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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

Sessió de 17 de maig de 2016 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 17 de maig de 2016, s’hi reuneix 

la Comissió de Drets socials, Cultura i Esports, sota la presidència de la Ima. Sra. Montserrat 

Benedí i Altés. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Laia Ortiz Castellví, Laura Pérez 

Castaño, Josep Maria Montaner Martorell, Jaume Ciurana i Llevadot, Mercè Homs i Molist, 

Marilén Barceló Verea, Koldo Blanco Uzquiano, Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Carmen Andrés 

Añón, Ángeles Esteller Ruedas, Maria Rovira Torrens, assistits per l’assessora jurídica, Sra. 

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

 

Excusen la seva absència la Ima. Sra. Maite Fandos i Payà i l’Im. Sr. Gerard Ardanuy i Mata. 

En substitució assisteixen la Ima. Sra. Francina Vila i Valls i l’Im. Sr. Raimond Blasi Navarro. 

 

També hi és present la Ima. Sra. Trini Capdevila i Burniol. 

 

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

 

Hi són igualment presents les Sres. i el Sr.: Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, 

comissionada d’Esports; Berta Sureda Berna, comissionada de Cultura, i Miquel Àngel 

Essomba Gelabert, comissionat d’Educació. 

 

S’obre la sessió a les 9.36 h. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta que, des del Grup Municipal del PP, volen plantejar una qüestió 

d’ordre. Explica que no se’ls ha acceptat una pregunta que van presentar sobre el carnet de 

ciutat vinculat als manters, i que van demanar a la secretària de la Comissió un informe sobre el 

motiu pel qual es va rebutjar la proposta però que encara no l’han rebut. Assenyala que els 

manters són un àmbit material de la Comissió, i que en la pregunta no demanaven els criteris ni 

els requisits del carnet, sinó l’accés als serveis socials que atorgaria. Manifesta que, des 

d’aquest punt de vista i tenint en compte que ja van presentar una pregunta en la Comissió sobre 

la targeta de residència, que va ser admesa, volen protestar públicament per la discrecionalitat i 

l’arbitrarietat de Secretaria i reclamar l’informe. Afirma que troben molt poc professional 

començar la sessió d’avui sense tenir l’informe que van demanar fa quatre dies.  

 

La Sra. BENEDÍ explica que en el text de la pregunta no es feia cap esment als manters, i que 

no es va admetre perquè el carnet de ciutat és un tema que és competència de la Comissió de 

Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció. Manifesta que, de tota 

manera, si la Sra. Esteller vol un informe de Secretaria, ja l’hi faran arribar.  

 

La Sra. ESTELLER opina que el més lògic hauria estat tenir l’informe abans de començar la 

sessió.  
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I)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

S’aprova. 

 

II)  Part Informativa 

 

a)  Despatx d’ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

1.-  (20160184)  

 Del gerent municipal, de 29 d’abril de 2016, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació del subministrament de 12 fotocopiadores multifunció, 

mitjançant arrendament amb opció a compra i el seu manteniment, per a diferents dependències 

de l’Àrea de Drets Socials, per als exercicis 2016-2020, i per un import de 142.731,60 euros. 

 

2.-  (160200002)  

 Del gerent municipal, de 21 d’abril de 2016, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la gestió i explotació del Centre Cívic Can Deu, per als exercicis 2016-2019, i 

per un import de 525.000,00 euros. 

 

3.-  (20160144)  

 Del gerent municipal, de 9 de maig de 2016, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la prestació dels serveis de desplegament i gestió del servei vincles amb la 

incorporació de 1.000 usuaris, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 457.843,12 euros. 

 

4.-  (20169205) Districte de l’Eixample 

 Del gerent municipal, de 5 de maig de 2016, que aprova els Plecs de clàusules i inicia 

l’expedient per a la contractació de la gestió i dinamització del Projecte Xeix dels barris de Fort 

Pienc i de Sant Antoni, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 168.911,50 euros. 

 

5.-  (20162001) Districte de l’Eixample 

 Del gerent municipal, de 27 d’abril de 2016, que adjudica a Calaix de Cultura, S.L., el contracte 

de la gestió del projecte de dinamització adolescents i joves Eix Jove, per als exercicis 2016-

2017, i per un import de 44.000,00 euros. 

 

6.-  (20160181)  

 Del primer Tinent d’Alcaldia, de 29 d’abril de 2016, que concerta amb Base Art House, S.L., 

l’arrendament del local situat al carrer Consell de Cent, 425-427, i autoritza i disposa la despesa 

per als exercicis 2016-2019, per un import de 294.030,00 euros. 

 

7.-  (2016/499)  

 Del gerent municipal, de 9 de maig de 2016, que concerta amb la Fundació Privada, Família i 

Benestar Social l’arrendament del local situat als baixos de la finca del carrer Ali Bei, 94-96, 

per als exercicis 2016-2019, per un import de 66.423,00 euros. 
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 Acord de la Comissió de Govern de  28 d’abril de 2016: 

 

8.-  (20160175) APROVAR el protocol entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Escola Tècnica 

Superior d’Arquitectura de Barcelona per a la realització de diferents activitats relacionades 

amb la projectació i millora urbana de Barcelona, amb la finalitat de donar difusió, entre 

d’altres, als projectes d’habitatge de promoció pública que s’executin a la ciutat. FACULTAR 

al Regidor d’Habitatge la signatura del conveni així com la de tots els documents que se’n 

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

 

 Acord de la Comissió de Govern de  12 de maig de 2016: 

 

9.-  (20160125) INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de la gestió 

del Centre d’Allotjament Temporal Familiar de llarga estada Sant Pere Més Baix, adreçat a 

famílies en situació de greu vulnerabilitat afectades per la pèrdua o manca d’habitatge, d’acord 

amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, així com el foment de la inserció laboral 

de les persones en risc d’exclusió, amb núm. de contracte 16001971, mitjançant tramitació 

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

848.598,38 euros, IVA inclòs; APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de 

clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del 

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

quantitat amb càrrec a les partides i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable, 

amb el següent desglossament: 771.453,07 euros de pressupost net i 77.145,31 euros en 

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

suficient en els pressupostos corresponents; DONAR-NE compte d’aquest acord a la Comissió 

de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

El Sr. CIURANA manifesta que novament s’externalitza, o «privatitza» en el llenguatge del 

grup de govern, la gestió de diversos centres cívics per un import considerable: la gestió del 

Centre Cívic de Can Deu, per 525.000 euros; la gestió i dinamització del projecte Xeix dels 

barris del Fort Pienc i Sant Antoni, per 168.000 euros, i l’adjudicació a l’empresa Calaix de 

Cultura del contracte per a la gestió del projecte de dinamització d’adolescents i joves Eix Jove.  

Remarca que no és que no hi estiguin d’acord, però que volen posar en relleu que el Govern duu 

a terme pràctiques que denunciava fa poc més d’un any. Explica que ho diu, no només perquè 

consti en acta, sinó perquè tothom sigui conscient que allò que es diu s’ha de poder mantenir i 

defensar en el temps. 

 

La Sra. BENEDÍ confirma que constarà en acta.  

 

La Sra. ESTELLER manifesta que volen que el Govern els informi dels criteris que ha aplicat a 

l’hora de concedir la gestió cívica dels equipaments esmentats, entre altres coses perquè al seu 

moment no es va respectar el procediment de concurs i concurrència en relació amb l’Ateneu 

L’Harmonia i volen saber si s’ha respectat en aquests casos.  

 

La Sra. ORTIZ assenyala que la Sra. Esteller barreja conceptes diferents. Explica que, d’una 

banda, hi ha centres cívics que són gestionats per entitats o empreses i que, de l’altra, hi ha 

l’aposta de ciutat de fomentar la gestió cívica d’equipaments, que significa que aquelles entitats 

socials que tenen un projecte per dinamitzar i gestionar equipaments des de la proximitat, com 

és el cas de L’Harmonia, puguin fer-ho des del territori.  
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b) Mesures de govern 

c) Informes 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Programa Làbora. 

 

La Sra. ORTIZ manifesta que avui presenten l’informe sobre el balanç del primer any del 

programa Làbora. Recorda que aquest programa es va iniciar a finals del 2014 a partir de la 

constatació que actualment el mercat laboral exclou un gran nombre de persones, especialment 

aquelles que són ateses pels Serveis Socials. Explica que, per tant, aquest programa es va posar 

en marxa en vista del fracàs de les polítiques públiques per abordar la problemàtica de persones 

que requereixen un major acompanyament i instruments d’apoderament personal per inserir-se 

en el mercat laboral. Assenyala que el programa Làbora treballa amb un conjunt d’entitats per 

fer aquest procés, que consisteix a definir itineraris d’inserció a partir de l’acompanyament i la 

situació de cada persona, a més d’establir la connexió amb les empreses.  

Afirma que valoren positivament el programa i la seva evolució, ja que s’adreça als col·lectius 

més exclosos del mercat laboral. En aquest sentit, remarca que fa especial incidència en les 

dones que tenen més dificultats d’inserció laboral, en les persones majors de 45 anys o en atur 

de llarga durada, i en aquells barris on l’índex d’atur és més elevat. Assenyala que, no obstant 

això, creuen que també hi ha molts aspectes que cal avaluar i millorar. Explica que, a banda de 

l’acompanyament i de la millora de les competències i l’autoestima d’aquestes persones, pensen 

que cal fer un seguiment de la seva evolució una vegada que han trobat feina, així com de la 

qualitat de la feina, que són aspectes als quals prestaran especial atenció aquest any.  

Manifesta que, d’altra banda, volen connectar aquest programa amb altres programes que es fan 

des del conjunt de l’àrea, com el que es va impulsar a finals del 2015 per combatre la pobresa 

energètica, en el qual es van inserir 100 persones per fer el diagnòstic de la situació dels pisos. 

Explica que un altre aspecte que volen treballar és el de donar condicions laborals a persones 

que estan en situació d’irregularitat administrativa, de manera que el fet de trobar una feina 

pugui acompanyar la seva regularització i, per tant, el seu procés d’inclusió.  

Afirma que els resultats del programa són força positius, però que cal continuar esmerçant-hi 

recursos i cal fer millores a partir de l’avaluació que s’està impulsant.  

 

El Sr. BLASI agraeix la presentació de l’informe, així com la feina dels tècnics i, sobretot, la 

tasca de les moltes entitats del tercer sector que han ajudat a tirar endavant el programa. 

Manifesta que el Grup Municipal de CiU valora positivament aquesta plataforma innovadora 

que va sortir de Barcelona Activa i va ser dissenyada amb el tercer sector, i que treballa en 

l’àmbit de la reinserció dels col·lectius més vulnerables. Destaca que el programa es va iniciar 

amb el lideratge de la tinenta d’alcalde Maite Fandos, en el Govern de l’alcalde Trias, i amb una 

clara aposta de col·laboració entre l’Administració i el tercer sector. En relació amb això, 

demana que no es posi en perill aquest model de col·laboració entre el sector públic i el privat 

amb les municipalitzacions anunciades per part del Govern. Afirma que, tot i això, són 

conscients que aquest model d’èxit requereix una revisió.  
Manifesta que restaran amatents als nous indicadors que el Govern plantejarà per poder fer un 

seguiment i contrastar la qualitat d’aquest àmbit. Conclou que els ha agradat l’informe i només 

els ha faltat un reconeixement una mica més explícit de la feina realitzada anteriorment.  
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La Sra. BARCELÓ agraeix l’informe elaborat pels tècnics. Destaca que és un informe complet 

on s’explica tota la feina que es fa en el programa Làbora, i afirma que el Grup Municipal de 

C’s donarà suport a tots els programes que tinguin com a objectiu ajudar les persones que estan 

a l’atur i en risc d’exclusió social.  

Explica que valoren aquest programa perquè no representa només una recerca de feina, sinó que 

suposa una orientació i un acompanyament a les persones que estan a l’atur i que tenen grans 

dificultats per trobar feina. Assenyala que aquestes persones tenen la sensació que mai no 

trobaran feina i tenen molts trets psicològics que interfereixen en la cerca de feina i els 

processos de selecció. En aquest sentit, opina que és molt important treballar aquests aspectes 

psicològics i potenciar tot allò positiu que tenen aquestes persones.  

Demana que en els pròxims informes s’inclogui el temps que feia que estaven a l’atur les 

persones que s’incorporen al programa i es concreti més el temps d’inserció, ja que els intervals 

que s’utilitzen són només «inferior a tres mesos» i «igual o superior a tres mesos». A més, opina 

que seria molt important incorporar també un seguiment de les persones que han fet el 

programa, tal com ha dit la tinenta d’alcalde. En relació amb això, manifesta que ja és prou 

important que una persona que està en risc d’exclusió social, sense motivació i amb dificultats 

per trobar feina tingui un primer contacte amb el món laboral, però que un seguiment donaria 

molt més potencial al programa. Afirma que són conscients que és difícil intentar allargar la 

durada de les feines, però que aquest és un dels reptes que es poden incloure en el programa.  

Conclou que donen suport a aquest programa i als reptes que es presenten, i subratlla que, a més 

d’aquests programes, des de l’Ajuntament s’han de fer polítiques que permetin la inversió i la 

creació de llocs de treball.  

 

La Sra. BENEDÍ agraeix a la tinenta d’alcalde la presentació de l’informe. Explica que el dia 10 

de maig va aparèixer el titular de premsa «El programa Làbora, impulsat per l’Ajuntament i el 

tercer sector per fomentar l’ocupació entre la gent en risc d’exclusió, va aconseguir l’any passat 

contractes laborals a 1.500 persones», però que, en analitzar el contingut de l’informe, s’han 

adonat que el 60% dels contractes van ser en el sector de la neteja, que un de cada tres eren de 

menys de tres mesos de durada i que presentaven unes condicions laborals poc adequades. 

Opina que, per tant, els titulars de premsa no eren del tot correctes.  

Observa que el perfil majoritari de les persones que s’han atès en el programa són dones 

aturades de llarga durada de més de 45 anys i que viuen als barris on hi ha una taxa d’atur més 

elevada. Afirma que el programa és un pas endavant, com també ho és que a partir d’ara es 

treballi en coordinació amb la Taula contra la Feminització de la Pobresa, però que pensen que 

no ha de resoldre urgències puntuals, sinó que cal apostar per impulsar iniciatives a llarg termini 

i amb continuïtat laboral per a les persones que hi accedeixen.  

Manifesta que els complau saber que de cara al futur s’ampliarà el programa per a persones en 

situació d’irregularitat administrativa per arrelament i aquelles que viuen en assentaments. En 

aquest sentit, opina que han de concentrar els esforços en la inserció laboral de les persones en 

risc d’exclusió, ja que sovint les polítiques públiques d’ocupació s’obliden dels col·lectius més 

vulnerables de la societat. Afirma que, des del Grup Municipal d’ERC, comparteixen els 

projectes dirigits específicament a les persones que tenen més dificultats per trobar feina i que 

necessiten un suport més intensiu i processos més llargs i profunds per no quedar al marge de la 

societat.  

Assenyala que l’informe diu que un dels reptes d’aquest any és millorar la qualitat de la 

contractació i el seguiment de les condicions laborals de les persones que hi accedeixen. 

Pregunta com es farà això, i si això vol dir que els contractes tenen una temporalitat inferior o 

igual a tres mesos i que la qualitat de les condicions laborals no és del tot correcta.  

Manifesta que no veuen concretats els compromisos de les empreses vers aquest programa. 

Explica que consideren que les empreses haurien de col·laborar des de l’inici en el mateix 
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procés de definició d’objectius i de disseny del programa, com ara en la identificació conjunta 

de les competències tècniques i transversals necessàries per determinar perfils professionals, en 

la planificació conjunta de formació, en les condicions laborals, o en la durada dels contractes. 

En aquest sentit, opina que els compromisos amb les empreses haurien de ser molt concrets: un 

contracte de durada igual o superior a sis mesos de col·lectius específics en risc d’exclusió 

social inscrits al programa; un incentiu fix d’un màxim de 6.000 euros per als primers sis 

mesos; i un bo compromís per un import màxim de 12.000 euros condicionat al manteniment 

ininterromput de la contractació al cap de 18 mesos a comptar des de l’inici. En relació amb 

això, explica que no saben si es mantindran les mateixes condicions amb les quals es va iniciar 

el programa Làbora en el mandat anterior.  

Assenyala, que tot i aquests dubtes, valoren positivament el programa i donaran suport al 

Govern en el seu desenvolupament.  

 

La Sra. ANDRÉS agraeix al Govern la presentació de l’informe, que afirma que va en la línia 

del que estableix la Carta Municipal, que diu que l’Ajuntament de Barcelona ha de tenir una 

estratègia d’inclusió social que abordi des de la cobertura de les necessitats bàsiques fins a la 

inserció laboral. Manifesta que l’Ajuntament ha treballat en aquest sentit des dels anys noranta i 

que era evident que, amb l’impacte de la crisi, calia dotar la ciutat de millors recursos.  

Assenyala que l’informe els genera bastants dubtes, però que només n’esmentarà alguns perquè 

voldrien treballar la resta de dubtes en un altre espai amb més temps. Pregunta si les dades que 

figuren a l’informe corresponen a persones aturades registrades a les oficines o a persones 

residents a Barcelona, tenint en compte que el programa s’adreça a persones residents a 

Barcelona i que pensen que les dades es refereixen a persones aturades registrades, i manifesta 

que els agradaria que l’informe fes aquesta diferenciació.  

Explica que també pensen que cal millorar molt la recollida de dades, ja que es desconeix el 

sexe d’un 12% dels participants i l’edat d’un 23,7%, i que s’ha de treballar en una línia més 

igualitària pel que fa a homes i dones. En relació amb això, assenyala que l’informe diu que, en 

el primer trimestre, hi ha 149 dones derivades a recursos externs i 128 homes, mentre que s’han 

inserit 67 dones enfront de 83 homes. Remarca que això vol dir que la inserció laboral és més 

fàcil per als homes que per a les dones, o que s’està treballant d’una manera diferent.  

Conclou que el Grup Municipal del PSC pensa que el programa funciona, però que cal millorar 

la recollida de dades.  

 

La Sra. ESTELLER afirma que, des del Grup Municipal del PP, valoren positivament la feina 

que han fet les entitats socials amb l’Ajuntament per millorar les condicions de feina de les 

persones en risc d’exclusió social, que assenyala que és un col·lectiu que representa entre un 

10% i un 15% del total de les persones aturades a la ciutat. A més, manifesta que també troben 

positiu l’augment del pressupost per a aquest programa per part del Govern.  

Explica que pensen que aquest programa fa un bon servei d’orientació, formació i 

acompanyament a les persones que estan en situació d’exclusió sociolaboral, però presenta una 

baixa inserció sociolaboral, ja que, de les aproximadament 8.000 persones que els Serveis 

Socials van derivar al programa, es va atendre 7.000 persones i, d’aquestes, només el 22% han 

aconseguit una feina. En relació amb això, pregunta si s’ha valorat el temps mitjà que transcorre 

entre que una persona és derivada al programa des dels Serveis Socials i obté una feina. Afirma 

que el principal problema és sobretot la temporalitat, atès que la majoria de contractes no 

arriben a un any. Opina que, per tant, cal fer més esforços perquè aquest programa pugui ser un 

instrument per a la inserció sociolaboral i perquè els llocs de treball puguin ser més estables. 

D’altra banda, destaca que treballar conjuntament amb les entitats del tercer sector en aquest 

programa aporta valor a l’Ajuntament de Barcelona. 
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Assenyala que, a banda d’aquest programa, el Govern no ha aplicat el pla de xoc al qual es va 

comprometre a l’inici del mandat i que deia que crearia 2.500 llocs de feina i hi destinaria 50 

milions d’euros. Remarca que, en comptes d’això, s’han fet plans d’ocupació que només 

ofereixen 1.036 places i una aplicació pressupostària de 12 milions. Explica que pensen que, 

dins d’aquests programes globals, s’hi han d’inserir els programes adreçats a persones en risc 

d’exclusió per tal de garantir uns llocs de treballs menys temporals i més estables.  

 

La Sra. ROVIRA expressa la preocupació del Grup Municipal de la CUP per l’informe. 

Manifesta que, en primer lloc, voldrien saber qui ha participat en l’elaboració del programa, o 

en la continuació del programa que ja existia, i pregunta si hi han participat usuàries i  

treballadores dels Serveis Socials, que són les que deriven les persones a aquest programa.  

Explica que també els preocupa l’anàlisi de la precarietat que fa el Govern perquè consideren 

que se centra en la culpabilització de la persona, atès que parla només de desenvolupar les seves 

competències per afrontar la precarietat laboral, quan aquesta és fruit de la responsabilitat que 

tenen les empreses i les entitats socials pel que fa a oferir una feina digna sense temporalitat i 

amb sous que garanteixin una vida digna a totes les persones. Afirma que, en aquest sentit, es 

parteix d’una mala anàlisi que no correspon a un govern d’esquerres i que vol plantar cara a la 

precarietat laboral. D’altra banda, manifesta que també els preocupa que s’exigeixi a altres 

empreses el que el mateix Ajuntament no fa, ja que és incapaç de garantir unes bones 

condicions laborals a les empreses que gestionen diferents serveis de la ciutat.  

Assenyala que l’informe diu que un 60% de la inserció s’ha fet en l’àmbit de les treballadores 

de neteja dels hotels, i pregunta al Govern si ha sentit a parlar del col·lectiu de les «kellys», que 

cobren 3 euros per netejar una habitació. Afirma que, per tant, no els sembla que es pugui dir 

que aquest programa funciona, ja que genera precarietat i no resol els problemes d’arrel. Opina 

que, per a això, cal que l’Ajuntament tingui realment un control sobre els llocs de treball que 

genera, que han de ser de qualitat i han de poder garantir una vida digna a les persones.  

Explica que persones de Serveis Socials directament vinculades al programa els han dit que es 

fan insercions de dos o tres dies en el mercat laboral, que el perfil de les persones usuàries 

respon sobretot al que s’anomena «nova pobresa», mentre que no es treballa amb gent que 

pateix un risc d’exclusió social fruit de la seva procedència de classe, i que hi ha un col·lapse 

latent de les derivacions cap a aquest programa.  

 

La Sra. ORTIZ agraeix les aportacions dels grups municipals. Manifesta que, com a Govern, 

són ambiciosos i un dels seus objectius és transformar la realitat, que creuen que és 

profundament injusta, sobretot des del punt de vista de la inclusió social. Afirma que, tanmateix, 

no es poden fer miracles des d’un programa. En aquest sentit, remarca que el diagnòstic del qual 

parteixen és el d’un mercat laboral que ofereix precarietat i sovint condicions indignes al 

conjunt de la població, i que no ofereix ni tan sols precarietat a una part de la població, que està 

directament exclosa dels itineraris d’inserció laboral.  

Afirma que el Govern no utilitzarà recursos públics per contribuir a una roda de precarietat o 

temporalitat, però que volen avaluar el programa per la seva funció i la seva utilitat. En relació 

amb això, destaca que els col·lectius d’usuaris valoren positivament la capacitat de tornar a una 

vida laboral i recuperar les seves habilitats, i que en la trobada del Consell de Persones Sense 

Sostre els van demanar itineraris d’aquest tipus. Remarca que estan parlant de col·lectius que 

queden totalment exclosos en els altres itineraris, i que, per tant, un nivell d’inserció del 22% és 

comparativament molt considerable.  

Pel que fa a la precarietat, explica que creuen que un programa finançat amb recursos públics ha 

de fer un seguiment de les condicions laborals i que, per això, han exigit a les entitats que 

analitzin la resposta de les empreses en aquest sentit. En relació amb això, assenyala que, a 

mesura que s’ha consolidat la relació estable amb les empreses, aquestes han ampliat la 
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tipologia de contractes amb feines de llarg recorregut i millors condicions. Afirma que, per tant, 

l’evolució ha estat favorable, tot i que restaran amatents al tipus de llocs de treball que estan 

fomentant.  

Quant a la recollida de dades, manifesta que, en la seva avaluació, les mateixes entitats han fet 

la crítica que no s’havien pogut recollir algunes dades i que cal una major sistematització pel 

que fa a aquest aspecte.  

 

El Sr. BLASI reitera que celebren l’èxit d’aquest programa iniciat el 2014, i insta el Govern a 

modificar els indicadors per poder donar una millor garantia al projecte. Afirma que, en vista de 

l’experiència, cal incidir en la millora de la qualitat i en la continuïtat de la col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona i el tercer sector, que destaca que va ajudar a dissenyar el programa. 

D’altra banda, manifesta que el Govern els tindrà al seu costat per millorar el programa, sempre 

que ho faci amb una visió de treball conjunt i de reconeixement de la tasca desenvolupada 

anteriorment.  

 

La Sra. BENEDÍ dóna per tancat aquest punt, atès que la Sra. Barceló declina tornar a intervenir 

i la resta de grups han exhaurit el seu temps.  
 

Es dóna per tractat. 

 

2.-  Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula el comissionat d’Educació i Universitats.  

 

El Sr. ESSOMBA recorda que la presentació d’aquest informe respon a un compromís adquirit 

el passat mes de febrer, quan es va anunciar una mesura de govern vinculada al Projecte 

educatiu de ciutat i se’ls va demanar diàleg i participació. Manifesta que esperen, doncs, que 

aquest diàleg comenci a partir d’aquest informe sobre el Consell de Coordinació Pedagògica, 

que és un dels instruments dels quals disposa la ciutat per al desplegament del Projecte educatiu 

de ciutat, que destaca que intenta integrar «el triangle virtuós» d’escola, equipaments culturals i 

Ajuntament.  

Explica que el Consell de Coordinació Pedagògica és un espai de participació ciutadana 

educativa que es va fundar el 1991 i que aplega més de 155 institucions i entitats, que ofereixen 

més de 5.000 activitats a l’any als escolars. Destaca que és un espai en el qual es reflecteix 

clarament el compromís de moltes entitats de la ciutat amb l’educació des d’una perspectiva 

oberta i del segle XXI.  

Afirma que el Consell de Coordinació Pedagògica és un gran exemple de projecció, amb més 

d’1,5 milions de participants, no només de Barcelona sinó del conjunt de Catalunya, fet que 

posa novament de manifest el caràcter obert i acollidor de la ciutat per a la resta de ciutadans del 

país. Assenyala que és també un exemple d’equitat per les més de 23.000 places gratuïtes que 

ofereix per a activitats escolars de pagament durant el curs actual i per l’excel·lent treball que fa 

la Comissió de Gratuïtats perquè infants i adolescents d’escoles d’alta complexitat hi puguin 

accedir.  

Destaca que el Consell de Coordinació Pedagògica és un espai de qualitat pedagògica, tal com 

ho demostra el procés d’acreditació que ha tingut lloc durant l’últim any i en el qual han 

participat 96 de les 155 entitats que en formen part. A més, afirma que les més de 50.000 visites 

que acostuma a rebre el seu web avalen que és un referent de comunicació educativa de la 

ciutat, i que també es distingeix per la seva vocació de suport als centres, no només oferint 

activitats, sinó també suport als treballs de recerca de l’alumnat. Remarca que tot això no és 

mèrit de l’Ajuntament, sinó de l’excel·lència de tot un conjunt de professionals i, sobretot, de 
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les entitats que han confiat en el Consell de Coordinació Pedagògica i que han fet que tingui 

vida pròpia.  

Afirma que ara és moment d’intentar anar més enllà i que per això plantegen algunes línies de 

treball de cara a aquest mandat. A tall d’exemple, parla de la importància d’incrementar el 

treball en xarxa, per tal que passi de ser un treball bilateral entre les diferents entitats i 

l’Ajuntament a ser un treball molt més multilateral; del reconeixement de la innovació, no com 

a quelcom simplement adscrit a les entitats que formen part del Consell, sinó també com un 

element característic de les escoles que participen en les activitats, i del fet que el Consell de 

Coordinació Pedagògica, més enllà de l’estricta coordinació, esdevingui un espai d’autèntica 

trobada de la innovació a la ciutat. Remarca que aquesta innovació ha de promoure l’equitat i 

s’ha de donar des del marc del territori.  

 

El Sr. BLASI agraeix la presentació de l’informe, tot i que manifesta que els hauria agradat que 

s’hagués presentat un informe sobre la preinscripció escolar, tenint en compte que fa poc que ha 

finalitzat aquest període.  

Assenyala que és cert que aquest projecte ha tingut continuïtat al llarg del temps i ha estat, per 

tant, un compromís dels diferents governs municipals. Manifesta que consideren que el balanç 

sobre el Consell de Coordinació Pedagògica és positiu, però que la valoració dels projectes de 

futur resulta insuficient si es basen només en el document escrit i si tenen en compte el que ja es 

feia i ja s’havia establert l’any anterior. Afirma, però, que està segur que trobaran els àmbits 

oportuns per dialogar i debatre sobre possibles millores.  

Manifesta que el Grup Municipal de CiU es vol sumar a l’agraïment a les persones que fan 

possible un projecte com aquest, que destaca que permet millorar la qualitat en l’àmbit educatiu 

i en l’àmbit que va més enllà de les escoles, vinculant-hi no només l’Ajuntament, sinó també els 

equipaments i les institucions culturals de la ciutat i de fora de la ciutat.  

 

La Sra. BARCELÓ afirma que, des del Grup Municipal de C’s, donaran suport a tots els 

programes que facilitin l’accés d’infants i adolescents a les activitats esportives i culturals, ja 

que no tots poden tenir-hi accés.  

Destaca que és important que els adolescents puguin conèixer diferents àmbits que els permetin 

aprendre, tenir una ment oberta i desenvolupar un pensament crític. Manifesta que comparteixen 

els objectius que el Consell de Coordinació Pedagògica es planteja, però que els agradaria 

suggerir que s’inclogués com a objectiu el desenvolupament de factors protectors com 

l’autonomia, l’autoestima i les habilitats socials en les activitats ofertes, atesa la seva 

importància en el desenvolupament de les persones. Afirma que es tracta que les activitats 

permetin aprendre valors d’una manera lúdica.  

Manifesta que l’augment de les entitats que participen en el Consell de Coordinació Pedagògica 

és molt positiu, però que volen preguntar quin seria el nombre ideal d’entitats aplegades en 

aquest Consell, quins són els criteris per formar-ne part, i si algunes n’han quedat excloses. 

D’altra banda, opina que és important augmentar l’oferta gratuïta, tenint en compte les 

condicions econòmiques actuals. En relació amb això, afirma que l’objectiu és que els nens i 

adolescents de la ciutat puguin participar en totes les activitats ofertes, ja que el baròmetre de 

les famílies del 2014 posava de manifest que molts d’ells no podien tenir accés a activitats 

extraescolars. En aquest sentit, remarca que la igualtat d’oportunitats comença en l’educació, i 

no únicament en l’educació formal, sinó també en les activitats de lleure educatiu.  

Assenyala que l’informe parla d’un segell de qualitat que correspon a la valoració pedagògica 

de l’entitat i de les activitats que ofereix, però que aquest segell de qualitat és només per a les 

entitats que s’incorporen de nou i els agradaria que fos extensiu a totes les entitats que formen 

part del Consell. Manifesta que també els agradaria que l’avaluació no es fes únicament a través 

del segell de qualitat, sinó també a partir de la percepció dels mateixos escolars.  
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La Sra. BENEDÍ afirma que el Grup Municipal d’ERC valora positivament l’informe presentat. 

Destaca que el resum executiu mostra l’esforç i el compromís de Barcelona com a agent 

educatiu de referència, capaç d’oferir una xarxa educativa que aplega més de 155 institucions i 

entitats ciutadanes que ofereixen més de 5.000 activitats extraescolars als nois i noies d’entre 0 i 

18 anys.  

Manifesta que estan d’acord que, en la societat actual, és fonamental ampliar les experiències 

viscudes i connectar-hi els aprenentatges escolars. Assenyala, però, que els preocupa la 

limitació d’edat, ja que entenen l’educació com un procés al llarg de la vida, cosa que implica 

una aposta pels cicles formatius i per valoritzar aquest tipus d’educació amb iniciatives i 

dinàmiques com les que s’exposen a l’informe. Explica que pensen que, amb la crisi actual i la 

situació d’atur que pateix el jovent, la limitació d’edat perd el seu sentit i cal fer una aposta 

ferma per l’educació al llarg de la vida.  

Afirma que valoren positivament el compromís social de les entitats, i que creuen que caldria 

estudiar la possibilitat d’ampliar el compromís de gratuïtat com a requisit per a tota nova entitat 

que es vulgui incorporar en el Consell de Coordinació Pedagògica, tal com es fa amb el segell 

de qualitat. Explica que també valoren positivament la promoció de la formació contínua dels 

docents, però que troben a faltar espais i temps per a l’intercanvi de projectes i d’innovacions 

entre els mateixos docents. En relació amb això, opina que cal augmentar les capacitats i 

possibilitats dels centres de recursos pedagògics, i pregunta si s’ha previst establir aquestes 

sinergies.  

Assenyala que troben a faltar referències a la resta de la comunitat educativa, com les AMPA. 

En aquest sentit, explica que l’informe parla de la necessitat d’ampliar la xarxa, però no fa 

esment d’una part del sistema educatiu que té un paper fonamental a l’hora de crear aquesta 

xarxa, fer-ne difusió i crear vincles pedagògics entre institucions, centres i entitats.  

Afirma que un altre aspecte que els sobta és que els centres educatius puguin optar només a un 

màxim de vuit activitats diferents. Explica que podrien entendre aquesta limitació davant un 

excés de demanda, però que en l’informe s’apunta que el sistema de sorteig i de sobredemanda 

només es dóna pel que fa a determinades activitats o entitats. Manifesta que, per tant, creuen 

que seria positiu ampliar el nombre d’activitats i fer-ho en la línia ja plantejada de reforç als 

centres educatius de màxima complexitat.  

Conclou que valoren positivament la tasca del Consell de Coordinació Pedagògica i encoratgen 

el Govern a continuar treballant per ampliar l’oferta i la difusió d’activitats i el nombre d’agents 

educatius implicats.  

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que el Grup Municipal del PSC creu que el compromís social és 

una condició indispensable de la tasca educativa i s’ha de potenciar al màxim. Afirma que 

només amb aquest compromís social es podrà lluitar contra les desigualtats i garantir l’accés 

universal, en aquest cas a les activitats educatives escolars i extraescolars, sense els límits de la 

capacitat econòmica.  

Explica que també pensen que la innovació pedagògica ha d’estar present en totes les polítiques 

educatives, especialment de l’Ajuntament de Barcelona, i ha d’impregnar-ne tota l’estructura, i 

que estan molt d’acord amb el plantejament que fa el Govern de donar un nou enfocament al 

Consell de Coordinació Pedagògica. Assenyala que es tracta d’una entitat important perquè 

aplega 155 institucions i entitats i ofereix centenars d’activitats educatives que van en la línia de 

fer de Barcelona una ciutat educadora, però que és cert que cal reforçar la coordinació entre 

aquestes entitats, marcar objectius, tenir un programa de treball compartit i treballar 

conjuntament per millorar i adaptar el contingut que s’ofereix a la situació real de la ciutat i a 

les necessitats educatives de l’alumnat.  



 

Ref:  CCP 6/16 Drets Socials, Cultura i Esports 

v.  18/ 5/ 2016     8: 48 
11 

Manifesta que els sembla interessant la introducció del concepte de garantia pedagògica perquè 

sempre han defensat que cal potenciar la relació entre la ciutat i les institucions i entre les 

entitats i les universitats. Afirma que, per tant, valoren molt positivament la creació del segell de 

qualitat en col·laboració amb l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Barcelona 

i altres agents per garantir i millorar la qualitat pedagògica de les accions que es desenvolupen 

dins del programa d’activitats escolars.  

Finalment, agraeix a les entitats i institucions que participen en el Consell la seva tasca i les 

encoratja a abordar nous reptes.  

 

La Sra. ESTELLER afirma que el Grup Municipal del PP valora aquest informe, que respon a 

un compromís que es va adquirir el mes de febrer i que posa en valor i en relleu les activitats 

vinculades al Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona.  

Manifesta que estan d’acord a donar un nou impuls a totes les activitats, sobretot pel que fa a la 

coordinació i el segell de qualitat. En relació amb això, explica que creuen que els usuaris han 

de tenir un coneixement de la qualitat de l’oferta i dels valors de cada entitat, i demana que 

s’apliqui a totes les entitats que participen en la plataforma. D’altra banda, assenyala que 

l’informe parla de les gratuïtats que s’han concedit, però que voldrien saber quantes se’n van 

sol·licitar i quantes es van denegar i per quin motiu, així com els criteris pels quals es 

concedeixen. Pel que fa a això, indica que l’informe parla dels criteris bàsics, però que volen 

saber si n’hi ha d’altres. Així mateix, pregunta si s’ha atès tota la demanda dels centres 

educatius amb especials dificultats.  

Explica que creuen que és bo potenciar més els treballs de recerca, atès que la recerca marca la 

diferència a l’hora d’aportar més valor. D’altra banda, pregunta si la informació s’envia a les 

escoles i a les AMPA; per què el 30% dels centres que tenen dret a gratuïtat no hi accedeixen, i 

per què no s’amplia el programa fins als 18 anys.  

Finalment, manifesta que troben a faltar que es puguin incorporar al Consell algunes empreses, 

tenint en compte la connexió educativa que pot tenir aquest canal.  

 

La Sra. ROVIRA afirma que, des del Grup Municipal de la CUP, comparteixen la necessitat que 

entitats i centres educatius treballin per garantir una educació integral als alumnes mitjançant 

activitats i formacions amb agents socials i entitats de la ciutat. Assenyala que, tanmateix, 

creuen que totes les entitats haurien de passar pel procés de garantia pedagògica, 

independentment de la data en què van entrar a formar part del Consell de Coordinació 

Pedagògica. En relació amb això, manifesta que qüestionen la presència d’algunes entitats, com 

la Fundació Gas Natural o la Fundació la Caixa, ja que el seu esperit és poc o gens coherent 

amb les activitats i actuacions que realitzen. Explica que no entenen com entitats financeres que 

són responsables de milers de desnonaments i d’empitjorar les condicions de vida material de 

milers de famílies poden participar en activitats educatives per als escolars.  

Assenyala que, d’altra banda, hi troben a faltar entitats sense ànim de lucre que parlin de temes 

com l’alimentació, la salut, l’educació emocional o les energies alternatives, o entitats que facin 

visibles aquells col·lectius que la ciutat fa invisibles, com els col·lectius feministes o de papers 

per a tothom, o les entitats que treballen en el marc d’una economia social i solidària. Manifesta 

que, en aquest sentit, creuen que també és responsabilitat de l’Ajuntament garantir que no es 

facin intervencions contradictòries. Afirma que cal homogeneïtzar una línia pedagògica 

concreta que sigui controlada des de l’Ajuntament, conjuntament amb el professorat i els 

centres educatius, per evitar visions totalment diferents respecte als temes que es treballen amb  

l’alumnat, que és qui finalment en surt perjudicat, a més de la línia pedagògica.  

Finalment, explica que pensen que cal tendir a cobrir la gratuïtat a totes les escoles, 

independentment si són centres de màxima complexitat, ja que entenen que l’escolarització és 
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un dret i que aquestes activitats, sovint incloses en horari lectiu, han de respondre a aquesta 

mateixa lògica.  

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula el comissionat d’Educació i Universitats.  

 

El Sr. ESSOMBA agraeix les valoracions positives i els suggeriments dels grups municipals, i 

assenyala que els traslladarà als professionals que formen part del Consell de Coordinació 

Pedagògica.  

Afirma que s’han apuntat línies importants per tenir en compte de cara al present immediat, com 

ampliar al màxim les gratuïtats, que afirma que és una línia en la qual ja es treballa; eixamplar 

la lògica del Consell de Coordinació Pedagògica a les persones adultes, en coherència amb 

l’educació al llarg de la vida, i establir vincles amb els centres de recursos pedagògics.  

Quant a la informació, explica que a finals de juny es fa un acte públic obert a tota la comunitat 

educativa de la ciutat, i que després es distribueixen fullets i altres materials informatius per 

diversos mitjans.  

Manifesta que assumeixen el repte que ha plantejat el Grup Municipal de la CUP de revisar la 

composició del Consell per ampliar-lo i enriquir-lo i per fer-lo coherent amb les finalitats i el 

sentit que té.  

 

El Sr. BLASI agraeix el to conciliador del comissionat. Manifesta que entenen que un informe 

en el qual el Govern té sis minuts per intervenir i l’oposició tres minuts no és el format idoni per 

tenir un diàleg i un debat real, i demana que es convoqui els grups municipals per poder 

disposar d’un espai que ho permeti.  

Agraeix la presentació de l’informe i el fet que s’hagin anunciat possibles noves iniciatives, tot i 

que reitera que algunes ja es van plantejar l’any passat.  

 

La Sra. BENEDÍ dóna el punt per finalitzat després que la Sra. Andrés i la Sra. Rovira hagin 

renunciat a tornar a fer ús de la paraula, ja que eren les úniques que no havien exhaurit el temps 

d’intervenció. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d) Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

3.-  (02C/2008) APROVAR a favor de la concessionària Club Unión Deportivo Hebron Taxonera la 

indemnització de 411.297,30 euros en concepte de liquidació del contracte de gestió de serveis 

públics, en la modalitat de concessió, amb número d’expedient 02C/2008 a data 30 d’abril de 

2016, segons detall que s’adjunta en Annex número I, en compliment de la sentència núm. 

901/2014, dictada el dia 13 de novembre de 2014, per la Secció Cinquena de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el 
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rotlle d’apel·lació núm. 8/2012, interposat per la Fundació Marcet contra l’Ajuntament de 

Barcelona; ADVERTINT-LI que ha de continuar gestionant la instal·lació en els termes 

establerts en l’informe de 19 de gener de 2015 fins que s’hagi dictat nou acord d’adjudicació 

del contracte, moment en què s’actualitzarà la indemnització pel temps transcorregut des del 1 

de maig de 2016; ORDENAR l’autorització i disposició de despesa de 411.297,30 euros a favor 

del concessionari Club Unión Deportivo Hebron Taxonera per part del Gerent del Districte com 

a òrgan competent, de conformitat amb el Decret d’Alcaldia de 13 de juny de 2015 en matèria 

de gestió econòmica; NOTIFICAR la present resolució a Club Unión Deportivo Hebrón 

Taxonera; a la recurrent Fundació Marcet; i DONAR-NE compte a l’Òrgan jurisdiccional 

esmentat. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada d’Esports.  

 

La Sra. CARRANZA recorda que aquest expedient prové de la sessió de la Comissió del 21 de 

desembre del 2015, en la qual es va aprovar la ratificació de la sentència del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, en la qual es deia que l’entitat que gestionava aquest equipament havia 

de continuar ocupant-se de la gestió fins que es tornés a licitar el concurs. Explica que, en 

aquest primer expedient, es diu que la indemnització serà de 411.297 euros en concepte de 

liquidació del contracte de gestió. Afirma que, un cop fet això, l’expedient següent diu que 

s’han d’atorgar 141.500 euros per cobrir el dèficit d’explotació previst per al 2016 i que, a partir 

d’aquí, es pot tornar a fer la licitació de la instal·lació esportiva.  

 

La Sra. VILA expressa el vot a favor del Grup Municipal de CiU. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta que el Grup Municipal de C’s vota a favor de la proposta tenint 

en compte que es tracta de complir una sentència.  

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa el vot a favor del Grup Municipal d’ERC. Explica, però, que no 

poden deixar de ser crítics amb una mesura que dóna continuïtat a una situació de precarietat i 

d’injustícia econòmica en la gestió d’un equipament esportiu important per al districte d’Horta-

Guinardó i per a la ciutat. Afirma que, a més a més, creuen que aquesta mesura no posa en valor 

la tasca realitzada pel gestor de la instal·lació, que ha aconseguit posar en marxa una instal·lació 

capdavantera, tot i les dificultats i les errades comeses per l’Ajuntament en el procés 

d’adjudicació, a les quals caldria sumar el perjudici generat per la reducció de preus públics 

sense la compensació adient. Pel que fa a això, manifesta que volen aprofitar per assenyalar les 

dificultats econòmiques que ocasiona als gestors d’instal·lacions esportives la política de preus 

públics que aplica l’Ajuntament, que condemna el consistori a concedir, any rere any, aquest 

tipus de subvencions extraordinàries per pal·liar la manca de recursos que el mateix Ajuntament 

genera amb aquesta política. 

 

La Sra. ANDRÉS pregunta si voten conjuntament els punts 3 i 4 o només el 3.  

 

La Sra. BENEDÍ respon que només el 3.  

 

La Sra. ANDRÉS expressa el vot a favor del Grup Municipal del PSC, i remarca la importància 

que els equipaments de proximitat, com aquest equipament esportiu municipal, siguin gestionats 

per entitats i persones del territori. En aquest sentit, opina que, a l’hora de fixar les bases dels 

concursos per a les concessions, cal tenir cura que aquestes entitats tinguin opcions i no 

succeeixin coses com les que han donat lloc a aquest expedient.  
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La Sra. ESTELLER afirma que el Grup Municipal del PP sempre vota a favor del compliment 

de les sentències. D’altra banda, pregunta quan està previst fer el concurs.  

 

La Sra. ROVIRA expressa l’abstenció del Grup Municipal de la CUP.  

 

La Sra. CARRANZA, en resposta a la pregunta de la Sra. Esteller, explica que, un cop fet el pas 

d’aprovar la indemnització, es pot fer aquest concurs al més aviat possible, atès que el Districte 

d’Horta-Guinardó ja té el plec preparat. Assenyala que, mentrestant, l’entitat que gestiona la 

instal·lació en aquests moments té l’obligació de continuar gestionant-la.  
 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Vila expressa el vot favorable de 

CIU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Puigcorbé expressa el vot 

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

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

 

4.-  (066/2016) ATORGAR una subvenció màxima a favor del Club Unión Deportivo Hebron 

Taxonera, amb NIF G-62856687, concessionària del contracte de gestió de serveis públics en la 

modalitat de concessió per a la gestió i explotació del camp municipal de futbol de la Vall 

d’Hebron i els camps municipals de futbol i rugbi de la Teixonera, per un import màxim de 

141.500,00 euros, per cobrir el dèficit de l’explotació previst de l’any 2016, motivat per la 

modificació dels preus públics de determinades prestacions de les instal·lacions esportives 

municipals acordat per la Comissió de Govern el 14 de desembre de 2011, i de conformitat amb 

el topall màxim de subvenció establert per l’acord de la Comissió de Qualitat de vida, Igualtat, 

Joventut i Esports, de 16 d’abril de 2013, amb el benentès que el reconeixement de les 

obligacions de pagament de l’esmentada quantitat quedarà condicionada a l’acreditació per part 

de l’entitat del perjudici econòmic efectiu per la modificació de les tarifes; i de la valoració 

econòmica de la indemnització que cregui que li correspon percebre, si escau, tenint en compte 

el grau d’amortització de la inversió realitzada, en base a la liquidació de contracte en curs, en 

virtut de resolució de 9 de febrer de 2015 de compliment i execució de sentència núm. 

901/2014, dictada el dia 13 de novembre de 2014, per la Secció Cinquena de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el 

rotlle d’apel·lació núm. 8/2012, interposat per la Fundació Marcet contra l’Ajuntament de 

Barcelona i serà proporcional al temps transcorregut de l’any 2016 en què es mantingui com a 

concessionària; per cobrir el dèficit de l’explotació i mantenir l’equilibri econòmic, de 

conformitat amb la clàusula 17.2.d) del Plec de clàusules administratives del contracte, així com 

l’establert als articles 249.b) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament 

d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya i 129.2 del Decret de 17 de juny 

de 1955, pel qual s’aprova el Reglament de serveis de les corporacions locals; AUTORITZAR i 

DISPOSAR l’esmentada despesa amb càrrec al compte corresponent del pressupost de despeses 

de l’exercici 2016. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada d’Esports.  

 

La Sra. CARRANZA assenyala que aquest expedient és la continuació de l’anterior. Afirma 

que, en aquest cas, es cobreix el dèficit d’explotació previst per a l’any 2016, que es fixa en 

141.500 euros, i es diu que quan es torni a concedir l’adjudicació es revisarà aquesta quantitat 

d’acord amb el temps transcorregut fins que gestioni la instal·lació una altra entitat.  

 

La Sra. ROVIRA manifesta que no entenen que, si l’any 2011 es va acordar una rebaixa de les 

tarifes de les instal·lacions esportives per promocionar l’accés a l’esport, ara s’atorgui una 
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subvenció a l’empresa gestora del camp de futbol de la Vall d’Hebron perquè ha deixat 

d’ingressar diners per aquesta decisió. Afirma que consideren que això és un contrasentit i que, 

per tant, caldria regular-ho i procurar que no torni a passar.  

 

La Sra. CARRANZA assenyala que el que fan precisament és cobrir el dèficit que provoca la 

baixada de preus públics.  
 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Vila expressa el vot favorable de 

CIU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Puigcorbé expressa el vot 

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

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

 

c) Proposicions 

 

V) Part d’impuls i control 

 

a) Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

5.-  (M1519/3314) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a dur 

a terme les accions que siguin necessàries per a que la Fundació Montserrat Gabarró pugui 

iniciar l’activitat d’una nova escola d’atenció per a infants amb dificultats d’aprenentatge. 

 

La Sra. VILA manifesta que presenten aquesta proposició amb l’objectiu d’expressar el seu 

suport i fer un reconeixement a la tasca que, des de l’any 1974, la Fundació Montserrat Gabarró 

realitza tant al districte de l’Eixample com al de Sarrià-Sant Gervasi a favor de noi i noies amb 

discapacitat, a fi que puguin rebre una formació en un entorn confortable i que dóna 

tranquil·litat a les persones que tenen persones amb diversitat funcional a càrrec seu.  

Assenyala que fa temps que aquesta entitat treballa per tenir un espai millor i definitiu a 

l’Eixample. Explica que es va començar a treballar perquè l’illa Germanetes, que havia d’acollir 

diferents equipaments públics, pogués donar cabuda a la futura escola amb diferents serveis 

associats, però que les notícies que han rebut des del Districte de l’Eixample és que el Govern 

municipal no té la intenció de fer una cessió de terrenys a aquesta iniciativa d’interès general. 

Tot seguit presenta la proposició. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta que el Grup Municipal de C’s votarà a favor de la proposició, ja 

que en el darrer Consell Plenari del Districte de l’Eixample van presentar una proposició en 

aquest sentit, en la qual demanaven que en el termini de tres mesos el Govern municipal fes una 

oferta de cessió d’un espai municipal a l’escola Fàsia per poder instal·lar-hi la nova escola, 

preferentment a l’illa Germanetes, i si no era possible, a qualsevol altre espai de l’Eixample que 

reunís les condicions necessàries. Precisa que per «condicions necessàries» volen dir que, per 

exemple, hi pugui accedir el transport, ja que és una escola que rep alumnat d’altres districtes de 

Barcelona i fins i tot de fora de la ciutat.  

Afirma que creuen que és necessari que aquesta escola disposi de l’espai que necessita. 

Remarca que és l’única escola d’educació especial que hi ha a l’Eixample, i recorda que la va 

fundar fa 40 anys la Sra. Montserrat Gabarró com una escola inicialment destinada a nens amb 

trastorns del llenguatge. Explica que avui està situada al passatge Domingo, amb dos pisos que 

acullen 70 alumnes d’entre 5 i 18-19 anys amb discapacitat psíquica i/o altres trastorns de 

caràcter o de personalitat. Assenyala que hi ha un altre centre a Sarrià, i que entre els dos 
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centres sumen un total de 140 alumnes. Destaca que el que té de positiu aquesta escola és que 

disposa d’aules reduïdes per poder oferir una educació personalitzada a cada alumne.  

Manifesta que estan a favor de l’educació inclusiva, però que saben que hi ha determinats 

alumnes que necessiten unes condicions especials d’aprenentatge. Explica que en la proposta 

que van presentar en el Consell Plenari de l’Eixample feien referència a l’illa Germanetes 

perquè el 2010 es va aprovar el Pla especial urbanístic per a la reordenació de les parcel·les 

d’equipaments situades en aquest espai i es va parlar d’ampliar l’escola en aquesta illa. 

Afirma que no es poden permetre que l’única escola que hi ha a l’Eixample per a alumnat amb 

necessitats educatives especials no disposi de les condicions necessàries per dur a terme la seva 

tasca.  

 

La Sra. BENEDÍ manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, volen reconèixer la important 

feina que realitza l’escola Fàsia al districte de l’Eixample. Explica que són conscients de la 

tasca fonamental que du a terme la Fundació Montserrat Gabarró en la promoció de tota mena 

de serveis destinats a l’educació especial de persones amb discapacitat física i psíquica i la 

dotació de recursos i ajuts a les tasques educatives, pedagògiques i culturals. A més, afirma que 

comparteixen que cal donar una resposta a les necessitats de les escoles per a infants i joves 

amb necessitats especials, no només a l’Eixample sinó també a tota la ciutat, i que cal revertir la 

situació actual de manca d’oferta educativa per a aquestes persones. En relació amb això, 

remarca que donen suport a l’educació inclusiva, però que saben també que hi ha persones que 

necessiten educació especial. Manifesta que creuen, doncs, que cal atendre les necessitats 

d’aquests nois i noies, que en molts casos tenen dificultats per desplaçar-se autònomament, 

motiu pel qual el criteri de proximitat adquireix un valor important per a les seves famílies.  

Assenyala que, no obstant això, cal tenir en compte l’escassetat de sòl públic a l’Eixample i, en 

aquest sentit, recorda que el posicionament del seu grup al Districte de l’Eixample ha estat 

sempre contrari a cedir espais públics a privats. Remarca que, en aquests moments, centenars de 

famílies de l’Eixample pateixen amb angoixa la saturació i la manca de places públiques a totes 

les escoles del districte, els augments de ràtio i l’ampliació de línies i grups a diverses escoles. 

Manifesta que això mostra, d’una banda, que l’escola pública es valora i s’enforteix, i de l’altra, 

la necessitat de pal·liar un dèficit històric d’equipaments escolars per part de les 

administracions. Afirma que, per tant, creuen que cal prioritzar la construcció i el 

desenvolupament públic als solars de què es disposa i que l’illa Germanetes ha de continuar sent 

un bé comú dels barcelonins i barcelonines, tenint en compte que no es tornarà a disposar d’un 

altre espai d’aquesta envergadura fins d’aquí a un temps.  

Conclou que, tot i ser plenament conscients de la important tasca que fa la Fundació Montserrat 

Gabarró i que els seus fins es desenvolupen plenament sense ànim de lucre, creuen que una 

cessió a un privat d’un bé tan escàs a l’Eixample és hipotecar la capacitat de l’Ajuntament de 

desenvolupar equipaments públics a curt i a mitjà termini. Afirma que, per tot l’exposat, i en 

coherència amb el vot que van expressar al Districte de l’Eixample, s’abstindran.  

 

La Sra. ANDRÉS afirma que, des del Grup Municipal del PSC, volen reconèixer la tasca que fa 

la Fundació Montserrat Gabarró a favor de l’educació especial, i en concret les escoles 

d’educació especial Fàsia Sarrià i Fàsia Eixample. Recorda que, en concret, Fàsia Sarrià va ser 

Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona el 2002 i té més de 25 anys de trajectòria.  

Explica que han demanat diverses vegades, tant en el mandat anterior com en aquest mandat, 

l’elaboració d’un mapa de planificació de les necessitats d’oferta i demanda de places a tot 

Barcelona en tots els nivells educatius, i en especial al districte de l’Eixample. En relació amb 

això, assenyala que hi ha un estudi molt ben fet de la Coordinadora d’AMPA del districte que 

posa de manifest la necessitat de fer aquest mapa escolar per atendre la demanda en tots els 

nivells educatius.  
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Explica que pensen que la proposició que presenta el Grup Municipal de CiU es desvincula 

d’aquesta estratègia més conjunta i integral per abordar les necessitats educatives de la ciutat i 

de l’Eixample, i que, atès que estan esperant aquesta planificació, no donaran suport a la 

proposició.   

 

La Sra. ESTELLER afirma que el Grup Municipal del PP valora molt positivament la feina que 

fa la Fundació Montserrat Gabarró en favor dels infants amb dificultats d’aprenentatge, i 

recorda que sempre han demanat l’elaboració d’un mapa escolar especial per a aquest tipus 

d’alumnat. Remarca que estan d’acord amb l’escola inclusiva, però que són molt conscients que 

hi ha alumnes que no es poden integrar en centres d’ensenyament ordinari i que, per tant, 

requereixen una educació especial. Manifesta que creuen que cada alumne ha de rebre el tipus 

d’educació que necessita en funció de les seves capacitats, i que la Fundació Montserrat 

Gabarró fa justament aquesta feina. Afirma que, per tant, votaran a favor de la proposició. 

Explica que pensen que totes aquelles entitats que ja tenen experiència i una bona trajectòria en 

aquest àmbit aporten un valor afegit a la ciutat i són un actiu que l’Ajuntament ha d’aprofitar i 

enfortir, atès que ha de promoure la continuïtat de la seva activitat per tal de donar una educació 

de qualitat als nens i joves amb dificultats d’aprenentatge.  

 

La Sra. ROVIRA manifesta que, des del Grup Municipal de la CUP, creuen que aquesta 

proposició parteix d’un cert cinisme. Afirma que no posen en qüestió la Fundació Montserrat 

Gabarró i la tasca que fa a Barcelona, però que troben cínic el fet que el Grup de CiU proposi 

ubicar l’escola d’aquesta entitat a l’illa Germanetes. Recorda que aquest espai es va inaugurar fa 

poc i està gestionat per l’Associació de Veïns de l’Esquerra de l’Eixample juntament amb 

l’entitat Recreant Cruïlles, que l’estan dinamitzant mitjançant diferents activitats. Destaca que 

es tracta d’un espai dinàmic i de confluència entre diferents agents que volen transformar i 

millorar el barri de l’Esquerra de l’Eixample.  

Assenyala que en aquesta illa es construirà en els propers mesos un institut públic de secundària 

que actualment està en barracons i uns pisos per a lloguer social, malgrat la forta oposició del 

veïnat, que entén que hi ha una forta necessitat de zones verdes al barri per tal de disminuir els 

alts índexs de contaminació que pateix. Explica que les perspectives per als propers mesos en 

aquest espai s’emmarquen en la continuació de la feina desenvolupada durant aquest temps en 

el nou espai obert al parc provisional de Germanetes, amb la cogestió de nous espais d’horts, la 

ludoteca i espais per a joves, per anar avançant en la participació activa i directa per apoderar el 

veïnat.  

D’altra banda, manifesta que consideren, que si bé calen més escoles d’educació especial a la 

ciutat, aquestes han de ser de gestió directa, ja que és l’única manera d’assegurar la gratuïtat per 

a l’alumnat i és la via principal per garantir la igualtat d’oportunitats per construir una societat 

més justa i equitativa. En aquest sentit, remarca que la ciutat només disposa de quatre escoles 

d’educació especial de titularitat i gestió pública, mentre que hi ha més de 20 escoles 

concertades. Afirma que entenen que és important corregir aquesta desigualtat, i que la manera 

de fer-ho no és continuar amb la política de concertació i de regal de sòl públic a qui fa negoci 

amb l’educació. Manifesta que, per tot això, i en coherència amb el que ja van votar en la 

proposta que va fer el Grup de C’s en el darrer plenari del Districte de l’Eixample, hi votaran en 

contra.  

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula al comissionat d’Educació i Universitats.  

 

El Sr. ESSOMBA manifesta que, per al Govern municipal, aquesta proposició està 

descontextualitzada del conjunt de necessitats que té la ciutat. Assenyala que no preveu, per 

exemple, atendre el dèficit important de centres d’educació especial de titularitat pública que hi 
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ha a la ciutat, que és també una reivindicació de bona part de la ciutadania. Explica que, per 

aquest motiu, el Govern municipal va fer una proposta de transacció per intentar ampliar la 

proposició, per tal que preveiés totes les possibilitats i situés també la importància que té un 

poder públic a l’hora de fomentar l’educació de titularitat pública. Manifesta que aquesta 

transacció no ha estat resposta i que, per tant, els resulta molt difícil donar suport a una 

proposició que no es preveu des de la globalitat de les necessitats que tenen l’educació especial i 

els centres per a persones amb dificultats d’aprenentatge al conjunt de la ciutat.  

 

La Sra. VILA assenyala que no hi ha hagut temps de parlar sobre l’esmena i que no la van 

entendre gaire. Explica que pensava que avui el Govern proposaria aquesta esmena in voce atès 

que no l’havien pogut comentar personalment, i pregunta si es pot fer ara per poder-la integrar 

en el debat.  

 

La Sra. BENEDÍ s’hi mostra d’acord.   

 

El Sr. ESSOMBA explica que l’esmena acceptava tot el redactat de la proposta, però afegia que 

s’atendria la proposició un cop estiguessin perfilades i resoltes les necessitats de cobertura 

d’educació pública al districte de l’Eixample.  

 

La Sra. VILA manifesta que no l’accepten perquè no poden esperar fins que el Govern resolgui 

aquesta situació.  

Lamenta que la portaveu del Grup Municipal de la CUP s’atreveixi a etiquetar els grups de 

cínics quan presenten propostes de gran envergadura política que volen abordar problemes reals 

que té la ciutadania. Afirma que ella també podria dir de la Sra. Rovira que mostra una manca 

de sensibilitat i de coneixement quan diu que una fundació privada amb patrimoni familiar de 

persones dedicades a la pedagogia fa negoci, quan el que fa és donar resposta a necessitats de 

persones amb discapacitat i atendre les seves famílies. Explica que creu que la Sra. Rovira 

tampoc no coneix el món de les escoles, perquè avui dia difícilment farà negoci qui vulgui 

impulsar un projecte educatiu, sobretot d’educació especial. Manifesta que no entenen que no es 

vulgui integrar a la xarxa d’escoles de la ciutat un projecte amb vocació pública i de servei a 

persones dependents, si realment el projecte és sòlid i dóna resposta a moltes persones.  

Lamenta l’abstenció del Grup Municipal d’ERC i, sobretot, el vot en contra del Grup Municipal 

del PSC. En relació amb això, recorda que en el mandat de l’alcalde Hereu es van impulsar 

moltes línies de treball en el mateix sentit que el que ara es proposa, com en el cas de l’escola 

Paideia, a les Corts, on es va fer una cessió temporal d’un solar per a aquest centre. Opina que el 

vot en contra del Grup del PSC diu «no» al benestar de moltes famílies i a la felicitat de molts 

nois i noies que tenen problemes a la ciutat, i afirma que si aquest és el paper que farà aquest 

grup al Govern, ja poden preveure que s’anirà de mal en pitjor.  

Pel que fa al Govern, demana disculpes pel fet de no haver pogut parlar abans de l’esmena que 

va proposar. Explica que no poden estar esperant que el Govern faci un mapa i resolgui els 

problemes que hi ha a la ciutat en matèria educativa per donar resposta a un col·lectiu que té un 

interès general i que busca recursos per construir la seva escola. Assenyala que el Govern diu 

que la proposta està descontextualitzada, quan consideren que és feina del Govern 

contextualitzar les propostes que planteja l’oposició i trobar solucions. A més, opina que el 

Govern barreja moltes coses per no donar suport a la proposició. En aquest sentit, afirma que, 

per exemple, si hi ha «bolets», aquest problema no és de l’oposició ni té res a veure amb 

l’escola d’educació especial Fàsia.  

Pregunta per què el Govern no està a favor que hi hagi una escola d’educació especial a 

l’Eixample si no n’hi ha cap, i per què no deixa que un privat que fa 40 anys que té un projecte 

educatiu el pugui tirar endavant i s’excusa dient que primer cal fer un mapa. Opina que, tenint 
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en compte que el Grup de BC fa més d’un any  que governa, el mapa ja hauria d’estar fet, i que 

si no està fet no és tant per ineficàcia i inacció, sinó per un problema de voluntat política. 

Assenyala que el Sr. Essomba ha parlat d’igualtat d’oportunitats i d’equitat en l’informe sobre 

el Consell de Coordinació Pedagògica, que remarca que són principis que formen part de 

l’escola Fàsia. Afirma que, per tant, no acaben d’entendre el vot en contra de la proposta, quan a 

més es pot buscar un altre indret a la ciutat que no sigui l’illa Germanetes, si no es pot fer 

l’escola en aquest espai. Finalment, pregunta si l’escola Fàsia no es pot instal·lar en aquest solar 

perquè el Sr. Magrinyà, conseller municipal de BC a l’Eixample, hi té un «xiringuito» per 

trobar-se amb els seus amics.  

 

La Sra. BARCELÓ opina que la transacció que ha proposat el Govern és una esmena per 

guanyar temps. Remarca que ja fa un any que el Grup de BC governa, i pregunta quant de temps 

més passarà fins que es disposi d’un mapa i es prenguin decisions. Manifesta que és evident que 

hi ha d’haver escoles d’educació especial públiques, però que mentre no arriben i es continuen 

fent estudis, hi ha un centre d’educació especial que fa més de 40 anys que treballa per als nens 

amb dificultats d’aprenentatge i les seves famílies i el que cal és ajudar-lo. Afirma que la 

política no és només crear, sinó també ajudar i donar suport als centres que ja existeixen.  

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que no van de mal en pitjor sinó de mal en millor, tenint en compte 

que CiU ha estat 29 anys al capdavant de la Generalitat i no ha estat capaç de fer un mapa 

escolar que tingués, com a mínim, l’objectiu de saber què fa falta a la ciutat de Barcelona.   

 

La Sra. ESTELLER opina que la prioritat del Govern ha de ser atendre els nens que tenen 

dificultats d’aprenentatge i no pas la titularitat d’un centre. Opina que, per tant, l’Ajuntament ha 

de col·laborar amb les entitats que duen a terme aquesta tasca i fer allò que li correspon, com 

cedir-los un espai i veure a quin tipus de concert es pot arribar amb la Generalitat respecte a les 

places i com es pot donar resposta a aquests nens.  

Remarca que l’illa Germanetes és el solar més lliure que hi ha avui a l’Eixample i que els veïns 

no volen que una part d’aquest solar es destini només a fer festes, sinó a acollir els equipaments 

que necessita el districte. Demana que es prioritzi els nens amb necessitats especials i es 

reconegui el valor i la feina de la Fundació Montserrat Gabarró.  

 

La Sra. ROVIRA recorda que ha començat la seva intervenció anterior dient que reconeixien la 

feina que fa la Fundació Montserrat Gabarró. 

Explica que entenen que, quan es parla de planificació educativa, cal mirar molt més enllà de les 

necessitats actuals i que, per tant, s’ha de deixar de regalar sòl públic a empreses privades 

perquè realitzin actuacions fonamentals, com l’educació especial, a la ciutat. Manifesta que, en 

aquest sentit, el seu grup aposta per un model de gestió directa que garanteixi que tots els 

alumnes d’ara i del futur puguin accedir de manera gratuïta a aquests centres.  

 

La Sra. ORTIZ diu a la Sra. Vila que el fet que hi hagi «bolets» a l’Eixample no és un problema 

del Govern ni de l’oposició, sinó un problema per a les famílies i el veïnat de l’Eixample, que 

pateixen una manca d’escoles i equipaments públics. En aquest sentit, remarca que cal reservar i 

preservar els equipaments públics que demanen el conjunt de veïns i veïnes quan hi ha solars 

disponibles.  

Cedeix la paraula al comissionat d’Educació i Universitats.  

 

El Sr. ESSOMBA afirma que la prioritat del Govern municipal és que hi hagi un centre 

d’educació especial de titularitat pública, especialment per a l’etapa postobligatòria, ja que els 
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preus dels centres privats dificulten sovint que l’alumnat pugui continuar estudiant. Remarca 

que això és equitat i inclusió.  

D’altra banda, recorda que l’any 2014, quan governava el Grup Municipal de CiU, el Govern 

municipal es va negar a donar suport a l’Institut Angeleta Ferrer, de la Dreta de l’Eixample, que 

opina que era una reivindicació ciutadana tan legítima com la d’un centre d’educació especial.   

 

La Sra. BENEDÍ assenyala que hi ha un empat en nombre de vots i que, per tant, la proposició 

queda rebutjada.  

 

Nota de Secretaria. Això és així, en atenció al Decret d’Alcaldia de 16 d’octubre de 2015 de 

desconcentració de la facultat diriment en les comissions del Consell Municipal. 
 

La Sra. Ortiz expressa el vot contrari de BnComú, la Sra. Vila expressa el vot favorable de 

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

d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot contrari del PSC, 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 C’s: 

 

6.-  (M1519/3286) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Que l’Ajuntament de 

Barcelona, en coordinació amb l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 

realitzin una campanya de conscienciació i divulgació de la realitat de les persones amb 

diversitat funcional, que necessiten l’ajuda d’un gos d’assistència, per al desenvolupament de la 

seva vida quotidiana. - Que des de la Segona Tinència d’Alcaldia (Drets Socials), en 

coordinació amb les regidories corresponents de comerç i mobilitat, es realitzi una campanya de 

sensibilització per al compliment de la Llei 19/2009, que reculli i reguli el dret a l’entrada de 

gossos d’assistència als establiments i al transport públic. 

 

La Sra. BARCELÓ explica que aquesta proposta va néixer d’una reunió que van mantenir amb 

l’Associació d’Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya, que els va dir que a vegades, a la ciutat 

de Barcelona, les persones que porten un gos d’assistència tenen dificultats per entrar en un 

establiment o agafar el transport públic.  

Afirma que a Catalunya hi ha al voltant de 300 gossos d’assistència que ajuden les persones que 

tenen algun tipus de diversitat funcional i que aproximadament un 95% són gossos pigall. 

Recorda que a la Llei 19/2009, aprovada al Parlament de Catalunya, es posen de manifest els 

drets i deures dels usuaris de gossos d’assistència, exposats en els articles 11 i 12, d’accés a 

l’entorn i de determinació dels llocs, els locals, els establiments, els allotjaments, els transports i 

els espais públics o d’ús públic. Assenyala que en aquesta llei es parla dels diferents gossos 

d’assistència que donen suport al desenvolupament autònom de les persones amb diversitat 

funcional en el seu dia a dia. Explica que hi ha els gossos pigall, que guien les persones amb 

discapacitat visual o sordcegues; els gossos de servei, que ajuden les persones amb discapacitat 

física en les activitats de la vida diària, tant a l’entorn privat com a l’extern; els gossos de 

senyalització, que serveixen per avisar les persones amb discapacitat auditiva sobre diferents 

sorolls i n’indiquen la font de procedència; els gossos d’avís, ensinistrats per donar una alerta 

mèdica a les persones que pateixen epilèpsia, diabetis o altres malalties; i els gossos per a 

persones amb trastorns de l’espectre autista, que són gossos ensinistrats per tenir cura de la 

integritat física d’aquestes persones, guiar-les i controlar les situacions d’emergència que poden 

patir.  

Manifesta que al segle XVII ja es van començar a ensinistrar gossos per ajudar les persones que 

havien perdut la visió, i que persones que tenen com a ajudant o col·laborador un gos 
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d’assistència el defineixen com «la seva guia, la seva ombra i la seva llum». En aquest sentit, 

remarca que aquests gossos no són únicament els seus ajudants, sinó que passen a ser els seus 

companys de vida, i que gràcies a ells poden interaccionar amb el seu entorn. Destaca que els 

gossos d’assistència permeten que les persones amb diversitat funcional puguin desenvolupar 

activitats en la seva vida diària com qualsevol persona sense cap diversitat funcional, com sortir 

de casa, anar a comprar o agafar el transport públic, i que, a més, tenen la funció de detectar els 

perills eventuals, ateses les barreres arquitectòniques que encara hi ha a Barcelona, tot i ser una 

ciutat que destaca per la seva accessibilitat.  

Explica que la Llei 19/2009 preveu multes per a aquells que no deixen entrar els gossos als llocs 

d’atenció al públic o al transport, que poden arribar als 9.000 euros, però que sovint els usuaris 

dels gossos pigall no denuncien. Afirma que el pitjor de prohibir l’entrada a un gos d’assistència 

és que significa prohibir l’entrada a una persona amb diversitat funcional, que remarca que són 

persones que han de tenir facilitats i no pas més obstacles. Manifesta que sembla, doncs, que 

encara hi ha sectors de la societat que no coneixen la llei ni la gran tasca que realitzen aquests 

gossos. Tot seguit llegeix la proposició. 

 

La Sra. HOMS afirma que els serveis públics de Catalunya han de promoure les condicions 

perquè la llibertat i la igualtat dels individus i dels grups siguin reals i efectives, i facilitar la 

participació de totes les persones en la vida política, econòmica, cultural i social. Manifesta que, 

així mateix, han de garantir la protecció jurídica de les persones amb discapacitat, han de 

promoure la integració social, econòmica i laboral, i han d’adoptar les mesures necessàries per 

suplir o complementar el suport del seu entorn familiar directe. A més, assenyala que els serveis 

públics han d’adoptar les mesures pertinents per assegurar l’accés d’aquestes persones en 

igualtat de condicions que la resta a l’entorn físic, al transport, a la informació, a les 

comunicacions i a altres serveis i instal·lacions oberts al públic o d’ús públic.  

Destaca que l’accés a l’entorn de les persones amb discapacitat visual acompanyades de gossos 

pigall és un exponent clar del servei d’ajut animal. Assenyala que, si bé el marc jurídic només fa 

referència als usuaris amb aquesta discapacitat específica, els gossos d’assistència inclouen 

diferents tipus de gossos ensinistrats per donar suport a persones amb discapacitat o amb 

determinades malalties, la denominació i la classificació dels quals segueixen els criteris 

convinguts internacionalment. Manifesta que, de la mateixa manera que es constata la necessitat 

que tenen les persones amb discapacitat visual d’utilitzar el gos pigall, es fa igualment palesa la 

necessitat que tenen altres persones amb discapacitat auditiva o física, o amb determinades 

malalties com l’autisme, l’epilèpsia o la diabetis, de ser assistides per gossos ensinistrats, per tal 

de guiar-les, ajudar-les en l’acompliment de les tasques de la vida diària o avisar-les dels perills 

o d’atacs imminents. Afirma que, per tant, caldria definir un àmbit jurídic comú per a totes 

aquestes persones amb diferents discapacitats que necessiten fer ús de gossos d’assistència. 

Conclou que, per tot l’exposat, i pels arguments expressats pel grup proposant, el Grup 

Municipal de CiU votarà a favor de la proposició.  

 

La Sra. BENEDÍ assenyala que la utilització i la regulació legislativa dels gossos d’assistència i 

teràpia assistida són un tema força desconegut a la societat, tot i el pes que tenen aquests 

animals en l’ajuda a les persones amb necessitats especials relacionades amb patologies, 

deficiències motores o sensorials, o diversos tipus de discapacitat.  

Explica que els gossos d’assistència passen a viure a casa de la persona a la qual assisteixen una 

vegada acaben l’entrenament i la fase d’acoblament, i que, un cop traslladats, les organitzacions 

duen a terme visites de rutina per comprovar que l’entrenament és efectiu i que cada part, 

assistent i assistit, du a terme la seva funció correctament. Afirma que, a partir d’aquí, el gos 

d’assistència passa a formar part de la vida quotidiana de la persona que el necessita.  
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Recorda que el 19 de novembre de 2009 el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la 

Llei d’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència. Destaca que 

aquesta normativa suposa un pas endavant respecte la llei que regula l’accés a l’entorn de les 

persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall, ja que no només dóna 

cobertura a les persones usuàries d’aquest tipus de gossos, sinó també a totes aquelles persones 

amb discapacitat auditiva, física, autisme o determinades malalties que són assistides per altres 

gossos especialment ensinistrats per guiar-les i ajudar-les en les tasques diàries o per avisar-les 

de perills o atacs imminents. Assenyala que aquesta llei garanteix l’accés als llocs, locals, 

establiments, allotjaments, transports i espais públics o d’ús públic de les persones amb 

diversitat funcional i els seus gossos d’assistència, i també regula l’ensinistrament i la cura 

d’aquest tipus de gossos, així com els centres encarregats de fer-ho. Precisa que els llocs als 

quals poden accedir són els següents: locals i establiments d’ús públic o d’atenció al públic com 

restaurants, museus i espectacles, siguin de titularitat pública o privada; allotjaments i altres 

establiments turístics; transports públics; rius, llacs i altres superfícies o masses d’aigua; platges, 

sempre que no estigui expressament prohibit per les ordenances municipals; espais naturals de 

protecció especial; llocs de treball, i centres docents.  

Manifesta que entenen que calen campanyes de conscienciació i sensibilització que arribin a 

tots aquells establiments i transports públics on és d’obligat compliment deixar entrar els gossos 

d’assistència. Conclou que, per tot l’exposat, el Grup Municipal d’ERC dóna suport a la 

proposició.  

 

La Sra. ANDRÉS afirma que el Grup Municipal del PSC votarà a favor de la proposició perquè 

creuen que s’ha d’avançar en la línia de fer que les persones amb una discapacitat o una malaltia 

puguin desenvolupar la seva vida quotidiana a la ciutat en condicions d’igualtat respecte a la 

resta de la ciutadania. Destaca que, en aquest cas en concret, s’ha avançat molt, ja que hi havia 

una llei de l’any 1993 que només parlava dels gossos guia de les persones amb una discapacitat 

visual, i l’any 2009 es va fer un pas molt important en reconèixer també els gossos d’assistència 

per a persones amb altres tipus de discapacitats i, fins i tot, malalties.  

Manifesta que actualment hi ha més de 200 gossos d’assistència a tot Catalunya, cosa que 

remarca que és molt rellevant des del punt de vista qualitatiu, ja que permet que les persones 

que fan servir aquests gossos puguin exercir plenament la seva ciutadania a Barcelona. Afirma 

que, per tant, és important que es doni compliment als manaments legals i no s’entorpeixi ni la 

feina dels gossos ni l’accés de les persones que els necessiten als espais d’ús públic, més enllà 

de les limitacions que estableix la mateixa llei, com les relatives a la manipulació d’aliments, les 

piscines o les condicions higièniques del gos, entre d’altres.  

Demana que, si es fa aquesta campanya, es compti amb les associacions que duen a terme les 

tasques de divulgació i d’ensinistrament dels gossos.  

 

La Sra. ESTELLER manifesta que el Grup Municipal del PP donarà suport a la iniciativa, entre 

altres coses perquè és necessari que les persones tinguin coneixement del marc normatiu i 

prenguin consciència que, quan no es deixa entrar un gos en un espai, s’impedeix que una 

persona hi accedeixi, ja que aquesta persona necessita el suport del gos per fer-ho. A més, 

remarca que no es tracta només de persones amb discapacitat visual, sinó també de persones 

amb altres malalties.  

Assenyala que la llei del 2009 estableix on poden entrar els gossos d’assistència i estableix unes 

sancions molt elevades a qui ho impedeixi. Explica que el problema és que a vegades la falta de 

cultura i el desconeixement fan que poca gent sàpiga que té l’obligació de permetre l’entrada 

d’aquests gossos. Destaca que hi ha moltes entitats que fan una bona tasca de conscienciació 

respecte a això, però que necessiten més suport institucional perquè es faci una major difusió de 
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les conseqüències que té per a les persones amb discapacitat la prohibició d’accés als llocs dels 

seus gossos d’assistència.  

 

La Sra. ROVIRA manifesta que, des del Grup Municipal de la CUP, sempre han defensat 

l’establiment de les bases per a la construcció d’una Barcelona feminista inclusiva que 

garanteixi els drets socials de totes les veïnes, i en particular dels col·lectius sovint discriminats. 

Assenyala que aquesta discriminació té les seves arrels en un model de societat classista, 

patriarcal, paternalista i no inclusiva, i en una ciutat que no ha estat dissenyada per a tothom. 

Afirma que són diverses les barreres que impedeixen la participació dels diferents col·lectius en 

la societat, i que l’accés a l’ocupació, la salut, l’educació, l’oci i l’habitatge en igualtat de 

condicions que la resta de la ciutadania no és una realitat actualment. Manifesta que, en aquest 

sentit, les persones del col·lectiu mal anomenat amb discapacitat o amb diversitat funcional es 

troben sistemàticament amb múltiples barreres que els priven d’una plena inclusió social. En 

relació amb això, remarca que el problema no són les persones sinó el disseny de la ciutat, i que 

sovint cal l’ajuda d’un gos d’assistència per superar aquestes barreres. Afirma que per això 

creuen que, si es vol atacar d’arrel l’origen d’aquesta desigualtat, cal incorporar el concepte de 

disseny universal en el conjunt de la ciutat.  

Explica que no es poden oposar a aquelles mesures que facilitin l’accés de les persones que van 

acompanyades d’un gos d’assistència als establiments i al transport públic, ja que el seu objectiu 

és crear una ciutat accessible per a tothom, però que creuen que una campanya de sensibilització 

sense altres mesures per part de l’Ajuntament no és suficient per acabar amb aquesta desigualtat 

estructural. Manifesta que, per tant, creuen que també cal treballar per aplicar paràmetres 

d’accessibilitat universal i garantir a tots els districtes un transport públic i unes instal·lacions 

d’oci i de cultura totalment accessibles. En aquest sentit, afirma que estan d’acord amb la 

proposició, però pensen que també cal promoure l’adopció de noves pràctiques en les maneres 

de fer, pensar i planificar que atenguin la diversitat de la societat i afavoreixin l’accessibilitat de 

qualsevol persona a tots els àmbits socials.  

 

La Sra. ORTIZ manifesta que el Grup Municipal de BC comparteix la reflexió que treballar per 

una Barcelona accessible i inclusiva no implica només legislar, sinó que significa també un 

canvi cultural en tots els àmbits. Assenyala que l’accés a l’entorn de les persones acompanyades 

de gossos d’assistència és una qüestió que ha estat àmpliament reglamentada i legislada des 

d’una perspectiva dels drets fonamentals de les persones amb diversitat funcional, però que això 

no vol dir que aquesta accessibilitat es compleixi de manera automàtica.  

Explica que la proposta de Pla d’actuació municipal (PAM) pel que fa a una Barcelona 

accessible parteix de la universalitat de l’accessibilitat i inclou també la sensibilització de la 

ciutadania, tal com s’ha fet en programes com «Casc Antic sense barreres» o «Sants sense 

barreres», que s’han de generalitzar al conjunt de la ciutat. D’altra banda, assenyala que des de 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) treballen amb l’Associació d’Usuaris 

de Gossos Pigall de Catalunya per veure on cal fer més pedagogia i on s’originen problemes en 

l’accés a l’entorn.  

Manifesta que continuaran treballant amb els diversos agents implicats per garantir el 

compliment de la llei, però que entenen que darrere les campanyes de sensibilització com la que 

es planteja hi ha d’haver un plantejament més transversal, de manera que no s’abordi una 

qüestió molt específica d’un col·lectiu, sinó que s’intenti fer una transformació cultural en 

matèria d’accessibilitat des de la visió d’una ciutat diversa. Afirma que, tot i això, comparteixen 

la proposició i hi voten a favor.  

 

La Sra. BARCELÓ manifesta que agraeixen el suport de tots els grups a la proposta i la 

sensibilitat davant aquests temes, i que recullen les aportacions dels grups.  
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La Sra. BENEDÍ dóna per tancat el punt després que els grups hagin renunciat a fer un segon 

torn d’intervenció. 

 

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

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

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

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

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/3302) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal elabori en el termini de 3 mesos un Pla Director per començar a desplegar les 

competències del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 

 

La Sra. BENEDÍ assenyala que vol començar la intervenció plantejant tres preguntes: si els 

serveis residencials per a persones amb discapacitat i per a gent gran estarien més ben gestionats 

si el Consorci de Serveis Socials de Barcelona en fos el responsable; si la Direcció General 

d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) funcionaria millor si la gestionés el Consorci 

de Serveis Socials de Barcelona, i si l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) 

milloraria la seva gestió si els seus recursos depenguessin del Consorci de Serveis Socials de 

Barcelona. Manifesta que el seu grup considera que la resposta a aquestes preguntes és 

afirmativa.  

Destaca que els serveis socials són, juntament amb l’educació, la sanitat i les pensions, un dels 

pilars de l’estat del benestar, i que per això cal reforçar el paper del Consorci de Serveis Socials 

de Barcelona i les seves competències incrementant els traspassos de serveis especialitzats. 

Afirma que el Consorci de Serveis Socials de Barcelona ha de poder gestionar i administrar de 

manera autònoma els recursos dels quals disposa, d’acord amb els decrets i criteris vigents, i 

amb la prioritat d’oferir uns serveis suficients i de qualitat. Assenyala que la manca 

d’autonomia o maniobrabilitat financera que pateix actualment el Consell de Serveis Socials en 

redueix l’eficàcia i l’eficiència i perjudica la qualitat dels serveis prestats. Manifesta que, davant 

el context actual de crisi, cal excel·lir en la gestió per aprofitar al màxim els recursos d’atenció a 

les persones, en especial les persones més vulnerables. Afirma que això ha de ser una prioritat 

de l’Ajuntament i de la Generalitat, que han de treballar conjuntament per donar resposta a les 

necessitats de la ciutadania, i per fer un front polític comú que exigeixi un tracte just per a 

Barcelona i per a Catalunya.  

Assenyala que l’article 7.2 dels Estatuts del Consorci de Serveis Socials de Barcelona estableix 

que el Consorci exercirà també les competències que, si escau, li deleguin les administracions 

consorciades. En aquest sentit, opina que els serveis de centres de dia per a gent gran, els serveis 

de centres residencials per a gent gran i els habitatges tutelats per a gent gran també haurien de 

ser competència del Consorci. Afirma que, al parer del seu grup, el traspàs d’aquests serveis 

esdevé estratègic per donar plena coherència al Consorci i esdevé clau per mantenir i millorar 

els indicadors de qualitat, així com per poder prioritzar serveis i gestionar els recursos de 

manera eficient i eficaç.  

Explica que defensen que el Consorci s’hauria de convertir en una plataforma de serveis de 

primer, segon i tercer nivell de la Generalitat i de l’Ajuntament de Barcelona. Manifesta que 

pensen que el treball conjunt de les administracions sempre deriva en una atenció eficaç i dóna 

un entorn de seguretat tant físic com emocional i una atenció integral a les persones usuàries. 

Destaca que la prioritat del seu grup municipal és que la ciutadania disposi dels serveis públics 

que es mereix. Explica que no entenen ni comparteixen que les desavinences o discrepàncies 
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polítiques i econòmiques entre administracions puguin anar en detriment de la qualitat dels 

serveis a la ciutadania. Afirma que l’objectiu és donar resposta a les necessitats de tots els 

barcelonins i barcelonines, i especialment d’aquells que estan en una situació més vulnerable. 

Finalment presenta la proposició. 

 

La Sra. HOMS assenyala que, per motius personals, la Sra. Fandos no ha pogut assistir al 

plenari, i que, per tant, segurament no parlarà amb la mateixa vehemència que ella, que s’ocupa 

d’aquest àmbit.  

Recorda que la Carta Municipal de Barcelona crea el Consorci de Serveis Socials de Barcelona i 

el defineix com un ens associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. 

Assenyala que el Consorci de Serveis Socials té personalitat jurídica pròpia i es regeix per uns 

estatuts propis i per la Carta Municipal. Afirma que la seva finalitat és el desenvolupament en 

l’àmbit territorial del municipi de Barcelona dels serveis, els establiments i els programes i 

activitats de prevenció, atenció i promoció social que li encomana la Carta Municipal, tot i que 

també pot tenir altres competències en funció de les delegacions que puguin realitzar les 

administracions consorciades. Destaca que un dels principis inspiradors del Consorci és la 

proximitat en la prestació dels serveis socials.  

Assenyala que una llei del 2008 traspassa la gestió dels serveis socials especialitzats al Consorci 

de Serveis Socials de Barcelona i els corresponents mitjans materials, personals i econòmics. 

Afirma que el Consorci és una estructura que funciona en aquelles atribucions que se li han 

donat fins ara, i que és positiu que la majoria de serveis socials de la ciutat de Barcelona 

estiguin gestionats i/o supervisats per un sol ens administratiu, tot i ser conscients que aquest 

procés pot ser llarg. Manifesta que, per tant, insten l’Ajuntament a intensificar el seu zel i vetllar 

per la correcta cobertura de les necessitats dels ciutadans de Barcelona més enllà de 

competències i pressupostos. Conclou que el Grup Municipal de CiU fa un posicionament a 

favor de la feina planificada i calendaritzada per fer que el Consorci esdevingui molt més que 

un espai de trobada entre l’Ajuntament i la Generalitat.  

 

La Sra. BARCELÓ afirma que la reforma dels serveis socials és clau i que és prioritari disposar 

del Pla director del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Assenyala que la Llei 22/1998, de 

30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona estableix que la gestió de la salut, 

l’educació i els serveis socials a la ciutat es farà mitjançant el Consorci de l’Ajuntament de 

Barcelona i la Generalitat. Manifesta que estan d’acord amb el Grup Municipal d’ERC que cal 

desplegar la llei en aquest sentit, atès que no s’ha fet pel que fa als serveis socials, a diferència 

de l’àmbit educatiu.  

Recorda que el Consorci de Serveis Socials de Barcelona té cinc eixos: l’atenció a les persones 

en situació de dependència, l’atenció a les persones amb discapacitat, l’atenció a la infància i 

l’adolescència, l’atenció a les dones i l’atenció a les drogodependències. Opina que, per 

exemple, convindria que el Pla directiu agilitzés els tràmits pel que fa a les persones en situació 

de dependència, atès que a Barcelona hi ha 15.828 persones amb el grau 1 de dependència i 

encara estan esperant el seu PIA. A més, assenyala que les entitats del tercer sector han criticat 

l’excés de retallades del Govern de la Generalitat, que han fet augmentar les desigualtats, i que 

potser el Consorci podria fer coses per contrarestar-les.  

Manifesta que creuen que, a més, des del Consorci es podria iniciar l’impuls d’un sol procés 

d’atenció social i sanitària, tal com ha reclamat més d’un cop la Taula del Tercer Sector i com 

succeeix a moltes ciutats europees. Destaca que aquest model hauria de permetre que una 

persona, tant si hi accedeix des dels serveis socials com des dels sanitaris, tingués un sol procés 

de valoració de necessitats, i que s’oferís i es tramités la mateixa cartera de serveis. D’altra 

banda, afirma que, si es vol que les ajudes arribin al màxim de persones i de manera immediata, 
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cal agilitzar-ne els tràmits. Remarca que és per aquest motiu que l’Administració ha de tenir i ha 

de donar una atenció integrada, que es podria desenvolupar des del pla que es proposa.  

Explica que els agradaria que el Pla director incorporés elements de transparència, ja que encara 

hi ha moltes dades que no s’ofereixen, com les llistes d’espera, a les quals no es pot tenir accés 

mitjançant la pàgina web.  

Manifesta que el Grup Municipal de C’s creu que els serveis socials i el Consorci de Serveis 

Socials han de ser una eina de transformació per donar oportunitats a les persones, de manera 

que puguin promocionar-se i recuperar un rol social que no afecti la seva dignitat.  

 

La Sra. ANDRÉS afirma que el Grup Municipal del PSC dóna suport a aquesta proposició, i 

que ho fa des de la convicció que el Consorci de Serveis Socials és una eina de gestió 

imprescindible i important per a la ciutat de Barcelona. Remarca que aquest ens es va establir 

amb aquesta voluntat a la Carta Municipal, i que necessita posar-se al dia. Afirma que, per tant, 

estan d’acord que s’elabori un Pla director per actualitzar algunes de les tasques que fa dins de 

les seves competències i, si és possible, estendre aquestes competències.  

Recorda que el Consorci té competències en els àmbits de la dependència, la infància i 

l’adolescència, la drogodependència i les dones. Assenyala que, pel que fa a la dependència, 

l’única tasca que fa el Consorci és la relativa a la valoració i la determinació del grau de 

dependència de les persones. En aquest sentit, explica que pensen que és una qüestió que es 

podria intentar abordar d’una altra manera, tenint en compte el que succeeix en aquests 

moments. Pel que fa a l’àmbit de dones, recorda que la competència que té el Consorci és la 

gestió directa de les cases que tutelen dones que han patit violència masclista, o de dones que 

s’han dedicat o es dediquen a la prostitució, i opina que és un àmbit que també es pot ampliar. 

Quant a la infància i l’adolescència, explica que la gestió i la supervisió de recursos residencials 

d’infants i joves tutelats per la Generalitat és una funció exclusiva, però que consideren que 

també es podria anar més enllà, tenint en compte les competències que podria tenir el Consorci 

en matèria d’infància i adolescència. Pel que fa a drogodependències, assenyala que és un àmbit 

que s’hauria de tractar acuradament des del punt de vista legal, perquè l’única tasca que fa el 

Consorci és la gestió de la comunitat terapèutica de Can Puig. Pel que fa a això, opina que 

l’Ajuntament, que té el Pla de drogodependències, segurament podria aportar coneixement 

sobre el tema.  

Conclou que comparteixen que s’ha d’elaborar un Pla director i explorar vies d’ampliació de les 

tasques del Consorci dins les seves competències, per tal de fer-lo més eficient i resoldre 

problemàtiques més concretes de la ciutat.  

 

La Sra. ESTELLER manifesta que celebra que el Grup Municipal d’ERC hagi presentat aquesta 

proposta, atès que creuen que el repartiment de competències s’ha de fer en funció de quina 

Administració està en condicions d’exercir-les amb més eficàcia, més eficiència, més rapidesa i 

més agilitat.  

Assenyala que, en l’àmbit dels serveis socials, la Generalitat i l’Ajuntament tenen les seves 

competències i hi ha una sèrie d’instruments i òrgans de gestió, com el Consorci de Serveis 

Socials, però que aquest ens pateix una falta de traspàs de competències. Recorda que el 2008 el 

seu grup ja va presentar al·legacions en relació amb les residències de gent gran, però que es 

van rebutjar. Pel que fa a això, pregunta a la Sra. Ortiz quina és la posició del Govern respecte a 

la transferència de les residències de gent gran al Consorci. Assenyala que això requeriria no 

només un Pla director, sinó també un canvi en la normativa, que és la que determina les 

competències. Opina que, des d’aquest punt de vista, cal veure de quina manera es pot donar 

una resposta més ràpida a la gent quan té una demanda. En relació amb això, remarca que el 

Consorci gestiona els serveis socials d’atenció especialitzada i que la majoria estan col·lapsats, 

o tenen molta més demanda que oferta.  
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Manifesta que, dins d’aquest àmbit, no només volen el Pla director, al qual donaran suport, sinó 

també que s’aclareixin les competències que ha d’incloure, i que hi hagi coordinació amb 

l’Institut. Assenyala que l’acció dels diversos òrgans que actuen en aquest àmbit no ha de 

respondre a la lògica de compartiments estancs, sinó a la de línies d’acció de caràcter 

transversal, al marge de la titularitat. Explica que el seu grup sempre ha dit que l’Ajuntament ha 

de liderar aquesta acció social des de la seva visió de proximitat dins l’àmbit de la planificació i 

la prestació de serveis. Afirma que, per tant, estan d’acord amb la proposició, però creuen que el 

Pla director probablement requerirà una sèrie de modificacions. Pel que fa a això, opina que, 

després de tant de temps, ja s’hauria de disposar d’una clarificació de competències i d’un òrgan 

executor. Demana al Grup Municipal d’ERC que, des del Govern de la Generalitat, també 

influeixi perquè això es faci amb rapidesa, juntament amb l’Ajuntament, per tal d’evitar la 

distorsió, la lentitud i la dispersió o col·lisió de competències. Finalment expressa el vot a favor 

de la proposició.  

 

La Sra. ROVIRA manifesta que, des del Grup Municipal de la CUP, comparteixen la necessitat 

de tenir uns serveis socials públics forts i que apoderin i donin eines a les veïnes per treballar 

conjuntament per capgirar les seves condicions socioeconòmiques. Afirma que, en aquest sentit, 

creuen que cal repensar tot el model de serveis socials des d’una perspectiva integral. Explica 

que saben que el Govern ja treballa en aquesta línia, però que creuen que és important que des 

del Consorci de Serveis Socials i des de l’Ajuntament de Barcelona s’homogeneïtzin les línies 

d’actuació per no fer intervencions contradictòries.  

D’altra banda, assenyala que el seu grup sempre ha apostat per una gestió totalment directa dels 

diferents serveis que donen cobertura a les necessitats socials de la ciutat. Destaca que aquesta 

gestió directa ha de servir per reduir costos i per tenir un control real de les condicions laborals 

de les persones, i ha d’incloure la participació de les treballadores i usuàries en la mateixa gestió 

dels diferents serveis.  

Remarca que la DGAIA, els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) i els 

Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) viuen situacions de col·lapse, i que actualment 

no s’estan complint els objectius per als quals es van crear. Pel que fa a això, explica que pensen 

que és fonamental la intervenció de les treballadores per capgirar el funcionament que tenen 

aquests serveis.  

Manifesta que, de cara al nou Pla director que es vol elaborar, voldrien saber què s’ha fet i què 

no s’ha fet del Pla director corresponent al període 2008-2013. En relació amb això, remarca 

que no es compleixen els criteris d’avaluació que la pàgina web diu que s’implementaran, i 

demana quina interpretació en fa el nou Govern.  

Afirma que per al seu grup és fonamental centrar-se en com es farà el nou Pla director. Explica 

que creuen que en aquest procés hi han de participar treballadores, usuàries i els diferents agents 

de la ciutat, i que cal tenir en compte les línies que s’han apuntat en la Comissió. Finalment 

expressa el vot a favor de seu grup.  

 

La Sra. ORTIZ manifesta que el Govern municipal comparteix que cal una major integració i 

una major coordinació dels serveis socials vinculats a la gestió de competències compartides 

amb la Generalitat, i que, de fet, aquesta ha estat una prioritat des del principi. Assenyala, però, 

que just quan el seu grup va accedir al Govern municipal s’acabava la legislatura de la 

Generalitat i van haver d’esperar el canvi de govern. Explica que en la primera reunió que van 

fer amb la consellera de Benestar Social, la Sra. Bassa, van exposar la necessitat d’un lideratge 

polític compartit per enfortir el Consorci de Serveis Socials, que fins aleshores no havia estat 

una prioritat, a diferència d’altres consorcis, com els d’Habitatge o d’Educació. Manifesta que 

avui ha tornat a parlar amb la consellera per demanar-li una trobada urgent per parlar, entre 
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altres coses, de la necessitat que s’agilitzin els tràmits per establir un full de ruta per a la 

integració en el marc del Consorci.  

Remarca que el fet de disposar d’un instrument més potent no exclou que es necessitin recursos. 

En aquest sentit, assenyala que el paper de la DGAIA no té només a veure amb el fet que hi 

hagi una major o menor integració, sinó també amb el fet que hi hagi prou recursos per fer una 

bona tutela de la infància en risc. En relació amb això, es refereix a les conseqüències de les 

retallades en serveis socials, que pateixen sobretot els sectors més vulnerables.  

Explica que creuen que la infància en risc és un clar exemple de la necessitat d’integrar el 

servei, ja que no té sentit que a vegades tres administracions es facin càrrec d’una mateixa 

problemàtica o d’un infant en risc. Assenyala, però, que també cal fer un seguiment de les 

competències que ja s’han transferit, tot reforçant la planificació, el seguiment dels programes o 

la mateixa gestió dels centres residencials. Manifesta que per això van fer una primera trobada 

política d’alt nivell per proposar-ho i després hi ha hagut fins a tres reunions més per demanar 

un full de ruta, i que esperen que per al Govern de la Generalitat això sigui també una prioritat.  

 

La Sra. BENEDÍ agraeix el suport de tots els grups a aquesta proposició, i afirma que està 

segura que el que planteja és també una prioritat per al Govern de la Generalitat.  

D’altra banda, manifesta que no ha proposat una segona ronda d’intervencions perquè tots els 

grups han exhaurit el seu temps.  
 

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

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

d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 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: Continuar impulsant d’acord amb el 

Govern de la Generalitat el desplegament de les competències del Consorci de Serveis Socials 

de Barcelona d’acord amb el Decret 113/2006, de 25 d’abril, en el marc d’un pla director del 

CSSB que hauria d’estar enllestit en els propers 6 mesos. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

8.-  (M1519/3283) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern 

municipal per a què, en el termini de sis mesos, presenti un pla d’accions per a donar resposta a 

les persones grans que viuen en domicilis sense ascensor i amb dificultats de mobilitat per 

accedir al carrer, tot donant resposta a les diferents problemàtiques que es presenten en aquesta 

situació, així com s’estudiï la possibilitat d’un programa a nivell de ciutat adreçat a aquestes 

persones per la cessió de l’ús temporal del seu pis en propietat a l’Ajuntament, per ser inclòs en 

la borsa d’habitatges de lloguer socials a canvi d’habitatges en les promocions municipals 

d’habitatges per a gent gran. 

 

La Sra. ANDRÉS explica que a Barcelona hi ha més de 340.000 persones majors de 65 anys, el 

26% de les quals viuen soles, i que, de les que viuen en règim de lloguer, més del 50% viuen en 

habitatges que es van construir entre els anys 1900 i 1960 i per tant no tenen ascensors, i un 

25% més viuen en habitatges construïts abans de l’any 1900. Remarca que això vol dir que hi ha 

115.000 persones de més de 65 anys a la ciutat que viuen en edificis on no hi ha ascensor. 

D’altra banda, recorda que en la sessió de la Comissió del mes d’abril ja van acordar tots, arran 

d’una iniciativa del seu grup, que els equipaments residencials per a gent gran i l’habitatge per a 

la gent gran en general són un dels grans reptes de la ciutat.  
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Explica que, des de l’any 1983, a la ciutat s’han construït algunes promocions d’habitatges 

tutelats o dotacionals per a gent gran, que tracten de resoldre no només el problema de 

l’accessibilitat sinó també la solitud de moltes persones grans de la ciutat, però que el ritme de 

creixement d’aquest parc públic no és el que voldrien tots i hi ha una llarga llista d’espera per a 

aquest tipus de recurs residencial, amb més de 1.200 persones inscrites actualment. Assenyala 

que, a més, el Govern està impulsant altres mesures per ampliar el parc de lloguer social de 

persones grans.  

Manifesta que els preocupa especialment que es pugui facilitar que les persones grans de la 

ciutat o que tenen problemes de mobilitat puguin viure en un edifici amb ascensor i on es 

puguin moure amb facilitat també dins l’habitatge. En aquest sentit, assenyala que moltes 

persones s’adrecen als grups municipals i al Govern per explicar-los que estan condemnades a 

viure en el seu habitatge perquè no poden baixar al carrer. Afirma que, per tant, han d’intentar 

que totes les persones grans de la ciutat visquin en condicions que els permetin sortir al carrer.  

Assenyala que han acceptat una esmena del Govern en el sentit que, a partir de l’experiència 

d’un programa pilot d’intercanvi de pisos que es va posar en marxa a Ciutat Vella i que no ha 

donat el resultat esperat, es promouran noves fórmules per tal de garantir que la gent gran de la 

ciutat pugui viure en habitatges accessibles i adaptats.  
 

La Sra. HOMS destaca que, en un entorn accessible i amb absència de barreres, les persones 

milloren significativament les habilitats i l’autonomia, i incrementen la participació i 

l’autogestió en la vida diària i social, de manera que s’eviten situacions de marginació i es 

redueix la dependència de tercers. Afirma que també s’ha reconegut que l’accessibilitat a 

l’entorn ofereix oportunitats de millora, atès que el fet de dotar de condicions adequades que 

permetin arribar als establiments, comerços, espais culturals, transports, productes i serveis 

comporta una major activitat i incrementa el nombre d’usuaris. A més, manifesta que cal tenir 

en compte que l’increment de l’esperança de vida, que se situa per sobre dels 80 anys, i 

l’envelliment de la població en els darrers anys han comportat que Catalunya tingui al voltant 

d’un 17% de persones més grans de 65 anys i un 10% de persones més grans de 75 anys.  

Assenyala que Barcelona, segons dades aportades pel mateix Ajuntament, compta només amb 

un 4% d’habitatge social. En relació amb això, remarca que la ciutat té una gran limitació 

d’espai, cosa que impossibilita la construcció massiva d’habitatge social, si no és que es treballa 

en aquest sentit a l’àrea metropolitana. A més, afirma que l’augment del percentatge d’habitatge 

social ajudaria a regular el preu de l’habitatge de lloguer privat.  

Destaca que el Grup Municipal de CiU ha treballat molt per l’accessibilitat i que, gràcies a les 

normatives que s’han impulsat des d’aquest grup, Barcelona és una de les ciutats més 

accessibles del món. Assenyala, però, que de moment no s’han pogut resoldre tots els 

problemes d’accessibilitat i que, fins i tot, potser cal acceptar que aquests problemes no es 

poden resoldre amb obres de rehabilitació o remodelació. 

Remarca que la proposició que es presenta fa treballar dues necessitats en benefici mutu: 

l’habitatge social i les persones grans que viuen soles i no poden sortir de casa seva. Afirma 

que, per tant, el vot del seu grup és favorable.  

 

La Sra. BARCELÓ assenyala que a Barcelona hi ha més de 300.000 persones majors de 65 anys 

i que, d’aquestes, 100.000 superen els 80 anys i un percentatge important viuen soles. A més, 

recorda que l’esperança de vida de les dones és de 86,6 anys i la dels homes de 80,7 anys.   

Afirma que a les persones grans els preocupa la salut, les relacions interpersonals i la comoditat 

de la seva llar, i que en relació amb la llar, els preocupa l’accessibilitat, tant dins com fora de 

casa. Assenyala que per això el seu grup va fer una esmena a la proposició, ja que parlava 

únicament de la mobilitat externa. 
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Explica que l’Organització Mundial de la Salut, en el seu informe sobre vellesa i salut, parla de 

la necessitat d’una atenció integradora per a les persones grans, i exposa la necessitat de canviar 

la mirada cap a les persones grans per alliberar-la d’estereotips antiquats. Afirma que, de la 

mateixa manera, aquesta organització assenyala que les polítiques han de permetre que tantes 

persones com sigui possible aconsegueixin unes trajectòries positives d’envelliment, suprimint  

la gran quantitat de barreres que limiten la participació social i les contribucions permanents de 

les persones grans. Destaca que els objectius que haurien de tenir les polítiques públiques és 

potenciar l’autonomia d’aquestes persones i fer que puguin sortir de casa, ja que això 

repercuteix en les seves relacions interpersonals i, també, en el seu estat d’ànim. Afirma que, si 

es potencia l’autonomia i es milloren les condicions de la llar, les persones grans tindran més 

benestar. Assenyala que, per desgràcia, a Barcelona hi ha barris on les llars no compleixen 

aquestes condicions i les persones grans no poden accedir al carrer amb facilitat.  

Opina que la proposta de cessió d’habitatge temporal és un bon plantejament, però que ha de 

tenir una determinada regulació, de conformitat amb l’ordenament jurídic, per tal d’evitar 

possibles problemes. Afirma que, per tant, és convenient establir els drets i les obligacions de 

cadascuna de les parts implicades.  

 

La Sra. CAPDEVILA manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, es congratulen pel fet que 

en la sessió d’avui dos grups hagin presentat iniciatives relacionades amb els homes i les dones 

grans que viuen a Barcelona.  

Afirma que, en arribar a una certa edat, valer-se per un mateix per realitzar activitats dins i fora 

de casa és una verdadera utopia. Assenyala que una persona més gran de 80 anys que viu en un 

cinquè pis sense ascensor, que necessita dues crosses per caminar i que rep una pensió que no 

arriba ni per pagar el lloguer és el context quotidià de molts veïns i veïnes de la ciutat. Opina 

que això és el reflex d’una societat que ha deixat de banda la gent gran, i que la responsabilitat 

de l’Ajuntament com a Administració més propera és lluitar contra això, tenint en compte que 

les circumstàncies de salut, econòmiques o familiars d’aquestes persones són, en molts casos, el 

que les fa viure en un ambient hostil i en soledat.  

Remarca que la gent gran viu en habitatges més antics i deficients, menys accessibles i pitjor 

equipats que la resta de la població, i són el grup més nombrós entre els més vulnerables, que 

cada vegada són més, sobretot dones i de més edat. Manifesta que el futur de les previsions no 

són gaire esperançadores, i que el més preocupant de cara als pròxims anys serà el 

sobreenvelliment. Afirma que les persones de 75 a 80 anys hauran de suportar les creixents 

limitacions físiques en uns habitatges que són, en la majoria de casos, inadequats. A més, es 

refereix a la mala conservació dels immobles, o la no-adaptació d’aquests a les necessitats de les 

persones grans. Destaca que són freqüents els casos de persones grans que viuen en habitatges 

antics que necessiten rehabilitació, i que fins i tot pateixen assetjament immobiliari.  

Manifesta que, en definitiva, totes aquestes problemàtiques comporten diversos problemes de 

salut, com l’increment d’obesitat i sobrepès i de malalties cardiovasculars, pel fet de viure en 

immobles sense ascensor i no poder sortir al carrer; l’augment de problemes de salut mental, pel 

mateix motiu; l’increment de lesions i morts per accidents, a causa d’habitatges no adaptats a les 

condicions físiques de les persones grans, i l’augment de mortalitat associada a onades de calor i 

fred, per l’antiguitat i el mal estat dels immobles, que no disposen dels mitjans adequats 

d’aïllament tèrmic o de sistemes de climatització i refrigeració artificials.  

Destaca que gaudir del dret a una vida digna, sobretot en l’etapa final de la vida, hauria de ser 

una de les prioritats que hauria de tenir la societat envers les persones grans.  

 

La Sra. BENEDÍ expressa el vot a favor del Grup Municipal d’ERC.  
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La Sra. ESTELLER afirma que el Grup Municipal del PP donarà suport a aquesta proposta, 

tenint en compte que Barcelona és una ciutat on hi ha moltes persones de més de 65 i de 85 anys 

i que una part d’aquesta població té poca mobilitat i no pot sortir de casa perquè els habitatges 

on viuen no tenen ascensor. En relació amb això, remarca que a la ciutat hi ha uns 19.000 

habitatges de més de tres plantes que no tenen ascensor, i que la majoria de persones que viuen 

en aquests habitatges són gent gran, tot i que aquesta circumstància afecta també persones amb 

alguna discapacitat o qualsevol altre problema de mobilitat.  

Opina que l’Ajuntament de Barcelona pot fer molt més per donar solució a aquest problema, ja 

que els 54 milions d’euros a ajudes per a la instal·lació d’ascensors que es van donar entre el 

2008 i el 2015 van arribar només a 1.400 edificis, i els prop de 5 milions de les ajudes de l’any 

2015 s’han traduït en només 144 actuacions, que han beneficiat 1.865 persones. Assenyala que, 

tenint en compte que hi ha 19.000 habitatges de més de tres plantes que no tenen ascensor, cal 

un nou plantejament. Manifesta que, per tant, demanen al Govern un esforç més gran per donar 

més ajudes i subvencions, juntament amb la Generalitat, per a la instal·lació d’ascensors als 

edificis que no en tenen.  

 

La Sra. ROVIRA explica que, des del Grup Municipal de la CUP, troben molt necessària l’acció 

de l’Ajuntament per donar resposta a les persones que no poden sortir del seu habitatge durant 

períodes llargs de temps per dificultats de mobilitat. Assenyala que això provoca situacions 

d’aïllament i té conseqüències directes en la salut física i mental, tant de les persones en aquesta 

situació com de les seves cuidadores, que veuen totalment limitada la seva mobilitat en els casos 

en què la persona gran no es pot quedar sola.  

Afirma que també consideren que cap persona gran hauria de viure en un allotjament del qual 

no pot sortir quan ho desitgi, però que entenen que aquesta proposta concreta és una mera 

declaració de bones intencions i no especifica mesures concretes. Explica que creuen que, com a 

punt de partida, s’haurien de valorar aquelles alternatives que permetin que la persona pugui 

sortir de casa restant al seu entorn, i preferiblement en el seu propi pis, i que el trasllat a un altre 

habitatge hauria de ser l’última opció a tenir en compte. Manifesta que, per tant, pensen que 

s’hauria de realitzar un pla social individualitzat que tingués en compte les circumstàncies 

familiars i personals de cadascuna de les usuàries, que és una mesura que han treballat amb 

altres entitats i diferents agents de la ciutat. Explica que aquest pla social podria preveure les 

alternatives següents per permetre que la persona pogués viure al seu domicili: d’una banda, en 

aquells habitatges que ho permetin, donar facilitats, subvencions o bonificacions per a la 

instal·lació d’ascensors, remuntadors d’escales o altres mecanismes que es considerin adequats, 

i de l’altra, crear equips de barri dedicats a ajudar les persones a sortir de manera periòdica, com 

es fa en altres països. Afegeix que aquest servei hauria de ser un servei públic depenent del 

mateix Ajuntament i amb personal no externalitzat.  

Manifesta que estan d’acord que s’ha de fer un mapeig correcte de les persones de la ciutat en 

situació d’exclusió residencial o social per tal de saber on s’han de dedicar els esforços i on s’ha 

d’actuar amb més urgència, però que tenen molts dubtes respecte a qui pagaria els costos de la 

reforma i/o l’adequació dels pisos cedits per a les persones grans. Afirma que també tenen 

dubtes sobre si això suposaria treure les persones grans o amb problemes de mobilitat del seu 

entorn, amb els efectes negatius que comporta. Explica que també voldrien saber si es té en 

compte les persones que no viuen soles i si en aquests casos es traslladaria tota la unitat 

familiar, i quan acabaria la cessió. En relació amb això, pregunta si l’habitatge continuaria en 

mans de l’Ajuntament després de la mort de la persona gran si altres persones viuen a 

l’habitatge. Conclou que, atesos tots aquests dubtes, de moment s’abstindran.  

 

El Sr. MONTANER afirma que, per al Govern municipal, la qüestió de l’envelliment actiu és 

una de les qüestions prioritàries de drets socials i habitatge. Manifesta que estan totalment 
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d’acord amb la proposició que es planteja, amb alguns matisos que tenen a veure amb el fet que 

ja hi estan treballant i que hi ha experiències acumulades en aquest àmbit. En aquest sentit, 

assenyala que s’està desenvolupant el pla d’accions que es proposa amb el Pla d’habitatge 2016-

2026 que estan treballant i que ja està pràcticament acabat. Destaca que aquest pla preveu, 

especialment, tres mesures concretes: una relativa al dret de l’habitatge en relació amb 

l’envelliment de la població; una altra sobre els nous programes per compartir habitatge; i una 

tercera d’identificació d’infrahabitatge en entorns de renda mitjana i alta, com els districtes de 

l’Eixample, les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. Explica que, d’altra banda, s’han incrementat i 

s’han activat els ajuts a la rehabilitació, en els quals es preveuen ajuts per a la instal·lació 

d’ascensors. Assenyala que, en aquest cas, ja s’ha tancat el conveni per instal·lar ascensors al 

barri de Baró de Viver. A més, remarca que també hi ha el Pla de millora de barris, que actua 

prioritàriament a l’eix del Besòs.  

Manifesta que consideren que, tenint en compte qüestions de proximitat, d’especial necessitat i 

d’oportunitat, cal dur a terme aquestes accions des de l’especificitat dels barris i els districtes. 

En aquest sentit, explica que tenen l’experiència que als habitatges de la zona de Rodalies s’han 

reservat 30 pisos per reallotjar persones que viuen soles a la Barceloneta i no tenen ascensor, 

però que l’aplicació d’aquest programa no ha estat fàcil, ja que s’ha hagut de descartar les 

persones que eren llogateres perquè els propietaris no han volgut negociar i que, fins i tot, en el 

cas de les persones propietàries han aparegut reticències i desconfiances per part dels hereus. 

Afirma que, per tant, encara no s’han pogut completar del tot aquests 30 reallotjaments. 

Manifesta que, des d’aquest punt de vista, cal aprofitar les oportunitats que ofereix l’habitatge 

dotacional per a gent gran. Remarca que, de fet, ara hi ha uns 1.200 habitatges d’aquest tipus i 

hi ha previst fer-ne 1.069 de nous, tot i que en realitat caldria multiplicar aquesta xifra per deu. 

Conclou que cal fer operacions de reallotjament d’aquest tipus en casos de manca 

d’accessibilitat, pensions baixes, etc., i anar-les aplicant a partir de les màximes necessitats i les 

oportunitats que es donin.  

 

La Sra. ANDRÉS agraeix el posicionament dels grups. Explica a la portaveu del Grup 

Municipal de la CUP que demanen un pla d’accions justament perquè hi ha diferents mesures 

en marxa a la ciutat i el que volen és que tot això es reculli en un pla que tingui en compte les 

diferents problemàtiques, atès que les situacions de punt de partida són diverses. Afirma que, de 

fet, es tractaria de recuperar el projecte del Pla de l’habitatge de gent gran, que ha estat aturat 

durant quatre anys.  

Assenyala que, tal com ha dit abans, hi ha més de 100.000 persones grans que viuen en 

habitatges construïts entre els anys 1900 i 1960, i les problemàtiques són molt diferents. 

Remarca que no es tracta només de la manca d’ascensor, sinó que hi ha persones grans que 

viuen aïllades a infrahabitatges de Torre Baró, o en pisos d’edificis amb alguna patologia 

estructural que encara estan per rehabilitar. A més, assenyala que hi ha persones que tenen 

família i d’altres que viuen soles, tal com ha dit la Sra. Rovira. Afirma que, per tant, les accions 

han d’anar adreçades a resoldre les diferents problemàtiques, tenint en compte també les 

dificultats i el marc legal.  

Agraeix totes les intervencions, en especial la de la Sra. Capdevila, que opina que ha expressat 

d’una manera molt clara el que significa per a una persona gran viure en unes condicions que no 

li permeten relacionar-se amb altres persones.  

 

La Sra. BENEDÍ pregunta als grups si tenen res més a afegir.  

 

El Sr. MONTANER precisa que tenen una bona herència pel que fa a habitatge dotacional per a 

gent gran, que funciona molt bé, però que aquesta no és l’única solució. Assenyala que altres 
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solucions importants són les cessions i compartir habitatge, sobre les quals estan treballant i que 

responen a experiències concretes dutes a terme per l’Ajuntament o per ONG.  
 

El Sr. Montaner expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Homs expressa el vot favorable 

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

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

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

redactat següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Instar al Govern municipal per a què, 

en el termini de sis mesos, presenti un pla d’accions per a donar resposta a les persones grans 

que viuen en domicilis sense ascensor i amb dificultats de mobilitat per accedir al carrer o en 

el deambular de la seva pròpia casa, tot donant resposta a les diferents problemàtiques que es 

presenten en aquesta situació contemplant les actuals accions que ja es fan des de l’Ajuntament 

i de futures a desenvolupar, així com, s’estudiï la possibilitat d’un programa a nivell de ciutat 

adreçat a aquestes persones per la cessió de l’ús temporal del seu pis en propietat a 

l’Ajuntament, per ser inclòs en la borsa d’habitatges de lloguer social a canvi d’habitatges en 

les promocions municipals d’habitatges per a gent gran. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/3308) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar a la Generalitat de 

Catalunya a que aprovi el Reglament sobre pobresa energètica, habilitant els protocols 

necessaris amb les companyies subministradores i garantint l’execució de les partides 

pressupostàries destinades a les famílies beneficiàries. 

 

La Sra. ESTELLER presenta la proposició, que assenyala que fa referència a la Llei 24/2015, de 

mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 

Explica que creuen que cal donar el màxim suport a les persones que no poden fer front al 

pagament dels subministraments bàsics de l’aigua, el gas i l’electricitat, i que cal fer-ho amb la 

màxima celeritat, atès que, segons les dades de la darrera enquesta de població, hi ha unes 

240.000 persones en aquesta situació, amb diferents graus. Assenyala que algunes persones no 

poden assumir tot el rebut, d’altres una part, i d’altres no poden mantenir la temperatura idònia a 

casa seva. Afirma que des de l’Ajuntament cal actuar amb més rapidesa, però que una part 

d’aquesta actuació depèn de la Generalitat, ja que va aprovar la llei esmentada i encara no l’ha 

desenvolupat i no ha regulat els àmbits reglamentaris per fer-la més efectiva.  

Manifesta que, des del Grup Municipal del PP, entenen que cal donar el màxim suport i una 

solució a les persones que no poden afrontar els pagaments dels subministraments temporalment 

o amb caràcter crònic, i cal evitar que es tallin aquests subministraments. Afirma que la manca 

de desplegament normatiu a què s’ha referit es tradueix en el fet que els fons que s’han creat 

fins ara no s’han aprofitat al 100%. En aquest sentit, assenyala que només s’ha executat un 20% 

dels 5 milions d’euros que la Generalitat de Catalunya va reservar a aquest àmbit; un 31% dels 

2,5 milions d’euros previstos per l’Ajuntament de Barcelona, amb 780.000 euros executats i 

4.000 famílies beneficiàries, i un 15% dels 5 milions d’euros previstos per l’Àrea 

Metropolitana. Afirma que, per tant, cal veure de quina manera es poden donar a conèixer 

aquests ajuts a les persones que en poden ser beneficiàries i fer que tinguin circuits àgils per 

accedir-hi, i fer els desenvolupaments reglamentaris necessaris per garantir la identificació de 

les cobertures que hi pot haver i les diferents tipologies de persones que poden tenir accés als 

ajuts.  
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Remarca que la falta de desplegament reglamentari impedeix que es puguin fer efectius aquests 

fons que ja estan dipositats i arbitrats en moltes administracions, així com els convenis de les 

administracions amb les companyies energètiques que també recull la llei. A més, assenyala que 

el recurs que va presentar l’Estat al Tribunal Constitucional només afecta una part de la llei, 

però no la part relativa a la pobresa energètica, de manera que no hi ha res que impossibiliti el 

desplegament del reglament.  

 

El Sr. BLASI manifesta que el Grup Municipal de CiU pot arribar a compartir el sentit i el fons 

de la proposició, però que hi ha gestos que no els ajuden a creure en la bondat de la iniciativa.  

Opina que, de la sessió d’avui, probablement es desprendrà el missatge negatiu que aquest tema 

s’utilitza políticament, malgrat que tots estan d’acord a vetllar per la cobertura energètica de les 

persones que no poden afrontar el pagament dels subministraments. Assenyala que hi ha una llei 

recorreguda que no afecta l’àmbit de la pobresa energètica sinó el de l’habitatge i que, en aquest 

sentit, els consta que la Generalitat està desenvolupant el reglament corresponent. Remarca que, 

tanmateix, a vegades no calen reglaments per impulsar determinades polítiques, i que 

l’Ajuntament de Barcelona ja fa uns quants anys que ho fa i és un referent en aquest sentit. 

Afirma que, per tant, tot i que és positiu reclamar a la Generalitat i a l’Estat que assumeixin les 

seves competències, l’Ajuntament té la capacitat d’atendre aquestes necessitats.  

Conclou que s’abstindran, ja que, si bé el recurs de l’Estat no afecta el desenvolupament del 

reglament en relació amb la cobertura de la pobresa energètica, creuen que com a capital de 

Catalunya haurien de requerir un determinat gest que des del Govern espanyol no acaba 

d’arribar.  

 

El Sr. BLANCO afirma que el Grup Municipal de C’s pensa que és molt convenient i necessari 

desenvolupar un reglament per desenvolupar la Llei 24/2015, per tal de donar ajudes a les 

persones que no poden pagar els subministraments bàsics.  

Manifesta que estan compromesos amb l’aplicació de la Llei de mesures urgents per afrontar 

l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i que, de fet, el 3 de maig el Grup 

Parlamentari de C’s va presentar una proposició de llei per corregir alguns aspectes que fins al 

moment en dificultaven l’aplicació, atès que es va tramitar de manera precipitada i presenta 

problemes de seguretat jurídica. Explica que la seva proposició inclou aspectes com la definició 

específica de quins són els subministraments bàsics i quines són les persones desfavorides que 

tindrien dret a percebre una ajuda; un procediment clar per al reconeixement de persona 

desfavorida en un màxim de set dies hàbils; la inclusió d’aquestes persones en un registre per 

garantir que perceben les ajudes; la naturalesa mateixa de la prestació, que podria ser 

permanent, puntual o periòdica; procediments i criteris per definir el tipus d’ajuda aplicable en  

cada cas, i altres mesures per garantir que aquestes ajudes compleixen el seu objectiu amb 

seguretat jurídica, així com per evitar el frau. Destaca que aquesta proposició estableix un 

protocol clar per aplicar les mesures previstes en la Llei 24/2015 i en millora la redacció, té 

l’avantatge respecte a un reglament que pot ser independent de l’aplicació de qualsevol altra 

llei, i incorpora un reglament que podria tenir una aplicació immediata, sense incórrer en cap 

problema de seguretat jurídica.  

Manifesta que votaran a favor de la proposició presentada perquè estan d’acord amb qualsevol 

iniciativa adreçada a garantir les prestacions per al pagament dels subministraments bàsics. 

D’altra banda, demana als grups polítics, especialment als que formen part del Govern de la 

Generalitat, que donin suport a la iniciativa del seu partit i facin possible que es tramiti al més 

aviat possible, i que, si escau, hi facin modificacions per millorar el text. 

 

La Sra. BENEDÍ afirma que el Grup Municipal d’ERC votarà en contra de la proposició, atès 

que consideren que és un acte de cinisme polític demanar el suport a una proposició per instar la 
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Generalitat a desenvolupar un reglament d’una llei aprovada per unanimitat al Parlament de 

Catalunya, quan el Govern de l’Estat espanyol, governat interinament pel Partit Popular, ha 

recorregut aquesta llei al Tribunal Constitucional, demanant-ne, a més, la suspensió cautelar. 

Remarca que el Grup del PP presenta aquesta proposició com si no tingués res a veure amb 

aquest recurs i aquest debat fos merament legal, i com si no hi hagués cap voluntat política 

d’igualar la ciutadania en misèria i no pas en drets.  

Assenyala que el recurs i la suspensió afecten la part de la llei que fa referència a les 

disposicions relacionades amb les possibilitats d’evitar els desnonaments i garantir una segona 

oportunitat a totes les famílies en risc d’exclusió per raons de pèrdua de l’habitatge. Precisa que 

en concret allò que qüestiona el recurs, i que no es pot aplicar, és la definició mateixa de «grans 

tenidors», un concepte que inclou els propietaris de més de 1.250 m² habitables, que són 

fonamentalment les entitats bancàries, les grans immobiliàries i els fons d’inversió. Explica que 

se suspèn l’article que possibilitava que la Generalitat pogués obligar els grans tenidors amb 

habitatges buits a cedir-los en cas que a la mateixa població hi hagués famílies desnonades, i 

l’article que creava les comissions de sobreendeutament, un organisme creat per concretar la 

mediació extrajudicial obligatòria en tot procés de llançament hipotecari i que podia establir 

plans de pagament del deute, reestructuració del deute o quitances. Afirma que, per tant, 

s’elimina la possibilitat de tenir segones oportunitats. Manifesta que de la llei se’n derivava un 

reglament que s’estava enllestint i que afecta un dels articles suspesos, però que, no obstant 

això, es farà i s’aprovarà el reglament, que destaca que regula la mediació, que és allò que 

l’Estat vol evitar i que significa la possibilitat que les famílies de Catalunya tinguin una segona 

oportunitat.  

Opina que l’Estat prefereix igualar a la baixa tots els drets que no pas que Catalunya faci un 

exercici de responsabilitat i dignitat social ajudant els que més pateixen. En aquest sentit, 

destaca que la Llei 24/2015 és la més avançada d’Europa en la matèria i que l’Estat, en comptes 

de replicar-la, el que ha fet és prohibir-la. Manifesta que, tanmateix, el seu grup es compromet a 

seguir treballant a totes les institucions per assegurar l’aplicació efectiva de la llei i blindar els 

drets socials que se’n deriven. A més, afirma que mentre no s’aprovin aquestes disposicions 

normatives, es comprometen a deixar sense efectes pràctics el recurs del Tribunal 

Constitucional mitjançant totes les eines que tinguin a l’abast.  

 

La Sra. ANDRÉS explica que han dubtat entre fer una abstenció perquè no es digui que han 

votat en contra que la Generalitat faci aquest reglament o un «no» rotund, i que finalment han 

optat per aquesta segona opció. Manifesta que creuen que, tal com ha dit la Sra. Benedí, és un 

exercici de cinisme polític instar la Generalitat a aprovar un reglament quan la llei està 

recorreguda i això no afavoreix que la Generalitat faci aquest reglament. Afirma que la 

Generalitat s’està endarrerint en aquesta qüestió, però que pensen que no és conseqüent que 

això ho digui algú que ha posat un recurs d’inconstitucionalitat que facilita que es pugui 

justificar l’endarreriment del reglament.  

Explica que pensen que la Generalitat ha de fer el desplegament reglamentari de la llei, però que 

no entenen com és possible que una força política que forma part del Govern de l’Estat faci 

aquest tipus de proposicions, i més quan ja es va suspendre cautelarment el Codi de consum i 

s’ha hagut d’aixecar la suspensió per poder treballar el fons i permetre que arribin els ajuts sota 

la pressió ciutadana que s’ha generat.  

Conclou que podrien donar suport a la proposició perquè en comparteixen el fons, però que hi 

votaran en contra perquè, entre altres coses, el reglament no es pot desplegar pels recursos que 

posa contínuament el Partit Popular contra una llei que és justa i que tracta d’una cosa tan 

elemental com poder viure en una casa i disposar dels subministraments necessaris per poder 

tenir una vida normal.  
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La Sra. ROVIRA recorda que el desembre del 2013 el Tribunal Constitucional va suspendre un 

decret de la Generalitat de mesures contra la pobresa energètica a partir d’un recurs que va 

presentar el Partit Popular, i que el mes passat aquest mateix partit va recórrer la Llei 24/2015, 

d’emergència habitacional i pobresa energètica, al Tribunal Constitucional. Afirma que, 

d’aquesta manera, el Partit Popular ha realitzat un «cop d’estat» contra el dret de l’habitatge, 

violant sense cap tipus de remordiment i de manera sistemàtica els drets humans. Opina que es 

tracta d’un autèntic segrest de la democràcia orquestrat per «la màfia financera i l’oligopoli 

elèctric», del qual el Partit Popular també forma part. Manifesta que, per tant, comparteix amb 

altres intervencions que aquesta proposició és un acte de cinisme, i demana al Grup del PP que 

es replantegi la seva manera d’actuar, ja que la gent està cansada de la hipocresia que mostra 

constantment.  

 

La Sra. ORTIZ afirma que se suma a denunciar l’exercici de cinisme del Grup Municipal del PP 

davant un recurs que tothom percep com a clarament injust, ja que els treu instruments per 

actuar davant la situació d’emergència habitacional. 

Opina que el Partit Popular ha de ser molt atrevit per erigir-se com a defensor de les persones 

vulnerables que pateixen pobresa energètica, no només pel recurs davant la Llei 24/2015, que 

donava instruments per combatre la pobresa energètica, sinó també perquè ha estat el gran 

artífex d’una regulació del sector elèctric que va en contra dels drets fonamentals de les 

persones i de l’accés a un bé essencial com és l’energia. Assenyala que aquesta regulació del 

sector elèctric garanteix a les companyies 2.500 milions d’euros que paguen els consumidors a 

la factura, sense fer l’auditoria del dèficit tarifari i sense canviar el bo social que assegura la 

protecció de les persones més vulnerables. Afirma que, per tant, el Govern del Partit Popular ha 

legislat a favor de les grans elèctriques. A més, manifesta que si al Partit Popular li preocupa 

tant la igualtat entre tots els espanyols, el que podria fer és generalitzar els avantatges de la Llei 

24/2015 al conjunt de l’Estat.  

Explica que el seu grup creu que cal instar la Generalitat per desenvolupar el reglament 

d’aquesta llei, però que també cal instar les companyies elèctriques, atès que la llei preveu 

convenis i és realment més útil que aquests siguin impulsats des de la Generalitat que no pas 

que 900 ajuntaments facin el seu propi conveni. Afirma que per això han instat la Generalitat a 

accelerar tot aquest procés, ja que pensen que cal apel·lar a la responsabilitat d’unes empreses 

que estan guanyant beneficis milionaris gràcies a la prestació oligopolística d’un servei que és 

bàsic i essencial. Manifesta que creuen que no es tracta de destinar més recursos públics a donar 

ajudes, sinó d’exigir a un mercat que no funciona que assumeixi la seva responsabilitat per 

acabar amb la pobresa energètica. Assenyala que, no obstant això, queda molt per fer i no 

acabaran amb aquesta xacra només amb la Llei 24/2015.  

 

La Sra. ESTELLER afirma que cinisme polític és fer demagògia i utilitzar la gent que pateix 

pobresa energètica per fer política. A més, opina que la Sra. Ortiz, que ha estat diputada, no pot 

mentir d’aquesta manera, i que cadascú s’ha de preguntar, dins l’àmbit de les seves 

responsabilitats, què està en disposició de fer i fer-ho. En aquest sentit, pregunta per què els 

fons de l’Ajuntament no s’executen i no es destinen a la gent que hi té dret.  

Afirma que des de la Generalitat i des de l’Ajuntament es fa demagògia amb aquesta qüestió per 

provocar una confrontació institucional en comptes de voler arribar a acords, ja que és mentida 

que s’hagi impugnat la part relativa a la pobresa energètica de la Llei 24/2015. Remarca que 

l’article 6 de la llei diu que les administracions han de garantir el dret al subministrament i que, 

per fer-ho, cal aprovar un protocol que encara no s’ha aprovat. A més, assenyala que l’article 8 

estableix que els barems pels quals la gent es pot acollir a aquests ajuts s’han d’aprovar a través 

del reglament. Afirma que tot això no s’està aplicant perquè no hi ha el reglament, i que els 
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grups de CiU i d’ERC, que governen a la Generalitat amb el suport de la CUP, tenen 

responsabilitats en aquest sentit. 

D’altra banda, demana a la Sra. Rovira que ampliï el seu vocabulari, tenint en compte que fa 

servir expressions com «cop d’Estat» i d’altres totalment inapropiades.  

 

El Sr. BLASI manifesta que vol recalcar que des de la Generalitat s’està treballant en aquest 

reglament, així com tornar a posar en valor la feina que es pot fer des de les administracions. En 

relació amb això, destaca que entre el 2012 i el 2014 l’Ajuntament de Barcelona va destinar uns 

1.400.000 euros a combatre la pobresa energètica. Opina que es tracta de dedicar esforços a 

aquesta qüestió, més que no pas fer-ne una utilització política des d’una banda o des de l’altra, 

ja que l’important són les persones que pateixen aquesta situació.  

 

La Sra. ANDRÉS afirma que no estan fent una utilització política de les persones vulnerables, i 

que des de l’Ajuntament es duen a terme accions molt contundents en aquest àmbit. Destaca que 

en el pressupost hi havia una consignació pressupostària de quasi 4 milions d’euros per abordar 

la pobresa energètica, dels quals s’han pogut dedicar 1.400.000 milions i se n’han de dedicar 

més. Manifesta que d’aquesta manera s’intenta pal·liar una situació que no s’ha de resoldre des 

d’aquests ajuts, sinó amb llocs de treball que tinguin unes condiciones salarials que permetin 

viure en una ciutat com Barcelona, cosa que és competència del Govern de l’Estat en primera 

instància, i amb ajuts per a la rehabilitació dels habitatges i per al pagament de lloguers i 

hipoteques, que van ser eliminats pel Govern del PP.  

 

La Sra. BENEDÍ demana a la Sra. Esteller que no interrompi la Sra. Andrés. 

 

La Sra. ESTELLER replica que la Sra. Andrés menteix.  

 

La Sra. BENEDÍ diu a la Sra. Esteller que no es pot consentir que intervingui cada vegada que 

parlen els altres, i demana a la Sra. Andrés que acabi la seva intervenció.  

 

La Sra. ANDRÉS afirma que l’eliminació de la renda d’emancipació juvenil i moltes altres 

ajudes ha fet que les rendes familiars hagin minvat i que moltes famílies tinguin menys 

possibilitats de fer front al pagament dels subministraments.  

 

La Sra. ROVIRA renuncia a fer una segona intervenció. 
 

La Sra. Ortiz expressa el vot contrari de BnComú, el Sr. Blasi expressa l’abstenció de CIU, el 

Sr. Blanco expressa el vot favorable de C’s, la Sra. Benedí expressa el vot contrari d’ERC, la 

Sra. Andrés expressa el vot contrari del PSC, 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: 

 

10.-  (M1519/3276) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Elaborar 

programes d’apoderament, especialment dirigits a les dones grans, perquè ells i elles mateixes 

puguin ser part activa d’aquests programes. Segon.- Garantir des dels ajuntament 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 
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respecte cap a la nostra gent gran que els valori com argents de construcció social. Sisè.- 

Reivindicar el dret a la ciutat de la gent gran. Setè.- Instar al Govern de la Generalitat perquè 

elabori un sistema de pensions propi i de gestió públic amb una quantia suficient per assegurar 

una vida digna a les persones grans. Un sistema de gestió d’ingressos i despeses de tot el 

sistema de protecció social. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta que presenten una proposta que els han fet arribar diverses persones 

grans que formen part de la Marea Pensionista. Destaca que les persones grans representen la 

memòria i la història de la ciutat, i són part essencial de construcció de la identitat, la cultura i la 

cohesió social dels barris. Assenyala que, tanmateix, gran part d’aquestes persones es troben en 

situacions de precarietat i d’exclusió social, quan, a més, cal tenir en compte que són el pilar 

bàsic per a la supervivència de moltes famílies per la seva contribució econòmica i per les 

tasques de cura i reproductives que assumeixen.  

Afirma que les polítiques neoliberals que s’estan imposant des dels governs han aconseguit que 

la gent gran hagi perdut els drets que amb tanta lluita s’havien aconseguit i que s’hagi vist 

abocada a situacions de gran injustícia social. En aquest sentit, remarca que les pujades 

insignificants de les pensions, la imposició del repagament de les medecines, els grans 

augments de les tarifes de serveis bàsics com el gas, la llum, l’aigua, la gestió privada i 

l’encariment de serveis com les residències, l’ajuda domiciliària i els centres de dia, han fet que 

en molts pocs anys la qualitat de vida de la gent gran s’hagi vist totalment deteriorada i que el 

seu paper social hagi quedat relegat a l’oblit. Subratlla que, a més, aquestes polítiques han 

agreujat especialment la situació de les dones, que són el col·lectiu que més està patint els 

efectes de la privatització dels serveis, de l’aïllament social i de la creixent precarietat de la 

societat.  

Assenyala que han acceptat una esmena per part del Govern municipal, i tot seguit llegeix la 

proposició definitiva. 

 

La Sra. VILA expressa l’abstenció del seu grup. Manifesta que per al Grup Municipal de CiU és 

fonamental l’atenció a les persones grans i que des dels poders públics es garanteixi una vellesa 

digna a les persones, entre altres coses perquè al llarg de la seva vida han contribuït al benestar 

de la societat. Explica que també consideren que és important que un ajuntament com el de 

Barcelona es doti d’instruments rigorosos per poder saber quines són les necessitats de les 

persones grans de la ciutat i, sobretot, tingui la capacitat d’anticipar-se a l’envelliment creixent 

de la població i d’adequar els serveis públics a les noves realitats.  

Afirma que, tot i això, s’abstindran per la manca de concreció de la proposició, ja que, més enllà 

de les intencions expressades, no especifica cap partida pressupostària. Explica que se’ls fa 

difícil mesurar la bona voluntat si no hi ha un pressupost al darrere, i que els sorprèn que el 

Grup Municipal de la CUP presenti aquesta proposició perquè no va plantejar cap dels 

programes que avui proposa a l’hora de donar suport a la modificació pressupostària del Govern 

municipal. D’altra banda, assenyala que consideren que alguns punts de l’exposició de motius 

de la proposició contenen algunes confusions des del punt de vista de les competències que 

tenen el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya, i que, per tant, manca una 

mica de rigor en la construcció tècnica del document. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta que el Grup Municipal de C’s dóna ple suport a les polítiques en 

contra de qualsevol mena de violència, com la dirigida contra les dones o les persones grans, 

així com a les polítiques assistencials i d’ajut i de dignitat de les persones grans. Afirma que la 

saviesa i l’experiència d’aquestes persones ha de ser reconeguda i respectada.  

Assenyala que quan van llegir la proposta van pensar que hi estaven d’acord excepte en l’últim 

punt i que per això van presentar una esmena. Explica que en la primera proposta es demanava 
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que la Generalitat es fes càrrec de les pensions de les persones jubilades, mentre que ara hi ha 

hagut un canvi, però que els agradaria saber, abans de posicionar el vot, què es vol dir quan es 

parla d’«instar la Generalitat a garantir uns ingressos suficients per a les persones grans amb la 

finalitat d’assegurar una vida digna». Remarca que cal tenir en compte que, l’any 2014, 1,7 

milions de jubilats residents a Catalunya van rebre prestacions per gairebé 22.230 milions 

d’euros, mentre que les cotitzacions dels treballadors de Catalunya van ser d’una mica més de 

19.000 milions d’euros. Afirma que, per tant, l’any passat el dèficit va ascendir a prop de 3.300 

milions.  

Manifesta que és cert que les persones grans pateixen grans dificultats econòmiques. En aquest 

sentit, recorda que el 2012 més de la meitat de jubilats reconeixien tenir problemes per arribar a 

final de mes. A més, remarca que les pensions no cobreixen només les necessitats de les 

persones grans, sinó que són el complement imprescindible per arribar a final de mes per a 

moltes famílies. Pel que fa a això, explica que un estudi del 2015 posava de manifest que 8 de 

cada 10 jubilats ajudaven econòmicament els seus fills o els seus néts. Precisa que aquesta ajuda 

és molt variada, ja que la meitat d’ells donen de menjar o sopar als seus fills i néts i nétes, que 

un de cada tres els dóna una quantitat econòmica de forma regular, mentre que un 10% ha 

acollit la família del fill a casa. Assenyala que, d’acord amb aquest estudi, el 45% dels 

pensionistes tenen uns ingressos mensuals inferiors a 1.000 euros al mes, i el 20% dels 

pensionistes fins i tot ajuda més d’un fill.  

 

La Sra. CAPDEVILA manifesta que els canvis demogràfics experimentats els darrers anys, 

l’augment de l’esperança de vida i la disminució de la natalitat han provocat un increment molt 

significatiu del pes social de les persones grans a la societat. Destaca que aquesta realitat 

demogràfica suposa una oportunitat per incorporar el concepte d’envelliment actiu a les 

polítiques adreçades a persones grans. Assenyala que aquest concepte entén l’envelliment com 

un procés individual que s’estén al llarg de la vida i fa que la ciutadania arribi a la vellesa en 

bones condicions de salut, promovent la seva participació en la societat, afavorint la seva 

formació al llarg de la vida i garantint els seus drets de viure una vida activa i amb qualitat.  

Remarca que, tanmateix, la realitat quotidiana és diferent, ja que la crisi no afecta negativament 

la gent gran només des del punt de vista econòmic o del seu accés a la salut o als serveis socials, 

sinó que moltes persones grans s’enfronten inesperadament a noves formes de vulnerabilitat i es 

veuen també afectades per una angoixa profunda. Assenyala que això fa que es retirin a poc a 

poc de la vida familiar, de les activitats socials i de la participació activa en la societat, i que 

mostrin símptomes d’un major desinterès per la vida política, amb sentiments d’aïllament del 

corrent principal de la societat. Afirma que, per tant, el que hi ha en joc és el benestar i la 

dignitat d’aquestes persones, sobretot de les dones grans.  

Explica que, des del Grup Municipal d’ERC, entenen que calen mesures sobre l’habitatge i la 

millora del disseny ambiental per promoure la independència; l’envelliment en la comunitat i la 

millora de la mobilitat als espais urbans; l’assistència i el suport a les persones que atenen les 

persones grans, tot considerant la funció que les dones desenvolupen, i l’impuls de les 

tecnologies i els serveis de rehabilitació. Assenyala que també s’han d’abordar els problemes 

d’abandó amb serveis específics per a persones grans maltractades. En relació amb això, 

remarca que aquestes persones no disposen ni tan sols d’un telèfon de consulta o suport 

especialitzat, a diferència, per exemple, dels casos de violència de gènere. Explica que fa poc va 

assistir a un debat sobre maltractament a les persones grans i va quedar impressionada quan va 

saber que els Mossos d’Esquadra reben cada dia tres denúncies de persones grans maltractades. 

A més, assenyala que una enquesta diu que un 90% dels maltractats no denunciaria mai la 

família. Afirma que tot això els dóna a entendre el grau de maltractament que pateixen les 

persones grans.  
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Manifesta que consideren que en el nou país que la majoria del Parlament vol construir les 

pensions de les persones grans seran prioritàries perquè al final de la vida la gent pugui viure 

amb dignitat i amb tot allò que li fa falta per ser feliç.  

 

La Sra. BENEDÍ expressa el vot favorable del Grup Municipal d’ERC.  

 

La Sra. ANDRÉS afirma que el Grup Municipal del PSC donarà suport a la proposició. Explica 

que, tot i que la proposta és poc concreta, parla de moltes qüestions que són fonamentals per a la 

vida de les persones grans de la ciutat, i que pensen que també és bo establir un marge ampli de 

treball per després fer concrecions.  

Manifesta que entre tots han de poder garantir que Barcelona sigui una ciutat per a la gent gran i 

que això implica moltes coses, des de condicions de vida dignes fins a autonomia personal i 

llibertat personal tant en l’àmbit familiar i quotidià com en l’àmbit públic. Assenyala que, dins 

de l’àmbit més privat, cal tenir en compte aspectes com les condicions de l’habitatge i 

l’alimentació. En relació amb això, destaca que l’Ajuntament de Barcelona reparteix cada dia 

milers d’àpats a persones grans, i que cada vegada hi ha més menjadors per a gent gran per 

facilitar el menjar i la companyia. D’altra banda, explica que també és molt important tenir en 

compte el maltractament de les persones grans per part de les famílies o les persones 

cuidadores.  

Afirma que coincideixen molt amb el Grup de la CUP que cal un programa específic per a les 

dones i per al maltractament de les dones grans, ja que la majoria de víctimes són dones que han 

patit maltractaments durant tota la vida i no ho han denunciat mai. Explica que l’únic refugi que 

tenen moltes d’elles és anar al casal de la gent gran o participar en alguna activitat més 

socialitzada on puguin sentir-se elles mateixes. En aquest sentit, opina que és molt necessari un 

programa que detecti i tracti aquestes situacions.  

Quant als «ingressos suficients» a què es refereix la proposició, assenyala que inclou moltes 

possibilitats, com evitar els copagaments, ajudar al pagament dels subministraments, facilitar 

cuidadors i cuidadores familiars per a les qüestions més elementals, oferir activitats socials a 

preus accessibles o concedir ajuts a l’habitatge.  

 

La Sra. ESTELLER destaca que el Grup Municipal del PP ha estat un dels grups que ha 

defensat més la necessitat que les persones grans tinguin la màxima autonomia i independència i 

el major benestar possible. Opina que, tanmateix, aquesta proposta és d’un cinisme polític 

extrem, tenint en compte que el Grup de la CUP no va plantejar cap mesura per millorar les 

condicions de vida de la gent gran en la modificació pressupostària que va facilitar amb la seva 

abstenció, ni tampoc en el seu suport a la investidura del president de la Generalitat. A més, 

afirma que la proposició no aporta res, a part de generalitats.  

Opina que el Grup del PSC també fa un exercici de cinisme polític i «dóna moltes lliçons» pel 

que fa als subministraments, quan el Govern socialista va apujar el 65% el rebut de la llum i va 

deixar un dèficit tarifari de 25.000 milions d’euros entre els anys 2005 i 2011. Remarca que, tot 

i això, aquest deute no es va repercutir en la factura de la llum i que, amb el Govern del PP, per 

primera vegada no s’ha apujat la tarifa per sobre de l’IPC. Així mateix, assenyala que el Govern 

socialista va congelar les pensions l’any 2010 i que tota la seva política econòmica va generar 

un gran nombre de dificultats i aturats. En aquest sentit, afirma que molts avis han de pagar i 

mantenir els seus fills per culpa d’una política econòmica nefasta que va deixar a l’atur 3 

milions de persones. Destaca que, en canvi, les polítiques del Partit Popular han permès crear un 

milió de llocs de treball. Opina que, per tant, a l’hora de parlar de cinisme, cal tractar també 

aquests temes i no parlar sempre en abstracte.  
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La Sra. PÉREZ manifesta que el Grup Municipal de BC votarà a favor de la proposició perquè 

recull els grans reptes de la ciutat pel que fa a les persones grans, que formen un dels col·lectius 

actualment més nombrosos, més dinàmics i més heterogenis de la ciutat. Destaca que la gent 

gran de Barcelona són majoritàriament persones actives, autònomes i amb un gran potencial 

d’implicació en dinàmiques ciutadanes, i que estan tenint un paper molt important en les 

relacions de cura, suport, afecte i educació intergeneracional. 

Assenyala que l’increment de la població gran i d’edat més avançada i la creixent esperança de 

vida i de diversitat de persones grans els obliga a redefinir les polítiques públiques per donar 

resposta a aquestes noves realitats d’una manera eficaç amb serveis públics accessibles i de 

qualitat per fer efectiu un model d’envelliment actiu i saludable. Afirma que, per això, des de 

l’Ajuntament s’està treballant amb les entitats i els tècnics municipals una nova cultura de 

l’envelliment, amb una agenda municipal potent de polítiques per a la gent gran, amb un teixit 

associatiu viu, divers i compromès d’entitats de la gent gran, i amb un enfocament força 

intergeneracional.  

Assenyala que per assolir una vida digna i de qualitat a la vellesa s’han de cobrir les necessitats 

materials bàsiques, com l’alimentació, l’habitatge i la salut, però també les necessitats lligades a 

les emocions, les relacions, la formació, l’autoestima, la creativitat i la participació. Afirma que 

des del Departament de Gent Gran i des de Benestar Social s’aborden tots dos vessants amb 

programes amb capacitat d’atendre expectatives materials i relacionals de la gent gran. 

Manifesta que entre les noves actuacions del Govern municipal hi ha l’estratègia contra la 

feminització de la pobresa, que presentaran properament. Explica que ja hi ha algunes propostes 

adreçades a dones grans, com l’ampliació del Servei d’Atenció Domiciliària, l’estudi de les 

necessitats de nous serveis de cura per a la gent gran, l’ampliació del programa Respir, algunes 

actuacions en l’àmbit de la salut i l’impuls d’una renda mínima per a dones amb especial 

vulnerabilitat. A més, recorda que en la mesura de govern que van presentar al novembre passat 

es recollia com millorar, des de la institució, els mecanismes de detecció i d’atenció a la 

violència masclista que viuen les dones grans. Remarca que tot això s’ha de fer de manera 

coordinada des dels diferents serveis, comptant també amb l’assessorament de les entitats de 

gent gran de la ciutat. Finalment, assenyala que a l’Ajuntament hi ha dues ponències tècniques 

sobre la gent gran, una sobre polítiques d’habitatge i l’altra sobre les noves formes d’envellir.  

 

La Sra. ROVIRA remarca que el Grup Municipal de la CUP va fer una abstenció a la 

modificació pressupostària que va presentar el Govern perquè en les negociacions no s’havia 

arribat als acords que haurien volgut, ja que no s’abordaven els pilars bàsics del model de ciutat, 

que per al seu grup han de ser els que han de portar a una transformació real dels diferents 

barris.  

Pel que fa a les competències de les quals parla la proposició, assenyala que es fa referència a 

polítiques municipals, a polítiques de prevenció de la violència masclista, a programes de 

conscienciació de respecte cap a la gent gran i al dret a la ciutat, que entenen que són 

competències de l’Ajuntament de Barcelona, i que s’insta la Generalitat a garantir uns 

ingressos. En relació amb això, explica que en la proposta inicial es parlava d’un sistema de 

pensions propi, però que han acceptat canviar-ho i posar que l’Ajuntament insti la Generalitat a 

garantir uns ingressos, entenent que la CUP Crida Constituent ja lluitarà perquè això es faci 

mitjançant un sistema de pensions propi.  

Respon a la portaveu del Grup Municipal del PP que la CUP negocia actualment els 

pressupostos de la Generalitat i que en aquesta negociació plantegen aquest sistema de pensions 

propi, alhora que també lluiten per combatre la feminització de la pobresa, per una nova llei de 

serveis socials i per diferents mesures que posin al centre les persones, entre elles el col·lectiu 

de la gent gran. Explica que, pel que fa a la modificació pressupostària del Govern municipal, 

van fer una aposta clara pel circuit de violència masclista i van assolir resultats que esperen que 
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es desenvolupin els pròxims dies. A més, afirma que van aconseguir diferents qüestions que 

posen al centre les persones des d’una perspectiva de gènere i des d’una perspectiva de vida 

digna, i que afecten també la gent gran. Manifesta que, per tant, no acaben d’entendre la reflexió 

que s’ha fet des del Grup del PP.  

Finalment dóna les gràcies als grups que han donat suport a la proposició.  

 

La Sra. BENEDÍ dóna pas a un segon torn de paraula per als grups que no han exhaurit el seu 

temps i volen tornar a intervenir.  

 

La Sra. BARCELÓ expressa el vot a favor del Grup Municipal de C’s. Explica que, tot i que 

sovint no comparteixen amb el Grup Municipal de la CUP el model social de la ciutat ni 

l’aposta per la independència, estan d’acord amb els objectius que es plantegen a la proposta.  

 

La Sra. ANDRÉS afirma que ella no dóna lliçons perquè no és mestra, però que sí que pot 

aprendre molt del que fa el Partit Popular, que remarca que ja ha utilitzat 34.000 milions d’euros 

del fons de reserva de les pensions.  
 

La Sra. Pérez expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Vila expressa l’abstenció de CIU, 

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

d’ERC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, la Sra. Esteller expressa 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: Primer.- Elaborar programes 

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 argents de construcció social. Sisè.- 

Reivindicar el dret a la ciutat de la gent gran. Setè.- Instar a la Generalitat a garantir uns 

ingressos suficients per a les persones grans amb la finalitat d’assegurar una vida digna. 

 

b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c) Precs 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

11.-  (M1519/3287) Que, als centres educatius de titularitat pública on s’implementin els grups 

addicionals, coneguts com a "bolets", es garanteixi els recursos humans (1 tutor, 1 tècnic i 1 

monitor) i materials als equips docents dels centres educatius, i a les AMPAS corresponents. 

 

La Sra. BARCELÓ explica que el Consorci d’Educació de Barcelona ha exposat la creació de 

grups addicionals, coneguts com a «bolets», a set centres educatius públics de Barcelona: quatre 

a l’Eixample, un a les Corts, un a Gràcia i un a Sant Martí. Assenyala que cada «bolet» implica 

27 nens de 3 anys. Manifesta que presenten aquest prec davant els escassos recursos humans i 

materials dels quals disposen els centres educatius de titularitat municipal amb bolets. D’altra 

banda, saluda un representant de l’AMPA de l’escola Tabor que assisteix al plenari. 
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La Sra. ORTIZ dóna la paraula al comissionat d’Educació i Universitats. 

 

El Sr. ESSOMBA afirma que el Govern de la ciutat està en contra dels grups addicionals, ja que 

considera que, d’una banda, representen el fracàs d’una planificació que hauria d’haver previst 

variacions en l’oferta, i de l’altra, són un símptoma de no entendre que hi ha una tendència de 

demanda creixent de places de titularitat pública. Explica que a la ciutat de Barcelona hi ha 

actualment 52 grups addicionals, que arribaran a un total de 59 si s’hi sumen els 7 previstos per 

al curs proper. Remarca que això representa gairebé unes tres escoles de titularitat pública. 

Manifesta que, si bé s’ha reduït en un 40% el nombre de grups addicionals amb relació a l’any 

passat, el desig del Govern municipal és eliminar-los completament de cara al proper curs. 

Finalment afirma que creuen que el prec és molt raonable.  

 

El Sr. BARCELÓ agraeix l’acceptació del prec. Manifesta que celebren que el Govern pensi el 

mateix que el seu grup municipal, però que no es tracta de fer només afirmacions sinó també 

accions, tenint en compte que l’Ajuntament representa un 40% del Consorci d’Educació de 

Barcelona.  

Explica que els equips docents i les AMPA són conscients que la manca de places públiques no 

és només un problema del Govern actual, sinó que és un deute pendent que tenen tant 

l’Ajuntament com la Generalitat amb la ciutat de Barcelona. Assenyala, però, que les coses 

s’han de fer parlant i donant instruments, i que no és acceptable que els equips docents, les 

famílies i les AMPA no estiguin assabentats del que es farà. Afirma que és evident que no es 

poden crear centres educatius d’un dia per l’altre, però que es pot actuar d’una manera diferent. 

Manifesta que el que demanen, doncs, és que el Govern dugui a terme les accions oportunes i 

dialogui amb les AMPA per donar solucions.  

 

El Sr. ESSOMBA afirma que el Govern municipal està en contacte directe amb les persones 

afectades. Assenyala que, per exemple, s’han reunit amb l’AMPA de l’escola Tabor i amb 

l’equip directiu d’una altra de les escoles que té un grup addicional per tal d’analitzar i avaluar 

la situació.  

D’altra banda, explica que el 4 de maig, en el marc ordinari del Consorci d’Educació, van 

demanar l’aplicació d’un pla d’acompanyament a totes les escoles que el proper any tindran un 

grup addicional. A més, manifesta que estan treballant en una proposta d’increment de personal 

i de millora dels locals i equipaments. Opina que, per tant, les afirmacions que fa la Sra. 

Barcelona que el Govern no actua no estan fonamentades i segurament es deuen a la falta 

d’informació.  

 

La Sra. BENEDÍ manifesta que s’accepta el prec.  
 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/3303) Instar a que l’Ajuntament de Barcelona lideri, al més alt nivell, la celebració del 

Dia de l’Associacionisme Cultural del proper 4 de juny de 2016, i que com a capital de 

Catalunya, Barcelona es comprometi a impulsar-lo a tot el país per a que a partir d’ara sigui, la 

data de referència per a gaudir de l’ampli ventall d’activitats que ofereixen totes les 

associacions culturals, així com promoure llur creixement i consolidació. 
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La Sra. CAPDEVILA recorda que el 27 de maig del 2014 el Govern de la Generalitat de 

Catalunya va declarar el 4 de juny Dia de l’Associacionisme Cultural (DASC), instaurant així 

una jornada dedicada a posar en valor el pes i la força de les associacions que actuen en l’àmbit 

cultural al país. Explica que la data commemora el 4 de juny de 1864, quan va començar el 

quart festival organitzat per la Societat Coral Euterpe, sota la direcció de Josep Anselm Clavé, 

que va ser un certamen de tres dies que va representar el moment de màxima esplendor dels 

cors catalans.  

Assenyala que el 2016 serà el segon any que se celebrarà en tots els equipaments associatius de 

Catalunya unes jornades de portes obertes, que enguany seran del divendres 3 al diumenge 5 de 

juny. Afirma que l’objectiu d’aquestes jornades és acostar els ciutadans als ateneus, casals, 

casinos, orfeons, esbarts, locals castellers, centres d’estudis, cases regionals o qualsevol tipus de 

seu gestionada per associats, i fer-los partícips de les diverses activitats culturals que s’hi 

desenvolupen.  

Manifesta que anteriorment la ciutat ha sabut donar mostres de complicitat amb el món 

associatiu, que destaca que és un ric entramat ciutadà sense el qual no s’entendria la gran 

vitalitat cultural de què els barcelonins i barcelonines disposen a tots els districtes i de la qual se 

senten orgullosos. Explica que es congratulen que l’Ajuntament col·labori també enguany amb 

el DASC, i que els agradaria que, amb el mateix esperit, Barcelona actués de cap i casal de 

l’associacionisme cultural portant aquest compromís al més alt nivell possible i liderant 

l’adhesió i la celebració del DASC a tots els municipis de Catalunya, tal com fa el seu grup 

polític des de la Diputació de Barcelona, on aquest mateix mes de maig s’aprovarà una 

declaració institucional en aquest sentit. Finalment presenta el prec. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada de Cultura. 

 

La Sra. SUREDA afirma que l’Ajuntament ja impulsa moltes activitats en el marc del DASC i 

continuarà fent-ho. Explica que enguany l’acte inaugural del DASC se celebra als Lluïsos de 

Gràcia, i que a Barcelona es faran prop d’una trentena d’activitats, algunes en espais 

municipals, com la Casa dels Entremesos, el Castell de Montjuïc o el Centre Cívic Matas i 

Ramis. A més, assenyala que la pàgina web de Cultura de l’Ajuntament també difondrà totes les 

activitats que es faran a la ciutat. Conclou que aproven el prec i que exerciran aquest paper de 

lideratge.  

 

La Sra. CAPDEVILA agraeix l’acceptació del prec, i demana que es faci més promoció de les 

activitats, ja que se n’assabenten les persones que tenen un cert lligam amb el món associatiu 

però no tota la ciutadania.  

 

La Sra. BENEDÍ recorda que els comissionats i comissionades no poden acceptar els precs.  

 

La Sra. SUREDA afirma que revisaran tota la promoció que s’està fent per veure si poden 

reforçar-la.    

 

La Sra. BENEDÍ manifesta que el prec es dona per acceptat. 

 

Es dóna per tractat. 

 

13.-  (M1519/3304) Que l’Ajuntament de Barcelona adapti els mitjans de comunicació municipals 

com Barcelona YouTube, la Web i BTV per a les persones amb diversitat funcional. 
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La Sra. BENEDÍ manifesta que l’Ajuntament de Barcelona ha de ser accessible per a tota la 

ciutadania i que, per tant, s’ha de possibilitar la plena integració en l’activitat de l’Ajuntament 

de les persones amb discapacitat auditiva o visual, de manera que obtinguin la mateixa 

informació que la resta de ciutadans i ciutadanes. Assenyala que, a més, cal fer efectiu el dret a 

la informació.  

Explica que diferents col·lectius de persones amb discapacitat visual i amb discapacitat auditiva 

els han parlat d’algunes mancances en els mitjans de comunicació de l’Ajuntament de 

Barcelona, i els han demanat que les retransmissions del canal YouTube siguin subtitulades a 

posteriori i que a la web i en algun programa de BTV hi hagi audiodescripció per a persones 

amb discapacitat visual. Remarca que, si volen una ciutat accessible i inclusiva, han de 

començar a donar exemple des de l’administració més propera. Tot seguit presenta el prec.  

 

La Sra. ORTIZ manifesta que accepten el prec. Afirma que són conscients que hi ha dèficits en 

matèria d’accessibilitat comunicativa en els mitjans de l’Ajuntament i que aquesta ha de ser una 

de les línies estratègiques del Pla d’accessibilitat universal. Explica que aquesta línia estratègica 

té a veure amb la formació dels treballadors i en com conjugar la immediatesa de molts 

d’aquests tipus de mitjans amb la subtitulació i l’audiodescripció. Assenyala que precisament un 

dels obstacles amb què s’ha trobat l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat és la falta 

de recursos per poder subtitular en un breu període de temps. Conclou, però, que estan treballant 

per avançar en aquest sentit.  

 

La Sra. BENEDÍ agraeix l’acceptació del prec.  
 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/3284) Instar al Govern de la Generalitat a complir el mandat del Parlament i derogar 

amb caràcter d’urgència l’actual ordre BSF/130/2014 que força un increment en el copagament 

de prestacions socials no gratuïtes a cobrir per les persones dependents i llurs famílies, i aprovar 

una nova ordre amb criteris més justos, com ja s’havia contemplat en ordres anteriors. Demanar 

al Govern de l’Estat que acompleixi amb el finançament de la Llei 30/2006, de 14 de desembre 

(LAPAD) estableix. 

 

La Sra. ANDRÉS recorda que el finançament de l’atenció a la dependència és un model mixt 

que combina el finançament públic de l’Administració de l’Estat i de l’Administració 

autonòmica amb el finançament privat a càrrec del mateix beneficiari. Assenyala que la 

proporció entre el que paga l’usuari i el que paga l’Administració varia en funció de la capacitat 

econòmica del beneficiari, i que en principi no hauria de quedar exclosa d’aquesta atenció cap 

persona que la necessiti, ja que la Llei d’autonomia personal i atenció a la dependència parla del 

principi d’universalitat.  

Explica que hi havia una ordre de la Generalitat de Catalunya que regulava l’aportació del 

beneficiari, però que aquesta ordre va ser modificada per l’ordre de 22 d’abril de 2014 en el 

sentit que, a més de computar la renda personal del beneficiari, computava també el patrimoni 

de la persona. Manifesta que el passat 30 de març el Parlament de Catalunya va aprovar una 

proposta de resolució a la Comissió d’Afers Socials i Famílies en la qual s’instava el Govern de 

la Generalitat a derogar aquesta ordre i tornar als criteris anteriors, que eren més equitatius i 

justos. Afirma que, tanmateix, el Govern de la Generalitat manté l’ordre i no ha fet efectiva 

aquesta proposició, motiu pel qual el seu grup presenta aquest prec.  
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La Sra. ORTIZ remarca que, de fet, la proposta de resolució que es va presentar al Parlament i 

es va aprovar va ser presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Afirma que, 

per tant, comparteixen el prec, que destaca que es fa ressò de la demanda que fan les entitats de 

persones amb discapacitat de reclamar el finançament a l’Estat i la derogació d’aquesta ordre, 

que remarca que ha comportat situacions abusives en el cas de moltes famílies. Explica que 

creuen que una cosa és que hi hagi una aportació de les famílies en funció de la seva capacitat 

econòmica i l’altra les situacions d’abús que es produeixen quan es determina el patrimoni, ja 

que no s’analitza cas per cas.  

 

La Sra. ANDRÉS agraeix l’acceptació del prec. Demana que el Govern faci arribar als grups 

parlamentaris que l’Ajuntament els dóna suport per revertir aquesta situació, que ha significat 

un increment dels copagaments d’entre el 30% i el 40%.  
 

Es dóna per tractat. 

 

15.-  (M1519/3285) Que s’estableixin tots els mecanismes necessaris per a fer efectiva la protecció 

de l’edifici i de les pintures de Ca l’Erasme, instant a la Generalitat per que faci el mateix. 

 

La Sra. ANDRÉS recorda que Ca l’Erasme és una casa palau que té un pati barroc d’estil 

tradicional català i una gran sala decorada amb pintures. Assenyala que de l’època destaquen 

altres cases semblants, com el Palau del Bisbe a Barcelona, el Palau de la Virreina, el Palau 

Moja o el Palau Palmerola. Afirma que tant l’edifici, que va ser construït el 1788, com el 

conjunt de pintures que ornamenten el saló principal tenen el grau màxim de protecció, ja que 

són un bé cultural d’interès nacional.  

Explica que des de fa un any l’edifici té un nou propietari, i que els propietaris anteriors van 

deixar que l’edifici arribés a un estat d’abandonament notable. A més, assenyala que hi ha 

constància que en el passat ja es van intentar arrencar algunes de les pintures, que estan 

encolades als murs. A continuació presenta el prec.  

 

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

 

La Sra. SUREDA assenyala que l’edifici de Ca l’Erasme és un bé cultural d’interès local i el seu 

contingut és un bé d’interès nacional. Explica que, en principi, els sembla una bona notícia que 

s’hagi sol·licitat un permís d’obres per millorar l’edifici, però que, un cop plantejada la 

presumible intervenció arquitectònica, des del Districte de Ciutat Vella i des de Patrimoni de 

l’ICUB faran un seguiment de les obres, per tal de garantir la protecció tant de l’edifici com de 

les obres d’art que conté. En relació amb això, remarca que en el permís d’obres es fa constar 

expressament que no s’intervé sobre les pintures catalogades.  

 

La Sra. ANDRÉS agraeix l’explicació de la comissionada.  

 

La Sra. BENEDÍ demana a la Sra. Ortiz que es pronunciï sobre el prec.  

 

La Sra. ORTIZ afirma que l’accepten.  

 

La Sra. BENEDÍ constata l’acceptació del prec.  
 

Es dóna per tractat. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/3309) Que el Govern municipal realitzi les gestions necessàries davant la Reial 

Federació Espanyola de Futbol per tal de que la Selecció Espanyola disputi algun dels partits 

oficials classificatoris pel proper Mundial de Futbol a la ciutat o a l’àrea de Barcelona, 

preferentment el partit previst pel 2 de setembre de 2017 entre les Seleccions Nacionals 

d’Espanya i d’Itàlia. 

 

La Sra. ESTELLER presenta el prec. Destaca que Barcelona té una gran afició de persones que 

sempre han seguit la selecció espanyola i que es tracta que puguin gaudir amb normalitat d’un 

partit de la selecció espanyola a la ciutat. Afirma que la selecció espanyola no juga a la ciutat de 

Barcelona des del 12 d’octubre de l’any 1975, quan va disputar un partit contra Dinamarca, i 

que el proper Mundial de Futbol representa una oportunitat per corregir aquesta anomalia.  

Recorda que el mes de setembre s’iniciarà la fase classificatòria del Mundial, i que la selecció 

espanyola, que a més és l’actual campiona d’Europa, disputarà partits amb Itàlia, Albània, 

Israel, Macedònia i Liechtenstein. Manifesta que els agradaria que, en concret, es disputés a la 

ciutat el partit contra Itàlia, que s’ha de jugar el 2 de setembre del 2017.   

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada d’Esports.  

 

La Sra. CARRANZA manifesta que el Govern municipal dóna ple suport a la pràctica d’aquest 

esport, i molt especialment a l’amateur, al popular i a l’educatiu, així com als clubs de la ciutat, 

que són els que més necessiten el suport municipal per continuar desenvolupant la tasca 

fonamental que fan als barris.  

Afirma que acceptaran el prec, però que els sembla curiós que aquesta petició arribi a la 

Comissió, perquè el més lògic és que sigui la mateixa societat civil la que demani aquest tipus 

d’esdeveniments des dels grans clubs de la ciutat i a través de les federacions catalana i 

espanyola. En relació amb això, explica que els consta que el Reial Club Esportiu Espanyol ha 

demanat a la Federació Catalana de Futbol que s’aculli un dels partits classificatoris per al 

Mundial del 2018, i que l’Ajuntament de Cornellà, on aquest club té el seu estadi, ha expressat 

el seu suport a aquesta petició. Manifesta que celebren i respecten aquesta iniciativa de Cornellà 

i d’un club que consideren de la ciutat i que, per tant, els donaran suport. A més, explica que 

intentaran no eclipsar la petició que se celebri un partit de la selecció espanyola al camp de 

l’Espanyol i que, en cas que es doni la possibilitat de celebrar algun partit a Barcelona, caldrà 

sobretot valorar els costos econòmics que l’organització d’un partit d’aquestes característiques 

podria comportar per a l’Ajuntament.  

 

La Sra. ESTELLER manifesta que, des del Grup Municipal del PP, sempre han donat molt 

suport a tota la promoció de l’esport, però que també pensen que l’Ajuntament de Barcelona ha 

de liderar aquelles activitats esportives que es volen acollir a la ciutat. Remarca que, de fet, des 

de l’Ajuntament es fan moltes gestions davant de grans organismes per tal que la ciutat sigui seu 

de molts esdeveniments. 

Explica que creuen que s’ha de corregir l’anomalia que la selecció espanyola no jugui a 

Barcelona des de l’any 1975, tenint en compte que hi ha molta gent a la ciutat que segueix 

aquesta selecció. Assenyala que és cert que també hi ha moltes persones que no volen que la 

selecció jugui a la ciutat, i opina que això es deu, entre altres coses, al fet que els fa por 

comprovar el seguiment i l’èxit que podria tenir un partit de la selecció espanyola a la ciutat. 

Torna a demanar que, si pot ser, s’aculli el partit que s’ha de disputar contra Itàlia.  
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La Sra. ORTIZ manifesta que es coordinaran amb el Reial Club Esportiu Espanyol, que és qui 

ha presentat aquesta petició, i confirma l’acceptació del prec.  

 

La Sra. BENEDÍ constata l’acceptació del prec.  
 

Es dóna per tractat. 

 

d) Preguntes 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

17.-  (M1519/3315) Quin va ser el resultat de l’avaluació de la prova pilot de formació en l’àmbit 

LGTBI dels treballadors i treballadores de les residències per a persones grans de titularitat 

municipal? Quin és el capteniment del Govern municipal per garantir els drets de les persones 

LGTBI a les residències per a gent gran? 

 

La Sra. VILA presenta la pregunta. Explica que s’estan començant a donar casos de persones 

LGTBI que, quan entren en residències, no troben prou sensibilitat per reconèixer la seva 

realitat i donar-los una atenció més personalitzada. Assenyala que això es va detectar en el grup 

de treball de les persones grans del Consell Municipal LGTBI, i que es va començar a treballar 

per resoldre aquestes situacions.  

 

La Sra. PÉREZ afirma que s’ha fet una avaluació sobre aquest projecte i ha estat molt positiva. 

Explica que durant el 2015 es va fer formació a treballadors i a treballadores sobre la qüestió 

que es planteja, que va anar a càrrec de la Fundació Enllaç, reconeguda per la seva activitat amb 

gent gran i LGTBI. Assenyala que es va establir un conveni amb aquesta entitat, que actualment 

està en tràmit de renovació per tal de donar continuïtat a aquesta formació. Manifesta que també 

s’està avaluant amb ells el projecte per unificar els continguts de la formació i per veure quins 

seran els següents espais on es durà a terme.  

Assenyala que, si bé hi ha pocs residents del col·lectiu LGTBI segons l’avaluació que s’ha fet, 

aquest tipus de formació trenca estereotips i ha tingut una bona valoració. A més, explica que 

pensen que és dins del Pla LGTBI on s’ha de desenvolupar específicament quines seran les 

següents formacions. Afirma que fins ara s’han aplicat a dos equipaments, els apartaments 

tutelats Pau Casals i la residència Parc del Guinardó.  

 

La Sra. VILA demana que, si ja es disposa de les conclusions de l’avaluació, es facin arribar als 

grups municipals o es presentin a la Comissió.  
 

Es dóna per tractada. 

 

18.-  (M1519/3316) Quin és el capteniment del Govern municipal en relació als locals que cal cedir a 

la Casa de la Sardana i a l’Ateneu Enciclopèdic, que s’havia acordat que s’instal·lessin als 

espais situats al carrer Reina Amàlia, carrer Carretes i al carrer Doctor Aiguader? 

 

El Sr. CIURANA destaca que el món de l’associacionisme forma part de la societat catalana 

com un dels elements que la cohesionen, que li donen força i que sovint ha fet tasques de 

suplència davant la inexistència d’institucions públiques pròpies. Manifesta que, des de la 

constatació col·lectiva del pes de l’associacionisme i de la necessitat de proveir les associacions 

que treballen a la ciutat i al país d’una estructura que els permeti fer la seva feina, les diferents 

administracions han procurat dotar-les d’aquesta estructura. Assenyala que, en aquest sentit, hi 
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havia dues associacions que estaven en un punt de maduració important perquè l’Ajuntament 

els cedís un espai: la Coordinadora Sardanista de Catalunya, a la qual s’havia decidit cedir uns 

baixos municipals al carrer Doctor Aiguader, i l’Ateneu Enciclopèdic Popular, al qual s’havia 

decidit cedir dos espais, un al carrer Carretes i un altre al carrer de la Reina Amàlia. Tot seguit 

formula la pregunta.  

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada de Cultura. 

 

La Sra. SUREDA explica que el projecte per establir a Barcelona la Casa de la Sardana els 

sembla realment interessant, però que, atesa l’elevada inversió econòmica que el projecte inicial 

requereix a l’espai del Doctor Aiguader, de moment no poden confirmar ni la seva realització ni 

el calendari executiu. Afirma que estan analitzant altres alternatives perquè la Coordinadora 

Sardanista tingui un espai, que creuen que és molt necessari.  

Quant a l’Ateneu Enciclopèdic Popular, manifesta que des del Districte de Ciutat Vella s’està 

treballant conjuntament amb l’entitat per encaixar aquesta necessitat en el marc de la 

disponibilitat de locals existents, tenint en compte les necessitats globals que hi ha a tot el 

territori. A més, assenyala que, tot i que es coneixia l’existència d’un compromís oral, no hi 

havia cap document vinculant que deixés establertes les condicions de la cessió ni el seu 

emplaçament. Afirma que, tot i això, la voluntat del Govern és trobar una solució que permeti 

que l’Ateneu Enciclopèdic Popular pugui disposar de seu estable, igual que en el cas de la 

Coordinadora Sardanista.  

 

El Sr. CIURANA pregunta si ha de concloure que tant la Casa de la Sardana com l’Ateneu 

Enciclopèdic Popular no s’establiran als llocs on s’havia previst, que no s’han trobat espais 

alternatius i que no s’ha determinat un calendari.  

 

La Sra. SUREDA respon que en el cas de l’Ateneu Enciclopèdic Popular no n’està segura, 

perquè això s’està analitzant des del Districte de Ciutat Vella. Pel que fa a la Casa de la 

Sardana, remarca que l’anunci d’establir-ne la seu al carrer Doctor Aiguader es va fer poc més 

de dos mesos abans de les eleccions i requereix una inversió d’un milió d’euros. Afirma que ara 

mateix no poden confirmar si s’instal·larà en aquest espai, però sí que poden dir que estan 

buscant altres alternatives.  
 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal C’s: 

 

19.-  (M1519/3288) Quin és el capteniment del Govern municipal davant la construcció de l’IES 

Angeleta Ferrer? 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta que presenten aquesta pregunta davant la necessitat de places de 

titularitat pública als instituts d’educació secundària a la ciutat de Barcelona, i en concret a la 

Dreta de l’Eixample. Tot seguit formula la pregunta.  

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula al comissionat d’Educació i Universitats. 

 

El Sr. ESSOMBA afirma que el dèficit de places de titularitat pública al districte de l’Eixample 

és històric, i que aquest any s’ha tornat a reflectir, ja que hi havia una oferta inicial de 423 

places de secundària, mentre que la demanda ha estat de 475 places. Remarca que es tracta 
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d’una xifra important, tenint en compte el nombre important d’escoles concertades que hi ha al 

districte.  

Manifesta que el Govern municipal està a favor que es reprengui el projecte de l’Institut 

Angeleta Ferrer, i que així ho ha exposat en el marc del Consorci d’Educació i ho manifestarà 

en el ple específic sobre planificació educativa que es farà al llarg de l’any en aquest marc. 

Explica que també ho van reclamar a principis del mes de febrer a la consellera Meritxell Ruiz 

en una reunió ordinària entre el Govern municipal i la Conselleria d’Ensenyament.   

 

La Sra. BARCELÓ manifesta que celebren que el Govern municipal estigui a favor de la 

construcció d’aquest institut. Assenyala que, mentre que a l’Eixample Esquerra s’ha creat 

l’Institut Viladomat, tot i que en barracons, a l’Eixample Dreta hi ha el solar però no l’institut 

que s’havia promès. Explica que, per exemple, els nens que finalitzen la primària a l’escola 

Tabor hauran d’anar a l’IES Balmes o a l’IES Juan Manuel Zafra, quan seria més convenient 

que anessin a un centre més proper a casa seva, tenint en compte que només tenen 12 anys.  

Demana que no torni a passar el mateix que amb governs anteriors, quan, per exemple, en el 

Consell de Barri del 2008, la regidora del Districte va adoptar el compromís que aquest institut 

començaria a funcionar l’any 2011.  
 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

20.-  (M1519/3310) Quants desnonaments s’han produït en habitatges públics i en habitatges privats 

(especificant quants de titularitat municipal, d’altres administracions i de titularitat privada) a la 

ciutat de Barcelona des de l’1 de juliol de 2015 fins a dia d’avui, detallat per mesos, i quines 

han estat les raons? 

 

La Sra. ESTELLER presenta la pregunta, i manifesta que també volen saber si s’ha aturat algun 

desnonament per l’acció que ha fet l’Ajuntament de Barcelona; quants s’han aturat 

definitivament i quants no, i quines solucions s’han donat a les famílies després de produir-se 

els desnonaments.  

 

El Sr. MONTANER assenyala que es referirà primer als processos de desnonament de pisos 

privats i després als de pisos públics del Patronat.  

Informa que entre l’1 de juliol del 2015 i el 9 de maig del 2016 hi ha hagut 1.466 casos de 

famílies vulnerables amb data de desnonament, la major part dels quals s’han negociat i s’han 

pogut resoldre, excepte 340, en els quals s’ha arribat al procés de desnonament. Assenyala que 

això suposa una mitjana d’uns 30 desnonaments al mes. Explica que, d’aquests 340 

desnonaments, en 50 casos els habitatges ja estaven buits en el moment de l’execució, 33 van 

tenir un allotjament temporal a través de Serveis Socials, 115 van entrar a la Mesa 

d’Emergència, 2 van subscriure un contracte de lloguer social en un altre habitatge, 110 van 

trobar una solució a través de mediació i ajuts, 19 van trobar una solució pròpia en el context 

familiar, 9 eren recuperació de claus d’habitatges de protecció social, i hi ha 2 casos dels quals 

no es té informació.  

Manifesta que entre l’1 de juliol del 2015 i el 12 de maig del 2016 s’han donat 27 desnonaments 

efectius executats a instàncies del Patronat Municipal de l’Habitatge, dels quals en 26 casos 

només es tractava de recuperar les claus. Assenyala que en el moment del llançament 26 pisos 

estaven buits i només un estava ocupat. Explica que en aquest darrer cas hi havia un informe 

favorable del Patronat Municipal de l’Habitatge conforme els ocupants no tenien dret a estar en 

aquest pis.  
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Afirma que, per tant, es pot dir que no s’han pogut aturar 340 desnonaments de pisos privats, 

però que les persones afectades sempre han estat reallotjades. Pel que fa als habitatges públics, 

manifesta que no es pot permetre que es donin situacions irregulars i per això estan fent un pla 

d’inspeccions. Remarca que cal actuar amb rigor en el cas de persones que no mereixen tenir un 

pis públic, com ha estat el cas d’una família, perquè es tracta d’un dret que tenen altres persones 

que estan en situació de vulnerabilitat.  

 

La Sra. ESTELLER explica que creuen que es manté la mateixa tendència que al 2013 pel que 

fa als desnonaments tant públics com privats, de manera que el nou Govern no ha aportat cap 

valor a l’hora d’evitar els desnonaments que tenen lloc a la ciutat.  

Pregunta en quantes de les resolucions de desnonament per negociació ha intervingut 

directament l’Ajuntament, i quantes s’han resolt gràcies al codi de bones pràctiques, tenint en 

compte que l’aplicació d’aquest codi ha frenat 30.000 desnonaments a tot Espanya. D’altra 

banda, assenyala que el Sr. Montaner no ha acabat d’especificar quants llançaments s’han pogut 

aturar gràcies a l’acció de l’Ajuntament.  

 

El Sr. MONTANER afirma que en la major part dels 1.466 casos que ha esmentat han 

intervingut els Serveis Socials de l’Ajuntament.  

 

La Sra. ESTELLER demana la xifra concreta. 

 

El Sr. MONTANER manifesta que no pot donar aquesta xifra, però que ha estat en la major part 

dels casos, dels quals només s’han executat 340. Afirma que han intervingut en tots aquests 340 

casos per trobar una solució i per reallotjar les persones afectades. D’altra banda, explica que 

creuen que sí que s’ha produït un canvi a la ciutat pel que fa a aquesta qüestió, ja que han reduït 

molt el nombre de desnonaments que es fan efectius i han garantit el reallotjament quan no s’ha 

pogut evitar el desnonament.  
 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

21.-  (M1519/3277) Segons el contingut del conveni, la Fundació AGBAR percebrà algun tipus de 

contraprestació que li impliqui un lucre, ja sigui econòmic o de titularitat d’algun dret real sobre 

els terrenys d’aquesta sèquia? En aquest conveni s’hi conté alguna previsió de privatització dels 

terrenys del Rec Comtal? 

 

La Sra. ROVIRA explica que aquest mes es va publicar la notícia que el Servei d’Arqueologia 

de l’Ajuntament havia signat un tercer conveni amb la Fundació AGBAR amb l’objectiu de 

conservar els vestigis de la sèquia medieval anomenada Rec Comtal. Assenyala que, segons la 

nota de premsa publicada al web d’Aigües de Barcelona, aquest conveni permetrà recuperar 22 

zones del traçat del Rec Comtal, així com realitzar activitats divulgatives i culturals entorn 

d’aquesta sèquia. Tot seguit formula la pregunta.  

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada de Cultura.  
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La Sra. SUREDA manifesta que, efectivament, aquest mes es va signar el conveni que dóna 

continuïtat a un treball que ja fa dos anys que es du a terme. Explica que, en virtut del conveni, 

la Fundació AGBAR es compromet a realitzar una aportació econòmica de 50.000 euros a favor 

de la Fundació Barcelona Cultura i que l’única contraprestació prevista és la que fa referència a 

la difusió que les dues parts puguin fer d’aquesta col·laboració a través de la identificació de la 

Fundació AGBAR com a col·laboradora del projecte i la utilització de la imatge corporativa o el 

logotip d’aquesta fundació en la difusió del projecte. Afirma que, per tant, en cap cas es preveu 

que la Fundació AGBAR rebi cap tipus de contraprestació econòmica ni de titularitat de drets 

reals sobre els terrenys. Diu a la Sra. Rovira, que si vol, els poden facilitar el conveni.  

 

La Sra. ROVIRA demana que els facin arribar el conveni, i opina que seria bo informar els 

grups dels convenis que se signen.  
 

Es dóna per tractada. 

 

22.-  (M1519/3278) Quina és la posició del Govern respecte aquestes reivindicacions i com actuarà 

d’acord amb el que se’ls hi va dir en un inici a aquestes treballadores de la cultura? 

 

La Sra. ROVIRA saluda les persones que treballen com a estàtues humanes que són presents a 

la sala. Explica que, tenint en compte que l’Associació d’Estàtues Humanes treballa per les 

reivindicacions del patrimoni cultural immaterial de la Rambla, per unes condicions laborals 

dignes i per plantejar una nova proposta normativa pel que fa al projecte d’autogestió del 

patrimoni cultural immaterial de la Rambla de Barcelona, volen saber quin futur tenen aquests 

artistes amb la implementació del Pla Cor. Assenyala que aquest Pla preveu que aquestes 

persones treballin sense llicència de Cultura i des de les deu del matí fins a les dotze de la nit, i 

no els permet posar imatges per a l’aportació econòmica voluntària. 

 

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

 

La Sra. SUREDA saluda les persones del col·lectiu d’estàtues humanes. Assenyala que la 

normativa que regula l’activitat de les estàtues humanes és una normativa del Districte que els 

permet dur a terme la seva activitat a la Rambla de Santa Mònica, i que ja ha transcorregut el 

termini de pròrroga per a l’obtenció de la llicència d’ocupació de la via pública i, per tant, cal 

revisar la normativa. Destaca que el més important és que és un procés que s’està duent a terme 

en col·laboració amb els mateixos treballadors i treballadores de la Rambla.  

Explica que el passat dia 5 de maig les persones d’aquest col·lectiu que tenen llicència es va 

reunir amb tècnics del Districte de Ciutat Vella, i que des del Districte se’ls va proposar una 

modificació de la normativa per tal de fer-la més flexible, així com una modificació dels criteris 

de selecció de cara a la convocatòria del nou concurs. Afirma que en aquesta reunió també es va 

acordar obrir un termini, que finalitza el proper 31 de maig, perquè el col·lectiu pugui fer 

propostes, que el Districte debatrà tant des del punt de vista tècnic com polític. Manifesta que, 

així mateix, el Districte es va comprometre a fer la publicació inicial del nou concurs després de 

la temporada d’estiu, en què hi ha més feina, que inclourà el preceptiu període d’al·legacions 

previ a l’aprovació final.  

 

La Sra. ROVIRA remarca que el fet que es facin reunions no vol dir que s’estigui arribant a 

acords, ja que saben que hi ha hagut moltes negatives a reunir-se amb aquest col·lectiu per part 

del Govern. A més, assenyala que el Govern ha mostrat la voluntat, també al Districte de Ciutat 

Vella, d’adoptar el Pla Cor, que recorda que fa que aquests artistes continuïn treballant amb 

llicència de venedors ambulants i no tinguin una llicència pròpia de Cultura, que no puguin 
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posar imatges per a l’aportació econòmica voluntària i que facin horaris inassumibles per a 

persones que treballen amb el seu cos. Manifesta que, en aquest sentit, esperen que el Govern 

reconsideri la seva posició, i més tenint en compte que el Grup de BC recollia en el seu 

programa les reivindicacions d’aquest col·lectiu d’artistes.  
 

Es dóna per tractada. 

 

e) Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

23.-  (M1519/3279) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada a aquesta 

Comissió en data 19 d’abril de 2016 amb el contingut següent: La Comissió de Drets Socials, 

Cultura i Esports acorda: Primer.- L’Ajuntament de Barcelona manifesta el seu rebuig a la 

LOMCE, per ser una llei que limita la participació dels diversos sectors de la comunitat 

educativa, que dóna cobertura jurídica a las segregació de l’alumnat en funció del seu sexe, que 

estableix un sistema d’avaluació orientat a la competitivitat entre centres i famílies, introdueix 

formes de gestió privada tot jerarquitzant les relacions laborals dintre dels centres educatius i 

que qüestiona el model d’immersió lingüística. Segon.- L’Ajuntament de Barcelona denunciarà 

qualsevol actuació administrativa o jurídica que limiti o sancioni les famílies amb fills i filles 

matriculats en edat obligatòria, a causa de l’exercici dels seus drets de participació en el sistema 

educatiu, d’accés en condicions d’igualtat als centres escolars, i d’elecció de model educatiu. 

Tercer.- L’Ajuntament de Barcelona donarà suport a totes les iniciatives i organitzacions que 

promoguin un debat ciutadà sobre la LOMCE des de la participació democràtica i el respecte a 

totes les posicions. En aquest sentit recolzem el dret de les famílies a l´objecció de consciència i 

a manifestar activament el desacord amb un sistema d´ avaluació que cataloga els centres 

escolars. Quart.- L’Ajuntament de Barcelona instarà a la Generalitat de Catalunya perquè aturi 

d’immediat l’aplicació de la LOMCE ja que la majoria social i política del país hi està en 

contra. Per això instem a respectar el dret de les famílies o membres de la comunitat educativa a 

manifestar el seu rebuig sense cap tipus de sanció administrativa i/o judicial. Cinquè.- 

L’Ajuntament de Barcelona proclama solemnement que no s’acollirà en cap cas a l’aplicació de 

l’article 116.8 de la LOMCE, que permet que les administracions educatives puguin convocar 

concursos públics per a la construcció i gestió de centres concertats sobre sòl públic dotacional, 

en tot el terme municipal del qual n’és competent. Sisè.- Comunicar els acords al Consell 

Escolar de Barcelona així coma l’Institut Educació de Barcelona això com a tots els centres 

educatius i als seus respectius equips directius i Associacions de Mares i Pares, al Consell 

Comarcal, a la Diputació o al Departament d’Ensenyament i al Ministerio de Educación. Setè.- 

L’Ajuntament vetllarà en la mesura del possible posar a disposició de les famílies que vulguin 

exercir el seu dret a manifestar el seu desacord amb la LOMCE espais municipals amb servei de 

monitoratge, per tal de facilitar la conciliació, en el cas que duguin a terme les seves 

reivindicacions. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta que volen fer el seguiment de la proposició que van presentar el 

mes passat sobre les proves de la LOMCE que van realitzar a Barcelona els i les alumnes 

d’entre tercer i sisè de primària. Explica que els interessa que se’ls respongui al punt tercer de la 

proposta, que diu que el Govern donarà suport al dret de les famílies a l’objecció de consciència 

i a manifestar activament el desacord amb un sistema d’avaluació que cataloga els centres 

escolars, i al setè punt, que diu que l’Ajuntament vetllarà, en la mesura del possible, per posar a 

la disposició de les famílies que vulguin exercir el seu dret a manifestar el seu desacord amb la 

LOMCE espais municipals amb servei de monitoratge, ja que són coses que els consta que no 
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s’han fet. Demana quina avaluació fa el Govern en general de la proposició i dels acords que es 

van adoptar, i per què no s’han pogut complir.  

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula al comissionat d’Educació i Universitats.  

 

El Sr. ESSOMBA manifesta que no tenen res a dir amb relació al primer punt de la proposició, 

més enllà que es manté el suport a la declaració. Afirma que, amb relació al segon punt de la 

proposició, no els consta de manera oficial ni oficiosa cap denúncia en aquest sentit i, per tant, 

no han actuat. Quant al tercer punt, explica que han tingut converses amb la Xarxa d’Escoles 

Insubmises i que també volen plantejar aquest tema en el marc del Consell Escolar Municipal. 

Manifesta que, en relació amb el quart i el sisè punt, relatius a la informació, estan pendents de 

l’enviament d’una carta a les persones i a les organitzacions corresponents en el termini màxim 

d’un mes. Finalment, explica que el cinquè i el setè punt estan subjectes a dos informes jurídics 

que han sol·licitat per tal de conèixer la viabilitat d’aquestes dues propostes, atès que l’aplicació 

del cinquè punt podria entrar en col·lisió amb l’article 49 del Reglament del patrimoni dels ens 

locals, i que l’aplicació del setè punt podria entrar en conflicte amb la competència municipal de 

vigilància de l’escolaritat obligatòria.  

 

La Sra. ROVIRA manifesta que vol deixar palès que no s’han complert els acords que es van 

adoptar.  

 

El Sr. ESSOMBA afirma que la voluntat del Govern és complir els set acords, però que el poc 

temps de què han disposat i la coincidència amb els fets que han tingut lloc durant els mesos 

d’abril i maig en l’àmbit de l’educació no han permès fer-ho. Manifesta que, tot i això, esperen i 

desitgen poder fer-ho de cara al curs vinent.  
 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaració Institucional 

 

24.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Reafirmar el reconeixement 

del valor que ha tingut al llarg de més d’un segle, i té encara avui, l’obra de Pau Casals (1876-

1973), de dimensió universal i plenament exemplar, enriquidora i vigent, culturalment i 

humana, per a Barcelona, Catalunya i el Món. Segon.- La Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports, que recull la petició de la Fundació Pau Casals i de les entitats musicals de la ciutat que 

li donen suport -L’Auditori, el Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu, l’Escola Superior 

de Música de Catalunya, el Consevatori Municipal de Música de Barcelona i el Conservatori 

Superior de Música del Liceu-, acorda instituir la "Diada Pau Casals - Ciutat de Barcelona / 

Pablo Casals Day - Barcelona" el 16 de juny de cada any, oberta a totes les persones que fan de 

la música una part important de la seva vida, a totes i tots els barcelonins, amb especial atenció 

a les joves generacions. Tercer.- Donar suport a l’organització d’aquesta Diada amb un 

programa que contempli la commemoració del reconeixement de la ciutat de Barcelona a Pau 

Casals, la participació popular en el record de la seva dimensió musical i humana, l’exaltació de 

la música com a llenguatge universal i la projecció de Barcelona com a ciutat de la música i la 

pau. 

 

La Sra. SUREDA llegeix els acords de la declaració institucional. 
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La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BnComú, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable de 

CIU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C’s, el Sr. Puigcorbé expressa el vot 

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

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

 

25.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Mostrar l’adhesió de 

l’Ajuntament de Barcelona al Dia Internacional contra la homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i 

la transfòbia, tot reconeixent el dret de totes les persones a viure en igualtat de drets i en la 

diversitat afectiva. Segon.- Expressar el nostre rebuig vers qualsevol mostra de discriminació o 

acte violent cap a les persones per raó d’orientació sexual o identitat de gènere, i reafirmar el 

compromís assolit al Plenari del mes de gener per tal que l’Ajuntament es personi com a 

acusació en aquells casos de LGTBFòbia que es produeixin a la ciutat. Tercer.- Promoure el 

desenvolupament d’un model de salut i sanitat no patologitzant. Quart.- Treballar per completar 

el desplegament de la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 

transgèneres i intersexuals i per eradicar la homofòbia, la bifòbia i la transfòbia amb la voluntat 

de donar-li compliment i garantir els drets de les persones LGTBI a la ciutat de Barcelona. 

Cinquè.- Fer arribar aquesta Declaració Institucional a les entitats del col·lectiu LGTBI i al 

Parlament de Catalunya. 

 

La Sra. BENEDÍ dóna la benvinguda als membres del col·lectiu LGTBI que els acompanyen. 

Tot seguit llegeix els acords de la declaració institucional. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BnComú, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de 

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

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

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

 

26.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda adherir-se a la commemoració del dia 

mundial sense tabac promogut per la OMS, i en aquest sentit es compromet a: a) Conscienciar 

als barcelonins sobre el problema que representa per a la salut el consum de tabac. b) Propiciar 

actuacions per a la prevenció i control del tabaquisme. c) Promoure accions per fomentar 

l’empaquetat neutre del tabac. d) Donar suport a la societat civil en totes aquelles accions 

dirigides a assolir l’empaquetament neutre. 

 

La Sra. ESTELLER llegeix la declaració institucional. 

 

La Sra. Ortiz expressa l’abstenció de BnComú, la Sra. Fandos expressa el vot favorable de 

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

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

favorable del PP i la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP. S’APROVA. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 14.02 h. 

 
 


