosa que valora 

positivament— i les al·legacions presentades. 

A continuació, observa que si bé les mesures poden ser adequades i tenir bons objectius, l’èxit 

del Pla dependrà de com s’apliqui. Especifica que l’Ajuntament necessita la col·laboració de les 

administracions autonòmica i estatal i de la iniciativa privada. 

Entén que l’aplicació del Pla hauria de fer més èmfasi en els incentius que en les sancions, 

precisament per aconseguir la confiança de la iniciativa privada. Per exemple, es poden establir 

convenis si s’aconsegueix la col·laboració, de manera que les inversions en habitatge públic i 

privat destinat a lloguer assequible puguin tenir un retorn no immediat però sí a cinquanta anys, 

perquè esdevingui un parc d’habitatge sostenible. 

Subratlla que cal passar de la política tradicional de la protecció oficial a la del lloguer 

assequible —en aquesta línia anava una proposició del seu grup aprovada gairebé per 

unanimitat en el darrer Plenari—, cosa que permetria que l’habitatge públic no fos només 

habitatge social, sinó també assequible: cal parlar en termes d’habitatge assequible per atendre 

totes les necessitats i generar un retorn de la inversió de l’habitatge públic que pugui fer 

augmentar molt més i amb més velocitat del que es preveu al Pla el parc d’habitatge (s’hi 

dediquen molts recursos, però el resultat pel que fa a la quantitat d’habitatge públic és pobre). 

Explicita que el vot favorable del seu grup al Ple dependrà de si s’incorporen les millores 

esmentades. 

 

La Sra. BENEDÍ celebra, en nom d’ERC, que el Govern per fi presenti, després de gairebé dos 

anys, el Pla pel dret a l’habitatge, una qüestió de la qual havia fet bandera i que demanava una 

resposta urgent. 

Critica que el Govern, que ha trigat tant a presentar el Pla, ara demani que els grups responguin 

en una setmana. Explicita que per ser curosos, necessiten temps d’anàlisi. D’altra banda, 

comenta que, si bé el Pla no és dolent i està ple de bones intencions, hauria de contenir més 

accions concretes (parla molt més d’estudiar que de realitzar, crear o tirar endavant) i 

especificar el calendari de cada acció (en aquesta línia es dirigia una de les 28 al·legacions 

presentades per ERC). 

Destaca tres de les al·legacions presentades pel seu grup: declarar Barcelona ciutat de tempteig 

i retracte en solars i edificis sencers, eina urbanística que permetria adquirir solars i edificis que 

es posessin a la venda per tal d’ampliar el parc públic d’habitatge i, al mateix temps, lluitar 

contra les adquisicions dels fons voltor; a més del pressupost del Pla, destinar-hi un 25% de la 

inversió del PIB de l’Ajuntament, ja que davant de l’emergència, cal augmentar el parc públic 

de lloguer i adquirir més sòls i, per tant, calen més diners i més mesures, com la protecció 

urbanística de l’ús residencial, impulsar plans d’usos als barris per evitar la gentrificació o el 

Pla de xoc contra els HUT il·legals, i fer un pla de xoc contra els infrahabitatges. 

En darrer lloc, manifesta la reserva de vot del seu grup, que ha d’estudiar les al·legacions 

incorporades, i agraeix les atencions del Govern i la possibilitat de conversa. 
 

El Sr. MULLERAS recorda que una de les primeres propostes del PP al Ple en aquest mandat 

va ser que es presentés un pla d’habitatge, que es presenta per a aprovació definitiva amb nou 

mesos de retard. 
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Considera que el Pla no resol els problemes d’habitatge de Barcelona, ni els problemes de 

lloguer social, que l’Ajuntament no fa tot el que hauria de fer per resoldre’ls, i que el Pla és una 

cortina de fum més de l’alcaldessa. 

Exposa que quan BC va arribar al poder, tenia 85 milions d’euros a la caixa del Patronat 

Municipal de l’Habitatge, fruit de l’operació d’aparcaments de l’Ajuntament de l’anterior 

mandat, i 85 solars; ara mateix en té 75, amb destinació per a habitatge, que estan sense 

construir, i en un any i mig de govern no ha entregat cap pis social. 

Subratlla que el Govern es va presentar a les eleccions amb el lema «stop desnonaments», i que 

al llarg del 2016 hi va haver 1.093 desnonaments a la ciutat. 

A continuació, posa de manifest que la majoria d’al·legacions del PP han estat rebutjades. 

Explica que algunes de les demandes del seu grup eren que l’Ajuntament deixés de regularitzar 

la situació d’ocupació il·legal, que la dotació d’habitatges per a persones sense sostre 

augmentés de 300 a 400, i que la construcció d’habitatges del Patronat passés de 8.854 a 

12.000. 

D’altra banda, comenta que, atès que l’experiència amb cooperatives en la gestió de promocions 

d’habitatge social no ha estat bona, el PP demana garanties en les adjudicacions i transparència 

en aquesta gestió. 

Per les raons exposades, el seu grup votarà en contra del Pla. 

 

La Sra. ROVIRA indica que, si bé el Pla continua tenint mancances estructurals, atès que 

només s’han acceptat 4 de les 12 al·legacions presentades pel seu grup, aquest ha d’acabar de 

revisar el document final conjuntament amb el grup de treball i diferents col·lectius, per la qual 

cosa avui farà una reserva de vot. 

 

El Sr. MONTANER agraeix la voluntat de negociació i d’arribar a acords de tots els grups 

polítics. 

Indica que s’ha acceptat la demanda de gairebé tots els grups polítics i les entitats de reduir el 

temps per fer el cens d’habitatges de deu anys a cinc, i s’han acordat millores en el 

manteniment i la rehabilitació dels edificis. 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Blanco, recorda que el Govern va acceptar la proposició de 

C’s del darrer Plenari referida a habitatge, i subratlla que hi ha moltíssima inversió municipal i 

que una part es dedica a acords amb entitats privades, com ara la Housing Association, perquè 

no es rebutja cap possibilitat per poder fer habitatge de lloguer assequible. 

Quant a la intervenció de la Sra. Benedí, comenta que en la negociació s’han acceptat moltes 

propostes, com ara la d’ampliar els conceptes de tempteig i retracte per poder intervenir en el 

sector immobiliari i poder guanyar més habitatge públic. D’altra banda, observa que en els deu 

anys del Pla es preveu invertir 1.666 milions d’euros en habitatge (188 milions el 2017), cosa 

que no s’havia fet mai, i això implica —amb la suma de les inversions del Patronat, préstecs, 

etc.— molt més del 25% de la despesa en inversió de l’Ajuntament de Barcelona. Assenyala, 

però, que, d’acord amb el conveni, la Generalitat hi hauria d’aportar el 60% i l’Ajuntament el 

40%, mentre que la proporció actual és 6% la Generalitat i 94% l’Ajuntament. 

Explica que algunes de les al·legacions del la CUP no es podien acceptar perquè no entraven 

dins les competències del Pla o de l’Ajuntament, però se n’ha acceptat, per exemple, fer un 10% 

de reserva d’habitatge públic per a dones i famílies monomarentals, i un 30% per a joves. 

Per acabar, diu al PP que considera que la política d’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona 

serà infinitament millor que la vergonyosa política d’habitatge del Govern del PP a Madrid, que 

pràcticament ha fet una política d’habitatge invisible. 
 

La Sra. BENEDÍ demana que s’aclareixin les dades exposades, ja que com a resposta a les 

al·legacions es va dir que l’aportació de l’Ajuntament era de 128 milions i la de la Generalitat, 

de 60 (68% i 32%, respectivament), i ara s’ha dit que l’aportació de l’Ajuntament és el 94%. 
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El Sr. MONTANER respon que es poden revisar les dades, però insisteix que la inversió de 

l’Ajuntament és del 94% i la de la Generalitat, del 6%. 

D’altra banda, comenta que BC també ha tingut en compte les negociacions amb el seu soci de 

govern, el PSC, per exemple en qüestions com incrementar la destinació d’habitatges per a 

joves i tornar a fer habitatge dotacional per a gent jove. 

 

 Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal, amb la reserva de vot de 

CiU, C’s, ERC i CUP i amb el posicionament contrari del PP.  

 

 IV) Part decisòria / executiva 

 

 a)  Ratificacions 

 b)  Propostes d’acord 

 

6.-  (9SD/16 IMEB) APROVAR inicialment el nou Reglament de funcionament intern del Consell 

Assessor Municipal d’Universitats, i SOMETRE’L a informació pública per un termini de 

trenta dies, d’acord amb l’article 112 del Reglament orgànic municipal. 

 

El Sr. ESSOMBA exposa que el redactat que es proposa amb relació a l’article 7.2 (apartat e) és 

que els rectors o rectores de les universitats amb representació de l’Ajuntament al consell social 

siguin membres del Consell Assessor amb veu i vot, i que els rectors i rectores d’altres 

universitats amb presència a la ciutat hi participin amb veu però sense vot. 

A continuació, llegeix l’esmena que proposa el PP: «Demanem al Govern municipal que 

s’inclogui una esmena d’addició per tal que a l’article 5.2, apartats a i b, i a l’article 7, 

s’inclogui un representant de cadascuna de les universitats privades que es troben al terme 

municipal de Barcelona». 

 

La Sra. ESTELLER manifesta la convicció del PP que al Consell Assessor, òrgan d’interlocució 

permanent entre les universitats i l’Ajuntament de Barcelona, caldria tenir en compte totes les 

universitats, ja que totes hi tenen coses a aportar i és important que l’Ajuntament tingui el 

màxim coneixement de totes elles. 

Aclareix que el seu grup està d’acord que en els òrgans de govern del Consell només hi siguin 

les universitat amb un consell social del qual l’Ajuntament formi part, però entén que en el 

Plenari hi ha d’haver totes les universitats, també les privades. No entén que se’n vulguin deixar 

fora tots aquests alumnes, i observa que no es tracta de titularitats sinó d’interès general de la 

comunitat universitària, que ha de ser escoltada. 

Subratlla que l’esmena vol que totes les universitats puguin relacionar-se amb l’Ajuntament en 

igualtat de condicions. 

 

El Sr. ARDANUY i la Sra. BARCELÓ voten a favor de l’esmena presentada pel PP. 

 

La Sra. BENEDÍ, la Sra. ROVIRA, la Sra. ORTIZ i la Sra. ANDRÉS hi voten en contra. 

 

La Sra. BENEDÍ explicita que l’esmena, amb els vots a favor de CiU, C’s i el PP, i els vots en 

contra de BC, PSC, ERC i la CUP Capgirem, no s’accepta, i dona la paraula al Sr. Essomba 

perquè presenti la proposta d’acord. 

 

El Sr. ESSOMBA recorda que el 10 de novembre la Comissió de Govern va aprovar el projecte 

normatiu del Reglament de funcionament intern del Consell Assessor Municipal d’Universitats, 
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i el 14 de novembre el va traslladar als diferents portaveus dels grups municipals per tal d’obrir 

un període de 15 dies en què hi havia la possibilitat d’examinar l’expedient a Secretaria General 

per poder-hi presentar esmenes, d’acord amb l’article 111 del Reglament orgànic de 

l’Ajuntament. 

Comenta que aquesta proposta de Reglament de funcionament intern és un pas més en el treball 

que el Govern municipal vol fer en l’àmbit de les universitats, així com la primera actuació de 

la mesura de govern sobre universitats, discutida i treballada fa uns mesos a la Comissió. 

Assenyala que es vol que el Consell Assessor Municipal d’Universitats sigui la màxima 

expressió i representació de la comunitat universitària de Barcelona, per la qual cosa es 

considera que ha de ser un consell plural, amb la participació de tots els agents que tenen a 

veure de manera directa o indirecta amb el món universitari: no només hi han de tenir 

representació les rectores o els rectors i persones expertes o de reconegut prestigi en l’àmbit 

acadèmic, sinó també l’alumnat i el personal d’administració i serveis (PAS), així com les 

persones que formen part del teixit social de la ciutat al qual les universitats s’hi deuen des 

d’una perspectiva de retorn social. 

Indica que, igual que en el Consell Escolar Municipal, es proposa treballar a partir de grups 

específics, que responen i atenen necessitats concretes i reals de la ciutat, i que, sobretot, posen 

en contacte les persones que directament pateixen o viuen una determinada problemàtica amb el 

conjunt de responsables i representants municipals que poden donar-hi resposta. El Consell 

també inclou, a més de les regidores i els regidors referents, la presència i participació del cos 

tècnic a través de les diferents gerències, de les diferents tinències, per tal de resoldre els 

problemes que les universitats posen sobre la taula de l’Ajuntament, de qui esperen resposta. 

Conclou que la proposta és una bona oportunitat d’enfortir la dinàmica de participació en 

l’àmbit universitari iniciada el mandat anterior, i comenta que els diferents rectors i la rectora 

han expressat que és un reglament que respon a les seves necessitats. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix al Govern la bona predisposició a l’hora de rebre les al·legacions i 

les esmenes, i d’acceptar-ne un bon nombre, atesa la importància de la presència dels regidors i 

regidores de tots els grups tant en el plenari com en la permanent, cosa que ofereix una visió de 

treball conjunt del consistori. 

Subratlla que el Consell no podia restar aliè a la presència de l’operador públic institucional a 

Catalunya, que és la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria i del Consell 

Interuniversitari. Observa, però, que CiU hauria volgut que a part de veu hi haguessin tingut 

vot, i en aquest sentit hi continuarà insistint. Celebra també que es doni veu a les universitats 

privades. 

En darrer lloc, posa de manifest que aquest és un pas important de la ciutat en la transformació 

del paradigma pel que fa a universitats, i manifesta la reserva de vot del seu grup, que vol 

continuar dialogant amb el Govern. Explicita que és una reserva amb sentit absolutament obert i 

positiu. 

 

Algú indica al Sr. Ardanuy que no pot fer reserva de vot perquè es tracta de la part decisòria. 

 

El Sr. ARDANUY diu que, en aquest cas, hi votarà favorablement. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta l’abstenció del seu grup, que considera importants tots els punts 

que parlen del Consell Assessor Municipal d’Universitats, però que hauria celebrat la 

incorporació de les facultats de les universitats privades, que també formen part del teixit 

universitari. Afegeix que també caldria incorporar el teixit empresarial, imprescindible si en 

educació es vol mirar cap al futur. 
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Valora l’esforç dialogant del Govern i anuncia que el seu grup, sempre disposat a arribar a 

consensos per l’educació, continuarà fent aportacions per millorar un òrgan que interessa a tots 

els presents. 

 

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

 

La Sra. ESTELLER manifesta l’opinió del seu grup que el projecte presentat pel comissionat és 

un projecte molt interessant per a Barcelona, una ciutat amb un nucli universitari molt potent i 

capdavantera en aquest àmbit. 

Insisteix, però, que l’Ajuntament no pot menystenir un gran nombre d’alumnes pel fet de ser 

estudiants d’universitats privades. Observa que l’argument emprat (no incorporar les 

universitats quan no tenen òrgans socials de què l’Ajuntament formi part) exclou totes les 

universitats privades (no tenen òrgans socials) i és només una excusa per justificar una voluntat 

d’exclusió, perquè no es vol que aquestes universitats hi participin. Espera que durant el termini 

d’al·legacions el Govern canviï de parer. 

Agraeix que s’hagi acceptat una esmena perquè els òrgans productius, les principals 

organitzacions productives de la ciutat, hi siguin presents, ja que a Barcelona, com a tot arreu, 

hi ha un gran dèficit en la transferència de coneixement, en la vinculació entre universitat i 

empresa, i cal aconseguir que aquesta col·laboració sigui eficaç. 

Per les raons exposades, el Grup del PP s’hi abstindrà i presentarà al·legacions per intentar 

aconseguir que es prioritzi l’interès general de la ciutat i de les universitats i que no s’exclogui 

cap universitat d’un òrgan tan important. 

 

La Sra. ROVIRA expressa l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. ESSOMBA agraeix els vots favorables, que permeten que el reglament se sotmeti a 

consulta pública, durant la qual el Govern espera continuar dialogant amb els grups per 

aprofundint en les qüestions que siguin sensibles per als diferents plantejaments i propostes 

polítiques. 

Pel que fa a la intervenció de la Sra. Esteller, subratlla que cal evitar instrumentalitzar el 

llenguatge. Puntualitza que no s’estan excloent les universitats privades, sinó que la Carta 

municipal diu (article 125) que l’Ajuntament de Barcelona ha de tenir presència a les 

universitats de la ciutat més a la Universitat Autònoma de Barcelona, i simplement s’aplica un 

criteri de reciprocitat: els organismes en què l’Ajuntament té presència en els òrgans de govern, 

amb veu i vot, poden tenir presència en els òrgans de l’Ajuntament. Comenta que l’informe 

jurídic del 12 de gener avala el criteri de reciprocitat. 

D’altra banda, observa que tan ideològic pot ser aquest criteri de reciprocitat com el fet que el 

PP no presenti una proposició per demanar que l’Ajuntament de Barcelona, entitat que vetlla 

per l’interès públic de tothom, sigui present en els òrgans de govern de les universitats privades. 

 

La Sra. ESTELLER respon que l’article esmentat parla de la presència de l’Ajuntament als 

consells socials —com ha dit, les universitats privades no en tenen—, però insisteix que 

l’Ajuntament ha de tenir interès a escoltar totes les universitats i interrelacionar-s’hi, i que un 

consell universitari hauria d’incloure tota la comunitat universitària. Demana que no es vulgui 

confondre la gent esmentant articles que no tenen res a veure amb l’òrgan del qual s’està 

parlant. 
 

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

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

favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP i la Sra. Rovira expressa 

l’abstenció de la CUP. S’APROVA. 
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 c)  Proposicions 

 

 V)  Part d’impuls i control 

 

 a)  Proposicions / declaracions de grup 

 

 Del Grup Municipal CiU: 

 

7.-  (M1519/5358) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a 

elaborar, en un termini màxim de 3 mesos, un estudi on s’avaluï l’estat de la situació en 

natalitat, de la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, i de la corresponsabilitat en les 

tasques de cura de les llars barcelonines i, posteriorment, en un termini màxim de 6 mesos, 

s’elabori un pla de promoció de la natalitat, de les mesures de conciliació de la vida laboral, 

personal i familiar, i de la corresponsabilitat entre gèneres. 

 

La Sra. VILA agraeix la voluntat del Govern d’arribar a un acord, encara que hagi estat en el 

darrer moment, pel que fa al redactat de la proposició, que varia en la part propositiva. Tot 

seguit, llegeix la proposició amb l’esmena. 

 

La Sra. BENEDÍ recull el vot de C’s a l’esmena, que és favorable. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el vot favorable del PP a l’esmena, però assenyala que les 

esmenes in voce es refereixen a qüestions menors, no com en aquest cas, en què el canvi és 

substancial. 

 

La Sra. BENEDÍ respon que les esmenes in voce són esmenes que es fan oralment, però el 

terme no implica una llargària determinada, i aquestes esmenes poden ser tan llargues o tan 

curtes com una esmena per escrit. 

 

La Sra. ESTELLER no hi està d’acord. Afirma que les esmenes in voce tenen una naturalesa 

més tècnica que política i de canvi de text. 

 

La Sra. BENEDÍ diu que no és el moment de debatre aquesta qüestió, recull la resta de vots a 

l’esmena (tots favorables) i dona pas a la Sra. Vila perquè presenti la proposició. 

 

La Sra. VILA indica que el motiu de la proposició és la preocupació del seu grup pel model de 

societat que es vol. Comenta que a alguns grups els genera susceptibilitats el terme «polítiques 

de natalitat», cosa que CiU no entén, ja que en una societat europea on l’envelliment de la 

població és un fet és necessari abordar el debat de la cura dels fills, així com saber quines 

piràmides poblacionals es volen i com es vol fer sostenible l’estat del benestar, per a la qual 

cosa cal que hi hagi persones joves. 

Posa de manifest que, d’acord amb les enquestes, quan les tasques reproductives es combinen 

amb les productives, les tasques de cura tendeixen a recaure sobre les dones, cosa que genera 

desigualtat i té un impacte negatiu en el desenvolupament ple de les dones. 

Subratlla que per a una societat més igualitària, amb les mateixes oportunitats per a homes i 

dones, que facin que ningú no hagi de renunciar a ser pare o mare per desenvolupar altres 

facetes de la vida, cal una conciliació, a la qual contribuiria la reforma horària. Recorda que es 

va presentar una declaració perquè l’Ajuntament s’adherís a un canvi de plantejament en els 

horaris al país, i també relacionada amb la corresponsabilitat. Entén que, si bé qüestions com les 
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relacionades amb els permisos de maternitat i paternitat (durada, remuneració, voluntarietat i no 

transferibilitat) no són competència d’un ajuntament, un ajuntament important com el de 

Barcelona pot crear un marc favorable al desenvolupament lliure de les trajectòries vitals de les 

persones, que no han de trobar restriccions socials, econòmiques o estructurals en la conciliació 

de diferents facetes de la seva vida. 

 

La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del seu grup, que va presentar una proposta de 

creació de programes municipals específics d’ajudes a les dones que havien de ser mares i no 

tenien recursos, en què la Sra. Vila va esmentar el fet que era important promoure la 

corresponsabilitat en l’àmbit familiar i dotar aquests programes de recursos materials, de suport, 

d’assistència i acompanyament durant tot l’embaràs. D’altra banda, C’s va presentar un prec en 

què demanava mesures de conciliació familiar i laboral. 

A continuació, exposa algunes dades que posen de manifest la necessitat de la proposició 

presentada per CiU: segons l’Informe de l’evolució de la família a Europa el 2014, Espanya és 

el país menys flexible laboralment per a la conciliació, i les dones són les més afectades —de 

vegades les retallades d’alguns governs impedeixen donar suport a aquestes mesures—; segons 

estudis de la Dra. Carrasquer, el 2015 a Catalunya el 94,3% de les excedències van ser 

demanades per dones, i pel que fa a cures familiars, el 85,3%; en l’informe de treballadors de 

l’Ajuntament consta que els homes cobren un 13% més que les dones, i a Barcelona hi ha 8,2 

naixements per cada 1.000 habitants, i a Catalunya, 9,4, per sota de la mitjana europea. 

Pregunta com s’ha desenvolupat la guia de conciliació de la vida personal i laboral presentada 

el gener del 2015 per l’anterior Govern. 

Conclou que és molt important promoure qualsevol mesura per a la conciliació de la vida 

laboral i familiar i les tasques de corresponsabilitat, i subratlla la importància de la prevenció i 

de treballar des de la infantesa i educar en la corresponsabilitat, perquè els nens no pensin que 

ajuden o col·laboren en les tasques de la llar, sinó que entenguin que els correspon perquè 

també en formen part. 
 

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

Tot seguit, posa de manifest que els darrers anys la ciutadania ha viscut un procés d’envelliment 

productiu a causa principalment de l’augment de l’esperança de vida i d’un descens important 

de les taxes de natalitat, i que un dels principals efectes d’aquest procés d’envelliment de la 

població ha estat l’increment del nombre de persones dependents que necessiten l’atenció i la 

cura dels seus familiars, tasques que duen a terme majoritàriament dones, que són les que més 

demanen mesures de conciliació. 

Indica que el nombre de permisos sense retribució per atendre un familiar s’ha duplicat des del 

2010, i el nombre de reduccions de jornada per tenir cura d’una persona amb discapacitat o amb 

un alt grau de dependència sempre recau en la dona, per la qual cosa cal que totes les polítiques 

que facin les administracions es basin en la corresponsabilitat en les tasques de cura. 

Assenyala que hi ha una relació directament proporcional entre natalitat i nivell d’ocupació de 

les dones: Noruega, amb els programes de conciliació de la vida familiar i laboral més 

desenvolupats, té un dels índexs de natalitat més alts d’Europa (1,95 per dona) i unes dades 

d’ocupació femenina de les més altes d’Europa (un 80% de les dones treballa amb 

remuneració); les mares tenen dret a 46 setmanes de baixa amb un 100% del sou, i el pare, a 12 

setmanes. 

Explicita que la crisi, l’escàs nombre de dones en l’edat més fèrtil i, sobretot, fets com que les 

dones cada vegada estiguin menys representades en el mercat laboral, frenen la natalitat: pensar 

a tenir fills implica el càlcul de com podran ser atesos i educats. Comenta que els experts 

tendeixen a preferir el model francès d’ajudes i subvencions davant del nòrdic, de permisos de 

maternitat prolongats, però que això no és competència de l’Ajuntament de Barcelona, sinó de 

l’Estat. 
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Per acabar, manifesta la convicció del seu grup que la decisió de tenir fills i filles pertany a 

l’àmbit estrictament privat i que les dones i els homes han de poder decidir lliurement si volen 

ser mares i pares. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el vot favorable del seu grup, que entén que la proposició té un 

plantejament molt oportú, de fer un estudi dels motius pels quals hi ha una natalitat baixa i 

valorar la idoneïtat de les mesures de conciliació. 

Posa de manifest que els països nòrdics han aconseguit apujar la natalitat gràcies a les polítiques 

adients, i que avui Noruega té un 11% d’índex de natalitat, mentre que a Espanya és del 8,9% 

(l’any 2015 era del 10,6%). 

Assenyala que el canvi no serà fàcil perquè és un canvi cultural. Afirma que nombroses accions 

quotidianes dificulten molt que les dones puguin tenir fills, i que moltes no poden tenir-ne per 

manca de recursos econòmics o per impossibilitat de compatibilitzar la vida personal amb la 

laboral. Subratlla que cal eliminar tots aquests obstacles mitjançant ajudes directes a les 

famílies i polítiques de conciliació que facilitin que les dones que vulguin tenir fills, puguin 

tenir-ne. 

Comenta que sovint a la feina es premia més la permanència en el lloc de treball que treballar 

per objectius, i que segons l’INE, 380.000 dones deixen la feina cada any respecte els homes. 

Assegura que l’Ajuntament de Barcelona hi pot incidir molt, per exemple, pal·liant el dèficit de 

les escoles bressol (la manca de places fa que moltes mares no puguin treballar perquè no tenen 

on deixar els fills), i subratlla que cal treballar a escala municipal, autonòmica i estatal. 

 

La Sra. ROVIRA expressa l’opinió de la CUP Capgirem Barcelona que l’anàlisi que demanava 

CiU en el redactat inicial de la proposició ja existia, ja que existeix l’Informe de condicions de 

vida de les dones de Barcelona del 2013, actualitzat el 2015, però sí que troba interessant el que 

demana el redactat final, que s’insti la Generalitat a incloure uns ítems concrets en l’enquesta 

d’usos del temps. 

Entén que l’Ajuntament de Barcelona té dues eines (un pla de justícia de gènere bastant complet 

i el Pla contra la feminització de la pobresa) per desenvolupar el que es demana a la proposició, 

però li falten recursos, voluntat i esforços. 

Considera que és necessari anar a l’arrel del problema i parlar clarament sobre capitalisme 

patriarcal i sobre la necessitat de canviar el model econòmic i social per capgirar la situació 

d’opressió de les dones. 

Destaca algunes de les conclusions de l’informe que l’Ajuntament va fer el 2013: cal posar fi a 

la divisió sexual del treball sobre la qual es fonamenta el model de producció actual, un model 

de producció capitalista, que atribueix unes determinades tasques als homes (el treball assalariat 

i la visualització pública) i unes altres a les dones (les tasques de cura i reproductives), i 

combatre també la doble jornada de la dona. 

Per acabar, manifesta el vot favorable del seu grup a la proposició, i subratlla que l’Ajuntament 

pot implementar mesures per posar fi a la divisió sexual del treball i a la doble explotació a la 

qual estan sotmeses les dones. 
 

La Sra. ANDRÉS expressa el vot favorable del seu grup a la proposició final, i subratlla que el 

PSC defensa els diferents models de famílies, que han de tenir idèntica protecció, 

reconeixement i respecte, i s’han de basar en la llibertat de cadascun dels seus membres per 

portar el seu projecte de vida, en la igualtat i en la tolerància. Remarca que les institucions tenen 

l’obligació de garantir aquesta llibertat i aquests drets. 

Assenyala que quan es parla de cures familiars sovint es pensa només en la cura dels petits, 

però que la cura de persones grans i/o dependents també condiciona la vida d’algun familiar, 

generalment una dona, de vegades en edat de treballar però sovint dones grans, que perden la 

llibertat i la igualtat dins la família. 
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Puntualitza que el Grup del PSC no és natalista, però entén que cal eliminar les dificultats, 

desigualtats i discriminacions que troben algunes persones que volen formar una família, 

mitjançant polítiques fiscals, de responsabilitat social de les empreses, etc. 

Subratlla que l’Ajuntament ha de continuar treballant per reforçar la línia endegada, perquè 

encara queda molt camí per recórrer. 

 

La Sra. PÉREZ agraeix la voluntat de diàleg del grup proposant i el resultat final. 

Tot seguit, puntualitza que el seu grup no té cap problema a parlar de polítiques de natalitat, 

però no comparteix la relació de fons que es fa entre les polítiques de foment de la natalitat i la 

construcció d’un estat de benestar. Entén que afirmar que el problema pel que fa al 

manteniment de l’estat del benestar és l’envelliment implicaria acceptar que l’únic model 

possible per mantenir el sistema públic de pensions és el model actual de cotitzacions 

intergeneracionals, quan caldria començar a considerar una nova fiscalitat amb relació als 

increments de productivitat i l’atenció a les pensions públiques des d’altres partides de despesa 

dels pressupostos generals. 

Informa que l’Ajuntament de Barcelona ja ha fet un primer estudi sobre els indicadors que 

s’haurien de revisar en les enquestes dels usos del temps per mesurar d’una manera més 

ajustada la corresponsabilitat i la conciliació a les llars, un estudi que es facilitarà properament, 

i fa un any i mig es va a començar a elaborar una mesura de govern sobre democratització de 

les cures i disponibilitat del temps a partir d’un diagnòstic conjunt amb entitats i col·lectius que 

es presentarà les properes setmanes. Subratlla que la càrrega de cura de les persones dependents 

(infants, persones malaltes, persones grans) s’ha de distribuir equitativament tant dins les llars 

com entre empreses, administració, família i comunitat. 

Conclou que el centre de les polítiques ha de ser la llibertat d’escollir si vols ser mare o no i 

quin tipus de família vols tenir i entendre que les cures s’han de compartir equitativament, i no 

entendre que l’envelliment és un problema. 

 

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

PSC, la Sra. Vila expressa el vot favorable de CiU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de 

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

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

següent: 

 

 La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta el Govern municipal a col·laborar amb la 

Generalitat per a la propera enquesta dels usos del temps en les llars de Catalunya per tal de 

tenir una mostra adient de la situació de les barcelonines en matèria de conciliació de la vida 

laboral, personal i familiar i de la corresponsabilitat en les tasques de cura, i insta el Govern 

que presenti un conjunt de mesures per abordar la promoció de la conciliació personal, 

familiar i laboral que promogui la corresponsabilitat entre gèneres així com mesures que 

permetin que cada persona pugui desenvolupar lliurement la seva trajectòria vital. 

 

 Del Grup Municipal C’s: 

 

8.-  (M1519/5338) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal presenti en el termini de 3 mesos les seves mesures concretes per a la reforma dels 

Serveis Socials en les quals s’inclogui: - Reduir les llistes d’espera, amb un compromís 

d’atenció a les persones en la mateixa setmana que es rep la demanda i que els posteriors 

seguiments s’ajustin a les necessitats reals dels usuaris. Que el ciutadà no hagi de trucar 

diverses vegades o parlar amb diferents interlocutors fins que l’atén la persona correcta. Seria 

convenient la creació d’un front office per tal de donar respostes i realitzar les accions 
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concretes. - Impulsar des del Govern municipal coordinat amb la Generalitat de Catalunya una 

única porta d’entrada al sistema de Serveis Socials, i acceptar que qualsevol informe i 

recomanació dels professionals acreditats en les entitats socials o en d’altres sistemes de 

benestar com assistència sanitària o ensenyament tenen la mateixa validesa tècnica que un 

informe dels Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS). - Garantir un sistema d’horaris per als 

professionals i usuaris dels Serveis Socials d’ampli ventall que faciliti l’atenció a les persones, 

el treball comunitari, en xarxa i grupal. - Ordenar més clarament els SBAS i la resta de tipologia 

de serveis socials bàsics, i els serveis socials especialitzats i enviar aquesta guia als ciutadans de 

Barcelona. - Trimestralment presentar als grups municipals i a la ciutadania mitjançant el Portal 

de Transparència el nombre de persones ateses, el motiu de l’atenció, l’estat de resolució del 

problema, així com les queixes i reclamacions que es presenten. 

 

La Sra. BARCELÓ comença la intervenció agraint al Govern la disposició per fer esmenes i 

arribar a un acord, i explicita que la proposició vol presentar uns canvis perquè la reforma dels 

Serveis Socials, feta amb el diàleg dels grups, sigui una realitat. 

Posa de manifest que també la síndica de Greuges i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 

de Catalunya (formada per més de 3.000 entitats) recomanen la reforma dels Serveis Socials, un 

sector amb uns professionals —els agraeix la feina— que sovint es veuen desbordats i que de 

vegades fan tasques que no els corresponen. 

Subratlla que les persones que acudeixen als Serveis Socials no necessiten més problemes sinó 

solucions i atenció, de manera que cal posar fi a les llistes d’espera actuals (tant per a primera 

visita com per a seguiment), facilitar l’accés als diferents serveis i evitar que una persona hagi 

de repetir tràmits administratius. 

Comenta que els serveis socials són un dret de les persones, i que les visites de seguiment, 

importants no només per donar solució, sinó també per mantenir el vincle amb les persones que 

hi acudeixen, s’han de fer basant-se en les necessitats de la persona i no en llistes d’espera. 

A continuació, enuncia la proposició, i explica que moltes vegades el primer contacte d’una 

persona amb Serveis Socials és telefònic, i aquest vincle és molt important perquè tingui una 

primera visita i un seguiment, però atès el desbordament actual, sovint la trucada no s’agafa, es 

desvia, o cal tornar a trucar a qui ha trucat, i això fa que una cosa que hauria de ser immediata 

s’allargui en el temps. 

Remarca que, treballant coordinadament amb la Generalitat de Catalunya, es pot arribar a 

aconseguir la porta d’entrada única al sistema dels Serveis Socials, la finestreta única, per 

avançar en la integració de les dades socials i l’anàlisi de quins serveis fets per professionals es 

podrien homologar per reduir els tràmits que una persona ha de fer per accedir a un servei. 

Recorda que C’s va fer un prec sobre el fet que els ciutadans disposessin d’un catàleg dels 

serveis socials perquè tothom sàpiga on s’ha d’adreçar en cada cas. 

Pel que fa al darrer punt, remarca que les queixes no volen dir que s’estigui treballant 

malament, però sí que cal millorar per crear uns serveis socials que siguin tan positius com sigui 

possible per a les persones. 

 

La Sra. FANDOS assenyala que la crisi econòmica i social ha fet augmentar la demanda de 

serveis socials, cosa que implica més recursos per part del Govern i la necessitat de millorar la 

gestió, que s’ha de basar en el principi d’eficiència i la garantia de la qualitat del servei, i que ha 

d’optar per mesures preventives orientades a l’apoderament de les persones i per una 

coordinació més gran entre administracions públiques. 

Manifesta sorpresa per les dades referents a les llistes d’espera: el setembre de 2011 el temps 

d’espera per a la primera visita era d’una mitjana de 32 dies, i durant el mandat de CiU, a finals 

del 2012, aquest temps d’espera es va reduir a gairebé 15 dies, mentre que actualment ha 

augmentat a 50 dies. Celebra que s’estableixi el termini d’una setmana per a la primera visita. 
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També troba encertat que s’adapti el sistema d’horaris, que s’integrin les dades dels sistemes 

sanitari i social, i que augmenti la coordinació entre ambdues xarxes. 

Per les raons exposades, i per la convicció que cal continuar treballant en aquesta línia, el seu 

grup votarà a favor de la proposició. 

 

La Sra. BENEDÍ manifesta la preocupació del seu grup pel fet que la saturació i la 

burocratització de la plantilla tècnica dels centres de Serveis Socials perjudiqui greument 

l’atenció a les persones vulnerables o dependents, així com la salut i les condicions laborals dels 

professionals. 

Subratlla que el col·lapse del sistema de serveis socials municipals no es resoldrà amb més 

pressupost, sinó amb un canvi de model, i que una de les coses que ajudarien a desencallar la 

situació seria donar preferència a les organitzacions no lucratives que formen part de la Taula 

del Tercer Sector Social, una mesura que s’adaptaria completament al que estableix la directiva 

europea sobre contractació pública. D’altra banda, considera que també hi contribuiria el fet que 

el Consorci de Serveis Socials de Barcelona pogués planificar, programar, prestar i gestionar 

serveis especialitzats de primer, segon i tercer nivell, coordinar la prestació de serveis socials 

prestats per institucions d’iniciativa social o mercantil, i proporcionar el suport informatiu 

d’avaluació i estadística de les tasques ordenades i planificades pels Serveis Socials. Observa 

que la gestió compartida permet planificar el desenvolupament dels serveis socials a la ciutat 

mitjançant línies estratègiques que estableixen els programes i les activitats de prevenció, 

atenció i promoció social, tot convergint els esforços i les propostes de les administracions 

consorciades. 

Remarca que l’atenció a les persones, especialment a les persones més vulnerables, ha de ser 

una prioritat de l’Ajuntament i de la Generalitat, que han de continuar treballant conjuntament 

per donar resposta a totes les necessitats dels ciutadans. D’altra banda, subratlla que cal 

treballar amb un front polític conjunt que exigeixi un tracte més just per a Barcelona a la 

Generalitat i per a Catalunya a l’Estat. 

Assenyala que el treball conjunt de les administracions sempre dona lloc a una atenció eficaç 

per a tothom i propicia i ofereix un entorn de seguretat físic i emocional, així com una atenció 

integral. 

En darrer lloc, manifesta el vot favorable del seu grup, i demana al Govern que faci un 

seguiment exhaustiu no només de la qualitat dels serveis a les persones ateses i de l’estat de la 

resolució, sinó també de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores, ja que la 

qualitat del servei depèn del fet que les persones que el proporcionen estiguin motivades i vagin 

a gust a la seva feina. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el vot favorable del seu grup, convençut que les polítiques socials 

han de tenir una administració àgil i accessible que respongui a temps i eficaçment. 

Exposa que, segons una resposta facilitada pel Govern fa tres mesos, la mitjana d’atenció 

resolutiva a Barcelona és de 31 dies. Concreta les dades per a cada districte i per a alguns barris 

i centres: 30 dies a Ciutat Vella, 23 a l’Eixample, 34 a Sagrada Família, 28 a Sants, 39,4 a 

Poble-sec, 13 a les Corts, 28,4 a Sarrià-Sant Gervasi, 35,8 a Sant Gervasi, 23,5 a Gràcia, 42,6 a 

Horta-Guinardó, 56,7 a la Vall d’Hebron, 52 al Guinardó, 33,8 a Nou Barris, 38,9 a Garcilaso, 

30 a Sant Andreu, 38,4 a Sant Martí, 45 al Clot i 47 a la Verneda. 

Subratlla que, malgrat les dificultats, cal avançar cap a l’expedient únic, la unificació i 

simplificació dels processos i la coordinació entre serveis sanitaris i socials. 

Per acabar, pregunta al Govern pel desenvolupament del programa «Impulsem!». 

 

La Sra. ROVIRA subratlla que els últims anys hi hagut un augment inadmissible de la gestió i 

la burocratització de la tasca dels tècnics i de les tècniques de Serveis Socials, i que la 
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burocratització de la gestió dels drets dels ciutadans ofega el saber de les treballadores i 

educadores socials. 

Comenta que la tasca administrativa iguala el temps d’atenció directa a les persones i, tot i així, 

continua sent insuficient, i que l’augment d’encàrrecs d’àmbits com habitatge, pobresa 

energètica, certificacions de pobresa o exclusió social, així com l’increment de peticions 

d’infància en risc, provoquen una situació de col·lapse en molts centres de Serveis Socials. El 

Grup de la CUP i moltes de les treballadores consideren que si es milloressin aquestes 

situacions, les tècniques de Serveis Socials podrien dedicar el seu objecte de treball a 

l’autonomia personal i a la construcció tan necessària de xarxa social en el territori, i oferir a les 

veïnes una proposta de millora real de la seva qualitat de vida i no només un pedaç econòmic 

immediat que no genera cap opció de futur. Insisteix que actualment els Serveis Socials se 

centren en la gestió i tramitació de recursos, sobretot econòmics, i deixen cada cop més 

arraconat l’objecte del treball propi d’aquesta disciplina, que és treballar per l’autonomia 

personal i la inclusió social, ser agents de canvi en el conjunt dels barris de Barcelona. El 

resultat d’aquesta manera de treballar és que hi ha un augment de la vulnerabilitat social de les 

famílies i de la infància en risc, minven els projectes grupals i comunitaris als territoris i 

empitjoren tant la salut dels professionals com les seves condicions laborals. 

El seu grup coincideix que cal un procés de replantejament dels Serveis Socials, però entén que, 

gairebé dos anys després de l’arribada al govern de BC, hi ha mesures que ja es podrien haver 

aplicat, com ara l’ampliació de plantilles que donés compliment a les ràtios establertes per la 

Llei de serveis socials i millorés el treball individual, grupal i comunitari, i facilités una resposta 

més immediata davant les situacions de risc en la infància i en l’adolescència; l’augment de 

professionals administratius als centres de Serveis Socials; la unificació i millora dels horaris, la 

revisió dels encàrrecs en què actualment es trasllada la responsabilitat als Serveis Socials, i la 

cerca dels circuits més adients per implicar altres serveis municipals i afavorir la bona 

coordinació. D’altra banda, indica que caldria reduir el nombre de visites d’atenció individual i 

augmentar les sessions grupals, el treball amb perspectiva comunitària. 

En darrer lloc, expressa el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix les contribucions de tots els grups i recorda que el projecte 

«Impulsem!» és un dels pilars de l’Àrea Social, ja que a partir dels centres de Serveis Socials es 

poden articular polítiques per garantir els drets fonamentals de la ciutadania. 

Comenta que en el procés de plantejament de la reforma dels Serveis Socials s’ha tingut en 

compte la participació de més de 500 professionals, més de 100 usuaris i el conjunt de les 

entitats socials, així com les aportacions del Consell Municipal de Benestar Social i dels 

moviments socials. Observa que entre els professionals hi ha molta diversitat d’opinions i que 

l’objectiu no és reformar tot el model de Serveis Socials, que és un bon model, sinó corregir allò 

que no s’estava implementant. 

Concreta que cal millorar l’accés, per a la qual cosa cal reduir el temps d’espera per a les visites 

i reforçar els professionals, cosa que ja s’està fent: s’ha passat de 41 dies d’espera de mitjana el 

2016 a 28 el 2017, i s’estan revistant serveis com els EAIA, on hi haurà un increment durant el 

mandat del 30% de la plantilla. 

Pel que fa a la desburocratització, observa que de vegades els Serveis Socials són víctimes 

d’una sobreregulació legislativa tant autonòmica com estatal, que fa que tot passi per informes 

de Serveis Socials —cosa que genera col·lapse—, en lloc de per la garantia de drets. 

Explica que el reforç amb personal dels centres s’ha fet en funció de l’activitat de cadascun, i 

que la llista d’espera s’ha reduït una mica, si bé la xifra continua lluny de l’objectiu. D’altra 

banda, observa que en analitzar les dades també cal tenir en compte el nombre de persones que 

acudeixen als Serveis Socials, que enguany ha augmentat. 

 



 

Ref: CCP 1/17 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 19/ 1/ 2017 10: 0 
33 

 

Confirma que es treballa per ampliar l’atenció grupal —recentment s’ha fet una sessió de 

transferència de coneixement sobre aquesta qüestió—, millorar els sistemes d’informació i 

desenvolupar el front office. 

Indica que els propers mesos es resoldran els dubtes sorgits al llarg del debat, com ara la 

manera d’implementar l’atenció domiciliària o com haurien de ser els horaris d’atenció, ja que 

un horari reduït i la manca de flexibilitat dificulta poder fer un treball comunitari o relacional. 

Explica que l’Ajuntament treballa intensament en el procés d’integració de les dades, amb una 

prova pilot de les dades sociosanitàries, però ha tingut moltes dificultats amb la Generalitat, per 

exemple, per accedir a temes de rendes. Comenta que amb l’Agència Tributària sí que hi ha un 

sistema integral, però cal reduir la fragmentació. 

Recorda que la llei regula quins professionals poden prescriure i quins no, però coincideix que 

el sistema de coproducció amb entitats socials com a mínim hauria de garantir l’accés de 

l’Ajuntament, ja que actualment l’elevada fragmentació de vegades impedeix saber qui rep 

PIRMI quan és fora de la xarxa municipal, per exemple. 

Conclou que s’està fent una molt bona feina —que ha de tenir moltes coses en compte— i que 

hi ha moltíssimes aportacions enriquidores que ajudaran a millorar tant el servei a la ciutadania 

com les condicions laborals de les educadores, les treballadores i les psicòlogues de la xarxa. 

Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix les propostes i la sensibilitat dels grups, que entén que han de 

dialogar i perseguir el màxim consens per fer realitat la reforma dels Serveis Socials. 

 

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

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

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

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

següent: 

 

 La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern municipal, tenint 

present totes les aportacions fetes en el marc d’«Impulsem. Un procés de reflexió i acció sobre 

l’atenció social bàsica dels centres de Serveis Socials», presenti en el termini de 3 mesos les 

seves mesures concretes per a la reforma dels Serveis Socials en les quals tingui en compte les 

següents recomanacions: - Reduir les llistes d’espera, amb un compromís d’atenció a les 

persones en la mateixa setmana que es rep la demanda i que els posteriors seguiments s’ajustin 

a les necessitats reals dels usuaris. Que el ciutadà no hagi de trucar diverses vegades o parlar 

amb diferents interlocutors fins que l’atén la persona correcta. Seria convenient la creació 

d’un front office per tal de donar respostes i realitzar les accions concretes. - Impulsar des del 

Govern municipal coordinat amb la Generalitat de Catalunya una única porta d’entrada al 

sistema de serveis socials, avançar en la integració de les dades socials i sanitàries i analitzar 

quins serveis fets per professionals acreditats es podrien homologar. - Garantir un sistema 

d’horaris dels Serveis Socials més ampli que faciliti l’atenció a les persones, el treball 

comunitari, en xarxa i grupal. - Ordenar més clarament els SBAS i la resta de tipologia de 

serveis socials bàsics, i els serveis socials especialitzats i enviar aquesta guia als ciutadans de 

Barcelona. - Semestralment presentar públicament i als grups municipals el nombre de 

persones ateses, el motiu de l’atenció, l’estat de la resolució del problema, així com les queixes 

i reclamacions que es presenten. 
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 Del Grup Municipal ERC: 

 

9.-  (M1519/5347) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

municipal a: Realitzar un pla de xoc contra l’infrahabitatge en el termini de 3 mesos que 

permeti detectar, sancionar els propietaris dels immobles i ajudar les famílies que hi viuen a 

accedir a un habitatge en condicions. 

 

La Sra. BENEDÍ dona les gràcies al Sr. Montaner i a la Regidoria d’Habitatge per l’esmena 

introduïda en la proposició, que amplia el termini per presentar el pla de xoc contra 

l’infrahabitatge. 

Observa que l’existència d’habitatges turístics sense llicència i de gent vivint en immobles 

sense les condicions mínimes d’habitabilitat pot fer pensar que a Barcelona tot és permès. 

Exposa que, amb l’arribada de la crisi del 2007 (augment de la precarietat laboral i de l’atur i 

disminució dels ingressos familiars), la renda mitjana de les llars va disminuir i, com a 

conseqüència, van augmentar les dificultats per accedir a habitatges i per mantenir-los, i moltes 

famílies s’han vist abocades a viure en immobles que no compleixen les condicions mínimes 

per obtenir la cèdula d’habitabilitat. 

Posa de manifest que els infrahabitatges no garanteixen ni la salubritat, ni l’accessibilitat, ni la 

ventilació, ni els serveis mínims d’una llar, i viure en aquestes condicions genera estrès en els 

ocupants, desconfort emocional i malalties respiratòries com asmes i bronquitis. D’altra banda, 

els infrahabitatges afavoreixen la proliferació d’insectes i rosegadors, una deficient conservació 

dels aliments i trastorns alimentaris dels ocupants. 

Afirma que la prevenció, el desplegament d’instruments per anticipar-se als processos de 

degradació que acaben consolidant situacions d’infrahabitatge, hauria pogut evitar aquestes 

situacions. Subratlla que hauria calgut promoure la relació entre les entitats compromeses amb 

la resolució del problema, públiques i privades, i recollir i compartir informació sobre les 

situacions concretes i les accions que en cada cas es podien realitzar, així com elaborar 

indicadors per identificar els problemes i aportar criteris per a una gestió operativa dels 

recursos, sempre des de la preeminència de l’acció pública. 

Tanmateix, arribats al punt actual, urgeix elaborar un pla de xoc per detectar els infrahabitatges, 

sancionar els propietaris que posen al mercat aquests immobles, i, sobretot, ajudar les famílies 

que viuen en aquestes condicions. 

 

La Sra. FANDOS expressa el vot favorable del seu grup, convençut que cal garantir el dret a 

l’habitatge digne, un factor bàsic per a la integració social. 

Posa de manifest que els problemes d’habitabilitat afecten el desenvolupament del projecte diari 

de la vida de les persones, especialment dels infants, i indica que les condicions dels 

infrahabitatges (humitat, manca de ventilació, etc.) poden provocar malalties respiratòries i 

trastorns alimentaris. 

Observa que són situacions d’infrahabitatge tant els casos de permanència de males condicions 

originals o patologies constructives posteriors, que afecten diversos centenars de barris, com els 

casos de degradació d’habitatges, d’edificacions i d’entorns urbans, i que tots impliquen riscos 

d’exclusió social i urbana molt importants, i porten a la pobresa. 

Conclou que a banda d’un nou pla d’habitatge cal elaborar el pla de xoc proposat per ERC per 

posar fi als infrahabitatges i donar solucions a les persones que hi viuen. 

 

El Sr. BLANCO expressa el vot favorable del seu grup, que troba més adient el redactat final de 

la proposició, que incorpora la mesura dins el Pla d’habitatge. 
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Explicita que la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, defineix l’infrahabitatge com l’immoble 

que no compleix i no pot complir les condicions (superfície, condicions higièniques i serveis) 

per obtenir la cèdula d’habitabilitat, i exposa el cas d’una casa de Nou Barris el propietari de la 

qual la va dividir en deu espais de 15 m
2
 que llogava a 400 o 500 euros cadascun. Entén, però, 

que no s’ha de generar alarma social, ja que no és un problema generalitzat. 

Per acabar, anima el Govern municipal a aplicar les eines disponibles per garantir el dret a 

l’habitatge i combatre els usos anòmals, com ara la sobreocupació i l’assetjament immobiliari. 

 

La Sra. ESTELLER expressa la convicció del seu grup que cal lluitar contra l’infrahabitatge i 

garantir que les persones visquin en habitatges en condicions, que disposin de cèdula 

d’habitabilitat. 

Pregunta, però, si l’Ajuntament tindria capacitat sancionadora en aquests casos o bé és la 

Generalitat qui hauria de sancionar, ja que és ella qui concedeix les cèdules d’habitabilitat. 

Exposa que hi ha casos en què l’arrendatari d’un pis el lloga a altres persones sense el 

consentiment de l’arrendador, de vegades trossejant el pis i fent-ne habitacions, tot variant les 

condicions del contracte original. Vol saber si en aquests casos l’Ajuntament té capacitat 

d’inspeccionar o bé aquesta capacitat és de la Generalitat. 

En darrer lloc, indica que l’Ajuntament ha d’oferir una alternativa (habitatge social) a les 

persones que viuen en infrahabitatges i treballar per posar-hi fi. 

 

La Sra. ROVIRA subratlla que l’habitatge digne és un element essencial perquè qualsevol 

persona o unitat de convivència desenvolupi el seu projecte vital, motiu pel qual 

l’Administració pública té l’obligació de garantir l’accés a un habitatge digne al conjunt de 

veïnes. 

Assenyala que l’Ajuntament, a part de construir habitatge públic, ha de recuperar habitatges 

buits —a Barcelona hi ha més de 50.000 pisos buits— i fomentar la ciutat construïda, la 

rehabilitació d’aquests espais que poden adquirir la cèdula d’habitabilitat si reuneixen totes les 

característiques necessàries, per sobre de la nova construcció. 

Remarca que és fonamental desenvolupar les eines necessàries per a la rehabilitació 

d’habitatges, amb convenis de l’Ajuntament i on totes les veïnes i comunitats hi puguin tenir 

accés, sense que el cost sigui un impediment, de manera que sigui assumit per l’Ajuntament, 

que és qui ha de garantir el dret a l’habitatge digne. 

Per acabar, comenta que és imprescindible que l’Ajuntament comenci immediatament una 

política per detectar els infrahabitatges i alhora un procés eficient de prevenció, i expressa el vot 

favorable del seu grup. 

 

La Sra. ANDRÉS posa de manifest que l’Ajuntament de Barcelona, amb el treball conjunt de 

tots els grups municipals, sempre ha lluitat contra les males condicions en l’habitatge, des de 

l’erradicació del barraquisme a tota la ciutat fins a la lluita contra greus problemes estructurals i 

patologies (aluminosi, etc.), amb grans esforços d’inversió, de vegades conjuntament amb la 

Generalitat i amb l’Estat. 

Assenyala que hi ha molts tipus d’infrahabitatge, com ara la manca de subministraments bàsics 

o els habitatges trossejats, i afirma que l’Ajuntament té competència, eines i capacitat 

inspectora per lluitar contra aquesta problemàtica, de manera que ha d’apostar per la 

rehabilitació i la lluita contra la pobresa energètica i les deficiències de subministraments. 

Subratlla que caldria un pacte entre tots, dins el Pla de l’habitatge, de manera que espera un vot 

responsable amb relació a aquest pla, que permeti solucionar els greus problemes que continuen 

tenint algunes persones a Barcelona. 
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El Sr. MONTANER expressa el vot favorable del seu grup, que ha transaccionat la proposició, i 

exposa que, a banda de l’actuació A.3.4 del Pla pel dret a l’habitatge, que inclou un protocol 

(davant d’una denúncia d’infrahabitatge hi ha una inspecció i, si la denúncia es confirma, se 

cessa l’ús de l’habitatge i s’atén les persones que hi viuen), la Unitat contra l’Exclusió 

Residencial actua davant les denúncies d’infrahabitatge. Diu a la Sra. Esteller que la Llei pel 

dret a l’habitatge dona competència als ajuntaments per actuar i sancionar. 

Observa que en alguns casos, unes reformes de rehabilitació permeten recuperar una cèdula 

d’habitabilitat, de manera que potser caldria ampliar els conceptes d’infrahabitatge i 

inhabitabilitat en els casos en els quals es pot intervenir. 

Explicita que això requereix un esforç tècnic i de recursos molt important perquè implica més 

inspeccions, i indica que ara per ara només es pot fer una inspecció quan hi ha una denúncia. 

D’altra banda, comenta que en els casos en què s’actua, s’ha de disposar d’habitatge lliure per 

reallotjar les persones afectades, i en els casos d’inhabitabilitat, si els propietaris no actuen 

subsidiàriament ha d’actuar l’Ajuntament, per tant, aquest, com a responsable de les condicions 

de vida de la ciutadania, ha d’assumir un esforç d’inversió. 

Afirma que ja s’està assumint, que s’hi està treballant i s’hi continuarà treballant, amb la 

col·laboració tant de la ciutadania com del sector immobiliari, insistint que les irregularitats 

perjudiquen a tothom i demanant el compromís i la responsabilitat de tots els operadors 

d’habitatge. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix el suport de tots els grups i esmenta alguns casos d’infrahabitatges o 

inhabilitat d’habitatges: les finques dels números 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 i 35 del carrer 

Burgos i al número 39 de Riera de Tena, amb esquerdes, o els habitatges de 30 m
2
 del número 

43 del carrer Burgos, pendents d’expropiació des de fa 13 anys, amb humitats als sostres i a les 

parets, portes que es bufen, degoters, etc., i on s’estan pagant lloguers de 490 euros al mes. 

Subratlla que cal fer-hi front conjuntament perquè els ciutadans i ciutadanes visquin dignament. 

 

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

 

 El Sr. Montaner expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del 

PSC, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de CiU, el Sr. Blanco expressa el vot favorable 

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

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

redactat següent: 

 

 La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern municipal a: Que en 

el marc del Pla pel dret a l’habitatge es realitzi un pla de xoc específic contra l’infrahabitatge 

en el termini de 6 mesos que permeti detectar i sancionar, si escau, els propietaris dels 

immobles, i ajudar les famílies que hi viuen a accedir a un habitatge en condicions. 

 

 Del Grup Municipal PP: 

 

10.-  (M1519/5362) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Crear el Consell 

Municipal de les Famílies per tal de desenvolupar una política d’atenció integral de protecció i 

suport a les famílies que impulsi i coordini adequadament totes les polítiques transversals 

d’atenció a la família dutes a terme pel Govern municipal. 

 

La Sra. ESTELLER enuncia la proposició, que incorpora una esmena del Grup d’ERC que 

consisteix a canviar «Consell Municipal de la Família» per «Consell Municipal de les Famílies» 

per reflectir l’existència de famílies diverses. 
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Explica que, si bé existeix un grup de treball dedicat a les famílies, no existeix un consell, un 

òrgan de participació, en què les entitats familiars i les famílies puguin expressar-se i treballar 

les polítiques que les afecten. Per exemple, cal elaborar un nou pla de famílies, ja que l’anterior 

va finalitzar el 2016. 

Posa en relleu la conveniència de dissenyar les polítiques tenint en compte els òrgans de 

participació corresponents, i el fet que les famílies també puguin tenir veu en els òrgans de 

participació de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

La Sra. HOMS assenyala que el seu grup comparteix gran part de la iniciativa presentada, atesa 

la rellevància d’una institució tan important com la família —la promoció de la natalitat i el 

suport a les famílies és cabdal per al futur del país—, i afirma que el Govern municipal ha 

deixat de donar importància a les polítiques de suport a la família. 

A continuació, comenta que, malgrat l’existència de molts tipus de família, totes benvingudes, 

no entén la necessitat de parlar en plural, ja que el terme «família» ja fa referència als diferents 

tipus de família. 

Subratlla que l’estructura familiar és la primera xarxa de seguretat que tenen els barcelonins i 

barcelonines: és la primera institució amb què té contacte qualsevol infant de la ciutat, on 

aprendrà i que en tindrà cura en primer terme, així com el lloc on qualsevol que es trobi en 

moments difícils pot trobar el primer ajut. Per això, entén que cal donar a les famílies tot el 

suport que necessitin. Puntualitza, però, que la manca de polítiques sobre la família no respon a 

una manca d’organismes sinó de voluntat política. 

D’altra banda, explicita que ja existeix el Consell de Benestar i el grup de treball dedicat a la 

família, en què la gent ja té l’oportunitat de participar en qüestions referides a la família. Entén 

que la creació d’un consell hauria de respondre a una necessitat d’aquest grup, i que cal evitar la 

duplicitat d’òrgans. 

Per les raons exposades, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta el vot favorable del seu grup, que observa que el fet que no hi 

hagi una regidoria específica no implica que per a la Regidoria de Drets Socials el tema de la 

família no sigui important —existeixen ajuts per a diferents famílies—, però troba positiu que 

es creï el consell proposat, sobretot tenint en compte que cal presentar un nou pla municipal de 

la família amb objectius, metodologia, dates d’inici i finalització i pressupost, i que caldria 

tornar a presentar el baròmetre de la infància i les famílies, que es va presentar el 2014 i que 

aporta una gran quantitat d’informació. 

Considera que a l’hora de formar el consell caldria tenir en compte les recomanacions del grup 

de família del Consell Municipal de Benestar Social, que sempre demana l’assessorament al 

llarg de tota la vida familiar, sobretot en els casos de famílies amb fills, que són espais per 

aprendre sobre adaptabilitat, comunicació, afectivitat, suport, autonomia, autoestima, normes i 

regles, temes que convindria tractar en un consell. Comenta que aquest consell no hauria de ser 

merament teòric o filosòfic sinó pràctic, per a la qual cosa caldria que en formessin part totes 

les entitats que siguin necessàries per abordar les diferents problemàtiques i necessitats, i que hi 

hagués coordinació amb l’Agència de Salut Pública per redactar material didàctic per orientar 

les famílies. 

En darrer lloc, explicita que el seu grup vota a favor de la proposició. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix l’acceptació de l’esmena, que explicita que a la societat, per sort, 

conviuen diferents tipus de famílies. 

El Grup d’ERC entén que la intenció de la proposició és desenvolupar i millorar les polítiques 

públiques que tenen a veure amb les famílies, i que el consell hauria d’afrontar quatre grans 

reptes per capgirar les tendències actuals: la implicació paterna en la cura dels fills i filles; la 
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qualitat de vida des del punt de vista material i racional; les necessitats específiques de les 

famílies nombroses i les famílies monoparentals, i la resta de realitats familiars. 

Comenta que el seu grup no s’oposarà mai a la creació d’un consell municipal si aquest sorgeix 

d’una demanda del col·lectiu afectat, però observa que en aquest cas no hi ha aquesta demanda i 

que, de fet, l’any passat el grup de treball de famílies va manifestar que no ho trobava necessari. 

Per les raons exposades, el seu grup s’hi abstindrà, i donarà suport al grup de treball quan 

manifesti la necessitat de constituir-se en un consell. 

 

La Sra. ROVIRA expressa el vot contrari del seu grup i n’exposa els dos motius principals. 

En primer lloc, la CUP entén que les polítiques socials no han d’anar encaminades a protegir la 

família, sinó a protegir i garantir l’exercici del ple dret de totes les persones, independentment 

que aquestes estiguin incloses o no en un nucli familiar, en les diferents fases del seu cicle vital. 

D’altra banda, considera que la família no és una unitat essencial de la societat, sinó una 

institució social a través de la qual les persones poden decidir organitzar la seva vida o no. 

En segon lloc, no comparteix els valors familiars tradicionals, basats en la idea d’un nucli 

familiar indissoluble entre un home i una dona amb la finalitat de reproducció, un tot 

fonamentat en una divisió sexual del treball que carrega les tasques domèstiques i de cura en la 

dona, uns valors que fomenten les desigualtats legitimades per la idea de la privacitat, valors 

conservadors i totalment reaccionaris que legitimen la desigualtat de gènere i una organització 

econòmica que deixa recaure en la família la responsabilitat del sosteniment individual que 

l’Estat no és capaç de garantir. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta l’opinió del seu grup que aquest no és l’espai per crear consells 

municipals, sobretot tenint en compte que al Consell de Benestar Social hi ha un grup de treball 

de famílies que mai ha manifestat la necessitat de crear aquest consell. 

D’altra banda, comenta que s’estan revisant les normes de participació de l’Ajuntament, no 

s’entén gaire bé quin és el contingut que es proposa que hauria de tenir el consell, un contingut 

que haurien de determinar els grups de ciutadans i ciutadanes que participen en l’Ajuntament 

segons la necessitat que expliquin. Concreta que no s’entén a què fa referència «impulsar i 

coordinar adequadament les polítiques transversals». 

 

La Sra. BENEDÍ li diu que la proposició acaba on diu «Consell de Famílies». 

 

La Sra. ANDRÉS diu que aleshores encara s’entén menys, i que no es pot votar a favor d’una 

cosa que no es coneix. 
 

La Sra. ORTIZ assenyala que l’únic que comparteix el Govern respecte a la proposició és que la 

família és una institució essencial a la societat, i recorda que la proposició inicial era crear un 

consell de família i valors, uns valors que en el cas del PP i de BC estan molt allunyats. 

Coincideix que no hi ha necessitat de crear un consell si no hi ha la demanda del col·lectiu, i 

comenta que les qüestions que afecten les diferents famílies s’aborden més fàcilment a partir de 

necessitats concretes en diferents espais, com ara el Consell Escolar, el Consell LGTBI, la 

Xarxa de Famílies Cuidadores o el Consell de Salut. 

Nega que el Govern hagi deixat de donar suport a les polítiques familiars: les ajudes en l’àmbit 

de la infància han passat de 10 milions a 23, s’han multiplicat les beques menjador, s’estan 

ampliant les escoles bressol, els espais familiars, les polítiques de salut i les polítiques de suport 

a l’autonomia personal. 

Recorda que s’estan replantejant les Normes reguladores dels consells de participació perquè 

aquests funcionin millor, i subratlla que allò que proposa el PP en aquesta proposició té un 

rerefons ideològic amb una llarga trajectòria: el 2012, aquest grup, per poder donar suport al 

pressupost de CiU, va posar com a condició que es creés un consell de família. 
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Explicita que el debat és si es dona suport o no a un consell de família i valors com el que 

proposa el PP, i que BC dona suport a les famílies en la seva pluralitat i en la diversitat de les 

necessitats que requereixen de les polítiques municipals. 

 

La Sra. ESTELLER no entén que el Govern no vulgui crear un consell per escoltar les diferents 

famílies i entitats i que aquestes puguin opinar respecte a les polítiques de suport a les famílies 

que hauria de desenvolupar l’Ajuntament. No entén que la família, nucli de la societat, no tingui 

representació a l’Ajuntament. 

Afirma que darrere les paraules de la Sra. Ortiz hi ha sectarisme ideològic, i aclareix que els 

valors de la família són la solidaritat entre els membres i l’ajuda mútua, una ajuda que en 

èpoques difícils de crisi ha evitat que alguns membres tinguessin molts problemes.  

Tampoc no entén l’argumentació de la Sra. Andrés, ni que el Govern apliqui lògiques diferents 

a realitats iguals: es diu que no es crea un consell de famílies perquè ja hi ha un grup de treball 

de famílies, però existeixen, per exemple, el Consell de la Discapacitat i el grup de treball, o el 

Consell de la Gent Gran i el grup de treball, i critica que el Govern parli molt de participació 

però es negui a escoltar determinades persones. Considera que el Govern busca excuses per no 

reconèixer que no vol que hi hagi un consell de la família, i afirma que els complexos de CiU 

van fer que no creés el consell de família acordat el 2012. 

D’altra banda, indica que és el govern qui fa l’ordre del dia d’un consell municipal, qui hi 

inclou els temes que s’hi tractaran. 

 

La Sra. FANDOS assegura que CiU no té cap complex i creu en la família. Subratlla, però, que 

a més d’assumir els compromisos, parla amb la gent, i per això després d’acordar la creació del 

consell de família, va parlar amb el grup de família, on també hi ha entitats i experts, i aquest no 

volia que es constituís un consell de família. Tenint en compte el context, el Grup de CiU 

proposa tornar a parlar amb el grup de família sobre si es podria evolucionar cap a un consell i 

ampliar entitats. 

 

La Sra. ORTIZ manifesta sorpresa pel fet que un grup que presenta una proposició motivada 

únicament per un interès polític i no per una demanda de les entitats acusi el Govern de sectari. 

Puntualitza que a l’ordre del dia del Consell Municipal de Benestar Social hi ha una part 

informativa i una altra que estableix la vicepresidenta associativa, que ha estat escollida entre 

totes les entitats, de manera que les entitats poden incloure en l’odre del dia el que considerin 

oportú. Diu a la Sra. Esteller que potser es pensa que tothom actuaria com el PP, fixant l’ordre 

del dia i què es debat i què no. 

Per acabar, assevera que l’interès del Govern per les famílies és absolut, però la manera 

d’abordar-lo és diametralment oposada a la del PP. 

 

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

Sra. Homs expressa l’abstenció de CiU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, la 

Sra. Benedí expressa l’abstenció d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la 

Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP. ES REBUTJA. 

 

 Del Grup Municipal CUP: 

 

11.-  (M1519/5334) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en el termini de tres 

mesos l’Ajuntament de Barcelona realitzi: - Una avaluació sobre la gestió del servei a través 

d’inspeccions sobre les tasques que s’estan desenvolupant en les 4 empreses mitjançant 

entrevistes amb les treballadores. - Que elabori un protocol sobre el temps de desplaçament, ja 

que actualment cada empresa aplica el que vol, cosa que repercuteix de forma negativa en les 
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treballadores. - Que elabori un protocol de salut laboral tenint en compte la situació 

d’incompliment de normatives higièniques i de material de cures vigent. - Que elabori un 

protocol de salut laboral centrat en les treballadores per tal d’oferir suport emocional i físic. 

 

La Sra. ROVIRA exposa que a l’abril es va adjudicar el contracte de gestió de les quatre zones 

del servei d’atenció domiciliària de la ciutat a Clece, Valoriza i Suara, i posa de manifest que 

les treballadores ja han començat a denunciar alguns incompliments del conveni i 

l’empitjorament de les seves condicions laborals. 

Recorda que les mateixes treballadores havien expressat la necessitat de participar en 

l’elaboració del plec de condicions per tal de posar en valor la necessitat de millores laborals 

per assegurar treballs en condicions dignes i, consegüentment, una atenció adient a les usuàries. 

Assenyala que, d’acord amb el contracte, l’Ajuntament té diferents potestats que pot exercir i ha 

d’exercir per garantir aquest treball digne per a les treballadores i aquest servei correcte per a 

les usuàries. 

En darrer lloc, enuncia la proposició, que incorpora algunes esmenes del Govern de BC, i 

afegeix que cada empresa articula el temps de desplaçament de la manera que vol, no es 

garanteix el bon accés de les treballadores als llocs de feina i no es comptabilitza el temps de 

desplaçament com a hores treballades; que l’Ajuntament, atès que el servei d’atenció 

domiciliària és un servei que es paga amb diners públics i és del conjunt de veïnes de la ciutat, 

té la responsabilitat de vetllar per la salut laboral de les treballadores, que actualment tenen 

índexs elevats de baixes, molt estrès laboral i una sèrie de trastorns mentals i emocionals 

associats a les tasques que desenvolupen. 

 

La Sra. FANDOS expressa el vot favorable del seu grup, que trobaria molt greu que s’estigués 

incomplint el conveni i que haguessin empitjorat les condicions laborals de les treballadores. 

Demana que s’aclareixi si això és cert, i recorda que CiU ja va denunciar la manera com es va 

adjudicar el contracte a Clece i a Valoriza, adjudicació que suposava un pas enrere, ja que fins a 

aquell moment el servei el gestionava Suara, una cooperativa de treballadores i entitat del tercer 

sector. 

Subratlla que, atès que es tracta d’un servei prioritari d’atenció per al benestar de les persones, 

és absolutament necessari que les treballadores el desenvolupin amb totes les garanties de salut 

laboral i amb tot el suport emocional necessari. 

Per acabar, demana al Govern que doni resposta a les preguntes presentades per escrit respecte 

al servei d’atenció domiciliària, i remarca que durant el nou mandat no s’ha facilitat cap dada 

sobre el nombre de persones ateses per aquest servei que ajudi a fer-ne una avaluació i un 

seguiment. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta el vot favorable del seu grup, convençut que el servei d’atenció 

domiciliària és un servei clau en la vida de les persones que el necessiten, i que la tasca de les 

treballadores té una gran importància, ja que inclou tasques assistencials (ajuda en la higiene 

personal, control de la medicació, mobilitzacions, compres, etc.) i tasques socioeducatives 

(suport emocional, promoció d’hàbits saludables, estimulació cognitiva, etc.) i és un treball 

intens que requereix un vincle. 

Subratlla que aquestes professionals han de sentir que tenen el suport de les administracions 

públiques, per la qual cosa considera molt oportú que s’inspeccioni si s’està complint el conveni 

i si realment es garanteixen les condicions de les treballadores, i observa que garantir les 

condicions laborals hauria de ser un dels principals motius de qualsevol conveni. 

Troba molt encertat que es registrin les queixes i els suggeriments de les treballadores, ja que en 

tasques tan humanitàries i personals, sovint en el treball diari sorgeixen les veritables 

necessitats, al marge dels protocols tècnics. 
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Valora també que es revisi la qüestió dels desplaçaments —a Barcelona les treballadores socials 

han d’anar d’un lloc a un altre i poden tenir una variable important que és l’estrès— i el 

protocol de salut laboral: les treballadores han de tenir suport emocional i físic, ja que aquestes 

feines comporten molt estrès emocional encara que sigui una tasca vocacional i de plena 

entrega. 

 

La Sra. BENEDÍ expressa el vot favorable del seu grup, i posa de manifest que dues de les tres 

empreses adjudicatàries del servei d’atenció domiciliària són grans empreses mercantils: Clece, 

propietat de Florentino Pérez i que va néixer com a empresa especialitzada en serveis de neteja, 

i Valoriza, que pertany a la constructora Sacyr. Comenta que, sabent qui hi ha al darrere 

d’aquestes dues empreses, no seria estrany que s’estigués incomplint el conveni i que no 

s’estiguessin garantint les condicions laborals. 

Subratlla que la qualitat del servei i la millora de les condicions laborals de les professionals 

haurien de ser factors fonamentals en l’adjudicació del contracte, i que en la contractació de 

serveis per a les persones el Govern municipal hauria de garantir que es donés encara més valor 

a la qualitat, la continuïtat, l’accessibilitat i l’atenció a les necessitats dels usuaris i usuàries per 

sobre dels criteris econòmics, tot vetllant per la millora de les condicions dels professionals i les 

professionals que dia a dia fan possible un servei imprescindible en la vida de moltes famílies i 

que treballen per la sostenibilitat de la vida. 

Indica que ERC aposta per afavorir la transparència, més control de l’Ajuntament sobre aquest 

servei públic, nous protocols, nous estàndards de qualitat i nous indicadors de seguiment 

d’obligat compliment per part de les empreses. Suggereix que l’Ajuntament encarregui a una 

consultora independent una auditoria anual sobre la qualitat del servei, auditoria que permetria 

mesurar la qualitat i l’eficàcia de bons protocols de seguiment i de control, i que hauria de 

vetllar per limitar l’acumulació de bossa d’hores a deure per les treballadores; que el temps de 

recollida de material comptés com a temps treballat; recollir aspectes sobre el clima laboral; 

dotació de dispositius a les treballadores que facilitin la coordinació, com ara mòbils amb 

informació del cas, protocol de prevenció de riscos laborals al domicili i situació de la persona 

atesa (obesitat, malaltia, etc.). 

Subratlla que les treballadores d’aquest servei realitzen un conjunt d’actuacions de suport 

personal i domèstic adreçades a persones amb dependència i risc social, i que tenen com a 

objectiu ajudar a la realització de les activitats quotidianes promovent l’autonomia, 

desenvolupant les capacitats i donant suport a les persones que tenen cura dels usuaris i 

usuàries. 

En darrer lloc, indica que el servei atén majoritàriament gent gran i persones amb discapacitat, 

però també infants, famílies amb necessitats socioeducatives determinades i adults amb 

problemes de salut mental o risc social, i remarca que tant les persones usuàries com les 

treballadores del SAD mereixen tot el suport físic i emocional. 

 

La Sra. ESTELLER subratlla que el Grup del PP sempre ha valorat molt el servei d’atenció 

domiciliària, un servei fonamental del qual depèn la vida quotidiana de moltíssimes persones i 

que requereix les millors condicions de treball i el màxim suport de l’Ajuntament, encara que 

estigui externalitzat, i pregunta al Govern si la situació que recull la proposició és certa i, en cas 

afirmatiu, què l’ha provocada i què es farà per solucionar-la. 

Recorda que en adjudicar el servei, el Govern va assegurar que s’havien introduït millores 

substancials respecte de les jornades i de la manera de treballar que les empreses haurien de 

complir. Explicita que el plec de clàusules inclou els motius pels quals es concedeix el contracte 

i les causes de rescissió en cas d’incompliment. 

Comenta que no pot votar sense haver escoltat el Govern ni conèixer-ne els informes. 
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La Sra. ORTIZ agraeix la proposició, que persegueix un objectiu compartit pel Govern, 

conscient de les dificultats que implica un servei que integra més de 3.000 treballadores. 

Comenta que BC, en arribar al govern, va parlar amb treballadors i treballadores del servei 

d’atenció domiciliària, que denunciaven, entre altres coses, que la pràctica de treballar a uns 

preus/hora per sota del que es podia sostenir havia conduit a una precarització absoluta. Durant 

els primers sis mesos de mandat això es va revisar, es va augmentar més de sis euros/hora la 

retribució del servei i es van afegir un seguit de clàusules que mai no havien estat en un 

contracte del SAD, mesures que donen més instruments per al control, si bé encara queda molt 

camí per recórrer. 

Subratlla que les lleis sobre contractes del sector públic de l’Estat i de la Generalitat no 

permeten distingir si l’empresa és mercantil o no, i demana als grups de l’oposició que deixin 

de dir mentides, ja que en aquesta adjudicació no va haver-hi una decisió política de premiar 

una empresa mercantil, sinó que es va prendre la decisió a partir del projecte: el més valorat va 

ser el de la cooperativa Suara, i després n’hi havia d’altres. 

Afirma que el Govern voldria que el servei el prestés una empresa social, però, sobretot, que es 

garantissin les condicions laborals. En aquest sentit, ha millorat les retribucions perquè es 

garanteixin temes de salut laboral, quin és l’equipatge i els instruments que es donen a cada 

treballadora, així com el control, els telèfons intel·ligents, etc. També hi va introduir la qüestió 

dels desplaçaments, una de les grans demandes que mai no s’havia satisfet. 

Posa de manifest la dificultat de resoldre, si no és amb un canvi profund, el fet de concentrar en 

una mateixa franja horària la necessitat de fer l’atenció, i indica que cal temps per replantejar-

ho. Comenta que aquesta qüestió fa que hi hagi moltes persones amb un contracte per hores o a 

temps parcial, i que això és el que precaritza molt la situació de les treballadores. D’altra banda, 

assenyala que cal un conveni de dependència català molt més digne. 

Expressa el vot favorable del seu grup, convençut que encara hi ha molt a millorar, i explica que 

s’ha ampliat l’àrea de seguiment de la contractació pública per poder fer controls més 

exhaustius, també in situ, i per facilitar que les persones ateses puguin denunciar aspectes que 

fan que el servei empitjori. 

Per acabar, diu que el contracte que es va trobar el Govern estava arruïnant les treballadores i 

les empreses, perquè era insostenible prestar el servei en aquelles condicions, i demana menys 

hipocresia i que no es diguin mentides. 

 

La Sra. ROVIRA agraeix els vots favorables i indica que el seu grup vetllarà perquès es facin 

les revisions i inspeccions corresponents i d’aquí a tres mesos preguntarà pels resultats de 

l’avaluació, tot i que espera que aquests resultats s’expliquin abans. 

 

La Sra. FANDOS subratlla que el seu grup no diu mentides, i que el problema és que el Govern 

es va equivocar en fer la proposta, ja que va fer un plec amb 80 punts per a la part de valoració 

social i 20 per a l’econòmica, però al que més va valorar de la valoració social només li va 

concedir 45 punts sobre 80, de manera que va abaixar el valor de la part de valoració social. 

 

La Sra. BENEDÍ pregunta al Govern si es planteja fer una auditoria externa per controlar el 

servei. 

 

La Sra. ESTELLER també vol saber si el Govern farà alguna auditoria o algun informe per 

poder implementar les mesures adients. 

Subratlla que l’Ajuntament té l’obligació de fer un seguiment del compliment de les condicions 

i les prescripcions tècniques, i indica que, davant la manca de presentació de l’informe 

corresponent —demana al Govern que el lliuri al més aviat possible—, el seu grup s’abstindrà 

en aquesta proposició. 
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La Sra. ORTIZ explicita que el Govern es compromet a complir l’acord que recull la 

proposició, i que l’Ajuntament pot avaluar, fer inspeccions i fer un seguiment de la qualitat del 

servei, i si en algun moment es considera que cal anar més enllà amb una auditoria externa, es 

pot plantejar. Indica que hi ha relació directa tant amb els Serveis Socials, que faciliten el 

servei, com amb els usuaris. 

A continuació, explica que l’empresa que va quedar primera va ser la que tenia el millor 

projecte —l’adjudicació és a cegues, amb un tribunal d’experts en dependència—, i que va 

quedar molt per sobre de les altres tres, que van quedar bastant empatades. 

Demana als grups que critiquen tant que pensin en altres externalitzacions i en altres àmbits, i 

comenta que justament ahir una auxiliar d’infermeria li parlava d’una residència contractada per 

la Generalitat on la precarietat en materials, etc., és infinita. 

Entén que fer segons quines afirmacions és desvirtuar la realitat. 

En darrer lloc, insisteix que, si bé cal continuar millorant, el contracte actual ofereix molts més 

instruments per intervenir que el que es va trobar el Govern, i repeteix que cal un canvi en la 

llei de contractació per facilitar l’impuls de coproducció de polítiques, control i treball amb 

entitats socials. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta el desig del seu grup que, en cas que es comprovi que no s’estan 

complint les condicions per les quals es va atorgar el contracte, l’Ajuntament el rescindeixi, i 

que es mostri a favor de les treballadores en les mobilitzacions i reivindicacions que duguin a 

terme en les quatre empreses i en els diferents àmbits i municipis on hi ha servei d’atenció 

domiciliària. 

 

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

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

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

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

 

 La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en el termini de tres mesos 

l’Ajuntament de Barcelona: - Realitzi una avaluació sobre la gestió del servei a través 

d’inspeccions sobre les tasques que s’estan desenvolupant en les quatre empreses mitjançant 

entrevistes amb les treballadores. - Elabori un protocol sobre el temps de desplaçament. - Vetlli 

per la salut laboral de les treballadores exigint el compliment de les normatives higièniques i 

de material de cures i donant centralitat al suport emocional i físic. 

 

 b)  Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

 c)  Precs 

 

 Del Grup Municipal CiU: 

 

12.-  (M1519/5359) Que el Govern municipal elabori un pla estratègic per a la pràctica esportiva del 

rugbi a la ciutat de Barcelona amb la col·laboració de la Federació Catalana de Rugbi i dels 

clubs de rugbi de la ciutat, que hauria d’incloure, entre altres temes: a. La construcció d’un 

camp de rugbi. b. Un programa d’impuls de la pràctica d’aquest esport en edat escolar, de la 

pràctica de l’esport de base, i de suport a la Federació Catalana de Rugbi i als clubs de rugbi de 

la ciutat. c. Un programa de promoció i impuls de campionats de rugbi. d. Una proposta per a la 

rebaixa de les quotes per a la utilització dels espais destinats a la seva pràctica. 
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La Sra. FANDOS formula el prec, i subratlla que el rugbi és un esport que transmet valors com 

el respecte, la lleialtat, el compromís, l’esforç, la responsabilitat, l’orgull o el treball en equip, i 

crea vincles importants entre equips, com demostra el tercer temps, que fa uns dies en aquesta 

comissió es demanava que s’exportés a altres esports com a exemple de bona pràctica. 

A continuació, exposa que en el mandat anterior es va deixar definit un programa funcional 

d’un nou camp de rugbi a la Catalana i es va deixar preparat el conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i el de Barcelona per a la seva construcció, i recorda que 

enguany s’ha deixat de fer el programa d’impuls de la pràctica del rugbi en edat escolar dins del 

Pla d’esport en edat escolar de l’IBE. 

En darrer lloc, observa que, en comparació, s’està pagant molt més pels camps de rugbi que 

pels de futbol. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Esports. 

 

El Sr. ESCUDÉ comença la intervenció agraint la feina feta durant el mandat anterior en 

matèria d’esports en general i pel que fa al rugbi en particular, esport que s’ha de posar en valor 

i pel qual han apostat en un moment o un altre tots els grups que han tingut representació a 

l’Ajuntament, als quals també els agraeix la feina feta al llarg dels anys, feina que s’està 

continuant. 

Indica que el prec s’accepta, però sempre que s’accepti l’esmena d’incloure un estudi previ a la 

rebaixa de les quotes, i informa que enguany s’han concedit 44.000 euros de subvencions 

directes a entitats de rugbi i aproximadament 13.000 euros a nens i nenes de la ciutat que han 

estat becats per a la pràctica d’aquest esport. 

 

La Sra. FANDOS agraeix l’acceptació del prec, i manifesta que troba encertat que primer es 

faci un estudiï, amb el benentès que si l’estudi conclou que sí que s’han de rebaixar les quotes, 

no sigui a càrrec dels gestors dels equipaments sinó de l’Ajuntament. 

 

 Es dona per tractat amb el redactat següent: Que el Govern municipal elabori un pla estratègic 

per a la pràctica esportiva del rugbi a la ciutat de Barcelona amb la col·laboració de la 

Federació Catalana de Rugbi i dels clubs de rugbi de la ciutat, que hauria d’incloure, entre 

altres temes: a. La construcció d’un camp de rugbi. b. Un programa d’impuls de la pràctica 

d’aquest esport en edat escolar, de la pràctica de l’esport de base, i de suport a la Federació 

Catalana de Rugbi i als clubs de rugbi de la ciutat. c. Un programa de promoció i impuls de 

campionats de rugbi. d. Una proposta per a la rebaixa de les quotes per a la utilització dels 

espais destinats a la seva pràctica. Tanmateix, abans de fer res, s’hauria d’estudiar. 

 

13.-  (M1519/5360) Que el Govern municipal elabori un protocol d’actuació davant el maltractament 

de les persones amb discapacitat, amb la participació del sector i dels diferents grups 

municipals. 

 

La Sra. HOMS posa de manifest que CiU sempre ha cregut en la importància de la protecció de 

les persones més vulnerables, motiu pel qual en l’anterior mandat es va desenvolupar un 

important protocol d’actuació davant el maltractament de la gent gran, al qual havia de seguir el 

protocol que es demana en aquest prec, que espera que s’accepti per totes les persones amb 

discapacitat que han estat maltractades o que poden ser-ho en un futur. 

Assenyala que la Generalitat va començar a treballar-hi el 2014, i que és important que 

Barcelona pugui ser capdavantera en la protecció d’aquest col·lectiu. 

Exposa que, d’acord amb un estudi elaborat per DINCAT, la Fundació Vicki Bernadet i la 

Universitat de Barcelona, 9 de cada 10 persones amb discapacitat intel·lectual han patit algun 
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tipus de victimització o maltractament; el 50% de les dones entrevistades i el 20% dels homes 

havien patit algun tipus d’abús sexual, i el 24,5% de les dones i el 7% dels homes havien patit 

relacions sexuals no consentides amb penetració. 

Subratlla que la realitat que mostren aquestes dades dista molt d’una en què totes les persones 

són iguals i tenen dret a ser respectades i tractades amb dignitat, drets recollits en nombrosos 

textos legals, com ara la Declaració dels drets humans, la Convenció dels drets de les persones 

amb discapacitat o l’Estatut d’autonomia. 

Per acabar, formula el prec. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix el prec, i hi proposa una esmena, que en lloc d’un protocol, que només 

serviria per a casos molt similars entre si, s’elabori, atesa la diversitat de tipologies i 

casuístiques, un programa per l’autonomia personal i la promoció dels drets de les persones 

amb discapacitat que integri la diversitat de violències. Comenta que aquesta qüestió ha sorgit 

reiteradament a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, i fruit dels debats 

participatius en el Consell Rector. 

Comenta que agressions com ara les de violència masclista augmenten en el cas de dones amb 

discapacitat, i cal trobar la millor manera de treballar-ho, així com de fer difusió dels canals de 

denúncia específics per a persones que tenen més dificultats en accessibilitat i dels drets, ja que 

de vegades els perceptors d’un dret no són conscients que el poden exercir. 

Convida els grups a treballar amb les entitats totes les qüestions pertinents en el marc d’un 

programa en el Consell Rector, i explicita que si d’alguna iniciativa es deriva un protocol 

concret perquè hi manca la resposta tècnica i operativa, s’impulsarà. 

 

La Sra. HOMS entén que el prec s’accepta i que dins del programa, que és una planificació 

general, s’inclourà el protocol, que concreta com cal actuar davant certs casos, i que és una eina 

necessària. Comenta que, en qualsevol cas, a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

se’n podrà parlar entre tots per avançar en l’elaboració del protocol. 

 

La Sra. ORTIZ insisteix que la gran diversitat de casos fa que no es pugui parlar d’un únic 

protocol. Subratlla que caldria completar-ne els existents i crear-ne de nous incloent-hi la 

perspectiva de la discapacitat; per exemple, en l’àmbit educatiu caldria reforçar els protocols de 

detecció de violències existents amb aquesta perspectiva. 

 

 Es dona per tractat amb el redactat següent: Que el Govern municipal elabori un programa per 

l’autonomia personal i la promoció dels drets de les persones amb discapacitat que integri la 

diversitat de violències, amb la participació del sector i dels diferents grups municipals. 

 

 Del Grup Municipal C’s: 

 

14.-  (M1519/5339) Que el Govern municipal es comprometi a respectar i a garantir la presència de 

l’Exèrcit espanyol en el Saló de l’Ensenyament en la pròxima edició, que es portarà a terme del 

22 al 27 de març del 2017. 

 

La Sra. BARCELÓ formula el prec, motivat per la voluntat que l’Administració compleixi el 

seu deure de garantir l’accés a la informació, en aquest cas permetent la presència de l’Exèrcit 

al Saló de l’Ensenyament, un espai on es presenta una completa i actualitzada oferta d’estudis. 

Subratlla que ser militar és una professió, i que a Espanya hi ha més de 121.000 militars, a més 

dels reservistes. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 
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El Sr. ESSOMBA indica que el Govern no pot acceptar el prec, perquè ha de complir els acords 

dels organismes i les instàncies de les institucions. Concreta que el febrer del 2016 en una 

declaració institucional del Plenari de l’Ajuntament es va manifestar la voluntat d’instar el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat i l’Ajuntament a fer les gestions pertinents amb 

Fira de Barcelona per retirar la presència de l’Exèrcit al Saló de l’Ensenyament, igual que a la 

Moció 55/11 del Parlament de Catalunya, del 14 de juliol. 

 

La Sra. BARCELÓ posa de manifest la contradicció mostrada pel Govern, que en un altre punt 

de l’ordre del dia ha argumentat que no li corresponia prendre decisions sobre el contingut d’un 

altre saló celebrat a la Fira, i pregunta si els socis de govern estan d’acord amb la intervenció 

del Sr. Essomba. 

D’altra banda, considera greu que l’alcaldessa, que l’any passat va afirmar que a l’Ajuntament 

no li agradava l’exèrcit, parli en nom de tot l’Ajuntament, format per tots els grups municipals, 

quan en realitat està expressant l’opinió d’alguns. 

Expressa decepció per la resposta del comissionat d’Educació, que entén que menysprea la 

professió de militar o de guàrdia urbà, que duen a terme tasques de seguretat i humanitàries, i 

contribueixen en la lluita, per exemple, contra l’assetjament escolar. 

Insisteix que cal incloure la professió de militar dins l’oferta que es mostra al Saló de 

l’Ensenyament. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat. 

 

El Sr. ESSOMBA demana a la Sra. Barceló respecte pels procediments democràtics i les 

mocions del Parlament de Catalunya, que l’Ajuntament ha de complir, així com realisme a 

l’hora de parlar d’organitzacions i estaments, ja que té una visió idealitzada tant de les forces de 

seguretat com d’altres organitzacions i estaments. Comenta que li hauria agradat que, a més de 

la presència de l’Exèrcit en tasques humanitàries, hagués parlat de la seva absència en tasques 

de rescat de refugiats en el Mediterrani i d’acompanyament en aquestes dificultats tan intenses 

que hi ha actualment en camps de persones refugiades a tot Europa, on són fonamentalment les 

ONG les que assumeixen el paper imprescindible d’acompanyament i de suport a les persones 

refugiades. 

 

La Sra. BENEDÍ explicita que el prec no s’accepta. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta sorpresa per la resposta del Sr. Essomba, i assegura que només ha 

exposat dades reals. 

 

Es dona per tractat. 

 

15.-  (M1519/5340) Que el Govern municipal en coordinació amb el Consorci Sanitari de Barcelona 

faci la tasca d’organitzar, distribuir i millorar l’atenció dels pacients en els CUAP dels barris de 

Barcelona per tal de garantir l’atenció de les necessitats dels pacients. 

 

La Sra. BARCELÓ formula el prec, i exposa que els professionals del CUAP Casernes de Sant 

Andreu comenten que hi ha serveis que no s’han utilitzat i infraestructures que no s’utilitzen 

tant com es podrien utilitzar. D’altra banda, indica que alguns CUAP de la ciutat estan 

desbordats perquè tenen molts pacients, i districtes que no disposen d’aquests serveis. En darrer 

lloc, assenyala que un 52% de les urgències ateses als centres hospitalaris es podrien haver 

resolt en un CUAP. 
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La Sra. ESTELLER formula el prec corresponent al punt 18 de l’ordre del dia, i explicita que el 

període de grip fa que molta més gent assisteixi als centres sanitaris, i això fa que sovint els 

CAP i CUAP siguin insuficients, no tinguin la capacitat resolutiva necessària o no atenguin amb 

la màxima celeritat, i, per tant, molta gent acudeix als centres hospitalaris i es col·lapsen. 

D’altra banda, indica que, segons informes de la Generalitat, el 64% de les urgències sanitàries 

es podrien resoldre en un CUAP. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix i accepta els dos precs en nom del Govern, que ja va plantejar la qüestió 

que els motiva al Consorci Sanitari. 

Puntualitza, però, que els precs s’accepten amb una excepció pel que fa a instar respecte als 

nous CAP i CUAP: s’acaba de signar el conveni i pràcticament tots els centres que es 

mencionaven de l’anterior ja estan en marxa, de manera que no té gaire sentit perquè és una 

cosa que ja s’està fent. 

Informa que tant la comissionada de Salut com ella mateixa en l’última reunió amb el Consorci 

Sanitari van plantejar la necessitat que hi hagués una taula específica per abordar la qüestió 

d’urgències, on l’Ajuntament de Barcelona tingués veu, i s’ha demanat reiteradament als òrgans 

tècnics i a l’àmbit polític de governança, de moment sense resultats. 

Coincideix que cal avançar en la percepció dels CUAP com un bon servei d’atenció d’urgències 

—en alguns districtes la població no sap que els ha d’utilitzar— i en la consecució d’uns 

pressupostos dignes en el sistema sanitari. 

Observa que a més de reforçar els recursos estacionals i la xarxa hospitalària per ingressar, el 

reforç de l’atenció primària contribuirà a millorar algunes conductes. 

Conclou que Barcelona pot fer la lectura de la situació dels CAP, els CUAP i els hospitals per 

entendre què cal reforçar, i es continuarà treballant per dignificar i millorar la resposta 

d’urgències a la ciutat. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix l’acceptació del prec i subratlla que cal informar sobre els serveis 

que s’ofereixen i treballar de manera coordinada amb la Generalitat. 

 

La Sra. ESTELLER recull l’afirmació de la Sra. Ortiz que cal que la gent percebi que el CUAP 

li resoldrà el problema, ja que moltes persones acudeixen a l’hospital per desconeixement. 

Insisteix que un 64% de les persones que van a l’hospital podrien haver resolt el seu problema 

en un CAP o un CUAP, i afegeix que hi ha una mala utilització dels recursos sanitaris, cosa que 

també genera congestions. Subratlla que cal implementar correctament els mitjans humans i 

materials, específicament la capacitat resolutiva dels centres, per evitar que per resoldre un 

problema se’n generi un altre als hospitals. 

Agraeix l’acceptació del prec i manifesta el desig que en aquesta època de grip la gent sigui 

atesa en les millors condicions. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix tots dos precs, que donen força al Govern per exigir els espais de 

governança i una millora de l’atenció de les urgències a Barcelona. 
 

 Es dona per tractat. 

 

 Del Grup Municipal ERC: 

 

16.-  (M1519/5348) Que el Govern municipal ampliï el servei de sales d’estudi permanents amb 

l’objectiu de donar cobertura i garantir aquest servei a tots els districtes de la ciutat. 

 

 Es dona per tractat. (Punt tractat conjuntament amb el punt 2.) S’accepta. 
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 Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/5363) Que el/la president/a del Festival de la Infància no estigui vinculat al president 

de la Generalitat. 

 

 Es dona per tractat. (Punt tractat conjuntament amb el punt 3.) No s’accepta. 

 

18.-  (M1519/5364) Que el Consorci Sanitari de Barcelona: 1. Doti dels recursos humans i materials 

necessaris els CAP i CUAP per evitar el seu col·lapse per les persones afectades per la grip i 

que alhora saturen els hospitals. 2. Insti la Generalitat de Catalunya a construir i adequar els 

centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) i centres d’atenció primària (CAP) que resten 

pendents del Conveni de millora de la xarxa sanitària 2008-2015. 

 

 Es dona per tractat. (Punt tractat conjuntament amb el punt 15.) S’accepta. 

 

 d)  Preguntes 

 

 Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/5349) El Govern municipal es compromet a mantenir la partida pressupostària per 

assumir les mutualitats esportives dels menors de 16 anys a la ciutat els anys vinents, per a 

seguir apostant per l’esport de base, i quin és el motiu pel qual no s’ha executat encara la del 

pressupost de l’any 2016? 

 

El Sr. PUIGCORBÉ formula totes dues preguntes, referides a l’esport de base, que tots els 

grups polítics municipals estan d’acord que és un dels puntals de l’educació per als infants i 

joves de la ciutat. Recorda que, amb l’objectiu de potenciar aquest esport de base, el Grup 

d’ERC va fer incloure una partida en la modificació pressupostària de l’any 2016 perquè 

l’Ajuntament es fes càrrec de les mutualitats esportives, i el juliol del 2016 va ser informat que 

s’estava treballant perquè la convocatòria es fes efectiva abans que finalitzés el 2016. 

Tanmateix, ni ERC ni els clubs tenen coneixement de l’inici del període de convocatòria ni dels 

terminis per a l’abonament de les mutualitats esportives de la temporada 2016-2017. 

 

La Sra. ANDRÉS li dona la paraula al comissionat, Sr. Escudé. 

 

El Sr. ESCUDÉ comença reconeixent que la comunicació que ha tingut el Govern amb ERC no 

ha estat sempre la més adequada, però assegura que en tot moment ha intentat explicar la 

situació. 

Tot seguit, informa que, si tot va bé, a finals de febrer (es compleixen els terminis legals) sortirà 

la convocatòria. Explica que hi ha hagut un problema de complexitat de l’expedient, perquè són 

les federacions les que gestionen el contacte amb tots els clubs, uns clubs que han de facilitar 

les fitxes de tots els nens i nenes beneficiats, una feina de control i d’actualització molt 

complexa. Explicita que no es podia treure la convocatòria sense tenir recollides totes les dades 

dels clubs i les federacions. 

Pel que fa a la continuïtat de la mesura, proposa que es valori conjuntament la idoneïtat de 

continuar-la, atès el grau de complexitat de la gestió final, o si convé prendre una altra mesura 

que beneficiï igualment, i fins i tot pel mateix import, l’esport de base, tal com tots volen. 
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El Sr. PUIGCORBÉ agraeix la resposta i comenta que abans de començar la segona part de la 

sessió ha parlat amb el comissionat i han acordat una reunió per al proper dilluns per tractar tots 

els temes d’esport pendents, i confirma que la complexitat del cas mereix un estudi en 

profunditat per mirar de trobar la fórmula més adient. 

 

El Sr. ESCUDÉ agraeix la comprensió d’ERC i repeteix que dilluns començaran a treballar-hi. 

 

 Es dona per tractada. 

 

 Del Grup Municipal CUP: 

 

20.-  (M1519/5335) Què ha fet l’Ajuntament de Barcelona per tal d’evitar la presència de l’Exèrcit al 

Saló de l’Ensenyament? 

 

La Sra. ROVIRA exposa que, malgrat que en el Plenari del febrer es va aprovar una declaració 

institucional per fer totes les gestions amb la Fira de Barcelona perquè no hi hagués 

representació d’institucions militars al Saló de l’Ensenyament ni al Festival de la Infància, la 

decisió encara no està presa i és bastant possible que sí que hi hagi institucions militars al Saló 

de l’Ensenyament. Per això, formula la pregunta, i afegeix que vol saber si es pot assegurar que 

no hi haurà aquesta representació, tal com demanen més de 60 entitats en l’àmbit de Barcelona 

que treballen per la desmilitarització. 

 

La Sra. ANDRÉS cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA respon que al desembre es va traslladar al Sr. Josep Lluís Bonet i Ferrer, 

president de Fira de Barcelona, la necessitat de complir la moció del Parlament de Catalunya i 

de donar resposta a la declaració institucional aprovada el 26 de febrer, però de moment no se 

n’ha rebut resposta. 

D’altra banda, es va contactar amb la Sra. Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya, que ha contestat remetent a la moció del Parlament de Catalunya i 

comunicant que s’havia posat en contacte amb el Sr. Constantí Serrallonga, director general de 

Fira de Barcelona, per traslladar-li aquesta comunicació amb relació a la moció del Parlament. 

En tercer lloc, s’ha contactat amb el Sr. Jordi Muñoz, representant de la campanya 

«Desmilitaritzem l’educació», per fer un seguiment i informar-lo de les diferents actuacions que 

s’han anat fent. El Sr. Muñoz va demanar una reunió per tractar aquesta qüestió, i la reunió està 

programada per al 24 de gener. 

 

La Sra. ROVIRA entén que, si res no canvia, l’exèrcit serà present al Saló de l’Ensenyament, ja 

que les notificacions referents a les decisions de l’Ajuntament i del Parlament no han rebut 

resposta. 

 

El Sr. ESSOMBA respon que en principi el 31 de gener el Govern podrà donar-hi una resposta 

definitiva. 

 

 Es dona per tractada. 
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 e)  Seguiment proposicions / declaracions de grup 

 

 Del Grup Municipal CiU: 

 

21.-  (M1519/5361) 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: (M1519/2895) 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. 

 

El Sr. CIURANA enuncia el contingut de la proposició de la qual es demana seguiment. 

 

El Sr. COLLBONI respon que el Govern comparteix que a la Dreta de l’Eixample hi ha un 

dèficit d’equipaments culturals i que el Taller Masriera podria ser susceptible de tenir ús 

cultural. Per això, el Govern s’ha informat sobre el cost que podria tenir l’immoble. Informa 

que se’n demanen 9,2 milions d’euros, als quals caldria afegir uns 25 milions per a la 

rehabilitació. Indica que amb aquests imports, el Govern no preveu comprar l’immoble. 

 

El Sr. CIURANA entén que 9,2 milions d’euros és el preu que demana la propietat, però que és 

susceptible de negociació, i que no pot ser que la rehabilitació costi 25 milions, tenint en 

compte les dimensions i les característiques de l’immoble. Demana que es faciliti la valoració 

de l’edifici dels serveis de Patrimoni de l’Ajuntament, així com l’avantprojecte de la 

rehabilitació que justifiqui els 25 milions d’euros. 

Comenta que aquesta adquisició podria haver estat gratuïta per a l’Ajuntament, ja que formava 

part de l’operació amb els Lluïsos de Gràcia i l’hotel de Diagonal amb passeig de Gràcia, i 

demana al Govern que també apliqui el superàvit en cultura. Subratlla que és una qüestió de 

voluntat política, i que el Taller és un lloc emblemàtic per a l’Eixample, que necessita molts 

equipaments culturals i d’arts escèniques: cal triar entre tenir l’equipament tancat vint-i-cinc 

anys més o ser proactius i donar-hi un ús públic. 

 

El Sr. COLLBONI respon que tenir superàvit no vol dir que els diners s’hagin de gastar de 

qualsevol manera, i insisteix que l’Ajuntament no pagarà 9,2 milions d’euros per aquest 

equipament. 

Repeteix, però, que el Govern és conscient del dèficit en equipaments culturals de la Dreta de 

l’Eixample. 

Comenta que si algun dia en les converses el preu fos raonable —aclareix que no hi ha 

propostes formals escrites, sinó converses amb la propietat, habituals quan es tempteja la 

possibilitat de compra d’un immoble—, el Govern s’ho podria plantejar. 

 

 Es dona per tractada. 

 

 Del Grup Municipal CUP: 

 

22.-  (M1519/5336) Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports de maig de 2016, amb el següent 

contingut: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Elaborar programes 
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d’apoderament, especialment dirigits a les dones grans, perquè ells i elles mateixes puguin ser 

part activa d’aquests programes. Segon.- Garantir des dels ajuntaments que les polítiques 

municipals proporcionen unes condicions de vida dignes i de qualitat a la gent gran, que el dotin 

d’autonomia, així com gaudir de la seva ciutat, entorn i espais d’oci. Tercer.- Dur a terme 

estudis i seguiments continuats de les condicions econòmiques i socials en què es troben les 

persones grans i pensionistes més desfavorits. Quart.- Reforçar les polítiques de prevenció de 

violència masclista vers dones grans. Cinquè.- Impulsar programes de conscienciació de 

respecte cap a la nostra gent gran que els valori com agents de construcció social. Sisè.- 

Reivindicar el dret a la ciutat de la gent gran. Setè.- Instar la Generalitat a garantir uns ingressos 

suficients per a les persones grans amb la finalitat d’assegurar una vida digna. 

 

La Sra. ROVIRA indica que sis mesos després de l’aprovació de la proposició de la qual es 

demana seguiment, que va ser presentada conjuntament amb la Marea Pensionista, el seu grup 

no ha vist que s’hagi fet cap comunicació pública ni ha estat convocat per treballar les línies que 

s’hi exposen. 

 

La Sra. ORTIZ afirma que el Govern municipal treballa la qüestió de l’envelliment i de la gent 

gran des de diversos àmbits. Indica que els canvis demogràfics exigeixen un replantejament de 

les polítiques municipals, que han d’incloure la perspectiva de la gent gran en el dret a la ciutat, 

i exposa que s’han treballat amb la Regidoria de Gent Gran aspectes com la percepció de les 

persones grans com a agents actius i la lluita contra l’estigma o els rols negatius que existeixen 

respecte a la gent gran. Observa que les activitats que fa avui la gent gran a la ciutat poden 

distar molt de les que es feien fa vint anys, de manera que cal repensar els casals de gent gran, 

així com treballar les relacions intergeneracionals. 

Assenyala que també la Tinència de Drets Socials ha treballat intensament sobre les qüestions 

clau que cal variar, com ara les referides a habitatge i gent gran (hi ha un grup específic 

transversal que s’hi dedica), no només pel que fa a atenció domiciliària i les cures sinó també a 

accés a l’habitatge, entre altres qüestions. Afegeix que també es treballa l’economia de les 

cures, la justícia de gènere, que inclou la perspectiva de la gent gran, o la qüestió de la família 

cuidadora. 

Exposa que s’han reactivat diverses qüestions que transversalment estan relacionades amb el 

dret a la ciutat, l’autonomia de les persones i la perspectiva de l’envelliment, i que atès que 

d’aquí a deu anys el 30% de la població tindrà més de 65 anys, s’estan obrint nous canals i 

repensant el disseny de l’espai públic, la gestió dels serveis culturals i l’accés als equipaments. 

Per acabar, informa que es crearà un grup específic d’envelliment que serà transversal al 

Govern per implementar aquestes polítiques. Proposa una reunió per fer un seguiment dels 

diferents programes. 

 

La Sra. ROVIRA entén que la regidora ha exposat la seva visió política sobre com s’ha de 

treballar des d’una perspectiva de gent gran, però no ha informat sobre allò que demana la 

proposició: programes concrets, estudis i seguiment de les condicions econòmiques de la gent 

gran, com s’han reforçat les polítiques de prevenció, com s’han dotat de recursos econòmics i 

de personal, etc. Si realment s’ha fet aquesta feina, espera que se les convoqui a la reunió 

proposada per la regidora. 

 

 Es dona per tractada. 

 

 VI) Mocions 
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 VII) Declaració institucional 

 

23.-  Atès que l’article 12 de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb 

discapacitat recull el dret a la capacitat jurídica en igualtat de condicions amb les altres persones 

en tots els aspectes de la vida, i que l’article 29 insta els estats a garantir la participació de les 

persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb les altres persones en la vida política i 

en la vida pública, i que puguin escollir els seus governants o ser escollides com qualsevol altra 

persona; la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Donar suport a la iniciativa 

presentada pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) de 

proposició de llei relativa a la reforma de la Llei 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral 

general (LOREG) —en tramitació parlamentària—, per fer efectiu el dret de vot de les persones 

amb discapacitat en condicions d’igualtat. 2. Donar trasllat d’aquesta declaració institucional al 

Parlament de Catalunya per tal que es tinguin en compte els drets de participació en la vida 

política i en la vida pública de les persones amb discapacitat, en els treballs d’elaboració de la 

futura Llei electoral catalana. 3.Treballar l’Ajuntament de Barcelona de manera conjunta amb 

les entitats i els/les representants de les persones amb discapacitat en la defensa dels drets de 

participació en la vida política i en la vida pública per donar compliment a l’article 29 de la 

Convenció. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix la presència de membres de DINCAT i d’altres entitats compromeses 

amb la defensa dels drets de les persones amb discapacitat, especialment de l’exercici del dret a 

la participació política, al qual fa referència la declaració, que ha estat signada per tots els grups, 

cosa que també agraeix. 

Tot seguit, llegeix la declaració. 

 

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

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

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

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

 

 

 No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.49 h. 


