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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

Sessió de 18 d’abril de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 18 d’abril de 2017, s’hi reuneix la 

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

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

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

i Molist, Marilén Barceló Verea, Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Carmen Andrés Añón, Àngeles 

Esteller Ruedas, Maria Rovira Torrens i Gerard Ardanuy i Mata, assistits per l’assessora 

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

certifica. 

 

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

Daniel Mòdol i Deltell. 

 

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

Universitats; la Sra. Truñó, presidenta de l’Institut d’Infància i Adolescència, el Sr. Malmusi, 

director de Serveis de Salut, el Sr. Bosch, gerent de la Xarxa de Biblioteques, així com 

representants de la Plataforma Salvem Granados, representants de l’àmbit de residències, 

estudiants i col·legis majors, la Sra. Fina Campàs i a la Sra. Mar Llop com a representants de la 

plataforma Trans*forma la Salut. 

 

Excusa la seva absència la Ima. Sra. Maite Fandos i Payà. 

 

No hi són presents la Ima. Sra. Mercedes Vidal Lago i l’Il·lm. Sr. Koldo Blanco Uzquiano. 

 

S’obre la sessió a les 9.35 h. 

 

I)  Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 S’aprova. 

 

II)  Part informativa 

 

a)  Despatx d’ofici 

 

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

resolucions següents: 

 

1.-  (232/2016) Districte d’Horta-Guinardó 

 Del gerent municipal, de 31 de març de 2017, que adjudica a Progess Projectes Gestió Serveis 

Socials el contracte per a la gestió del Centre Cívic Guinardó, per als exercicis 2017-2018, i per 

un import de 208.578,25 euros. 
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2.-  (233/2016) Districte d’Horta-Guinardó 

 Del gerent municipal, de 6 d’abril de 2017, que adjudica a QSL Serveis Culturals, SLU el 

contracte per a la dinamització del Centre Cívic Casa Groga, per als exercicis 2017-2018 i per 

un import de 277.640,00 euros. 

 

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

 Del gerent municipal, de 6 d’abril de 2017, que adjudica a Progess Projectes i Gestió de Serveis 

Socials, SL el contracte per a la gestió i la dinamització de la Sala Polivalent Montbau, per als 

exercicis 2017-2018, i per un import de 60.425,90 euros. 

 

4.-  (20172040) Districte de Gràcia 

 Del gerent municipal, de 24 de març de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia el contracte per a la gestió de cursos, tallers i informació del Centre Cívic La 

Sedeta, per als exercicis 2017-2018, i per un import de 141.660,00 euros. 

 

5.-  (20172055) Districte de Gràcia 

 Del gerent municipal, de 7 d’abril de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza despesa 

i inicia el contracte per a la contractació del servei d’animació i dinamització del casal infantil i 

espai adolescent del Centre Cívic de La Sedeta i el Casal Infantil de l’Escola Rius i Taulet, per 

als exercicis 2017-2019, i per un import de 269.500,00 euros. 

 

 El Sr. CIURANA posa de manifest que l’àrea encapçalada per la Sra. Ortiz, del Govern de BC, 

continua externalitzant i privatitzant serveis orientats a l’educació, el lleure i la gestió de centres 

cívics, accions que contradiuen el discurs del Govern. 

 

 Acords de la Comissió de Govern de 23 de març de 2017: 

 

6.-  (20162089) ADJUDICAR a la Fundación Marcet, amb NIF G61176202, el contracte de gestió 

de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió del camp de futbol de l’Àliga del 

Districte de Gràcia, fins al 31 desembre de 2020, en les condicions establertes pels plecs de 

condicions tècniques i el de clàusules administratives particulars i els seus annexes que regeixen 

aquest contracte i les derivades de l’oferta presentada per l’entitat concessionària; FIXAR el 

cànon a abonar en 11.690,00 euros anuals; NOTIFICAR el present acord; PUBLICAR-LO en el 

perfil del contractant; REQUERIR l’adjudicatari perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, 

a partir de la data de recepció de la notificació d’aquest acord, comparegui per 

FORMALITZAR el contracte; i DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

7.-  (20170144) INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis del Servei per 

a Adolescents i Famílies (SAiF), d’acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques, 

i amb número de contracte 17001657, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del 

procediment obert, i amb un pressupost total de licitació d’1.047.674,88 euros, IVA inclòs; 

APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives 

particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladors del contracte; CONVOCAR la 

licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es 

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

desglossament: 865.847,01 euros de pressupost net i 181.827,87 euros en concepte d’IVA al 

tipus impositiu del 21%; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s 

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

Cultura i Esports. 
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 Acord de la Comissió de Govern de 30 de març de 2017: 

 

8.-  (50007/2017) ADJUDICAR el contracte núm. 17C00003, que té per objecte la gestió de serveis 

públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió, dinamització i coordinació dels casals de 

gent gran de Can Castelló, Can Fàbregas i Sant Ildefons; del programa de dinamització de gent 

gran del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i del Centre Cívic Can Castelló, per als anys 2017 a 

2019, per un import d’1.103.809,56 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb la proposta de 

valoració i classificació continguda en l’expedient a Esport 3 Serveis Alternatius, SL amb NIF 

B62068713, i d’acord amb la seva proposició, en ser considerada l’oferta més avantatjosa, 

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

posterior/s a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb càrrec a 

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

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

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

Districte de Sarrià-Sant Gervasi, al carrer Anglí 31 planta 1ª. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

 Acord de la Comissió de Govern de 6 d’abril de 2017: 

 

9.-  (20170126) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i Càritas Diocesana 

de Barcelona en matèria de projectes d’atenció social a sectors de població en risc a Barcelona, 

per una durada des del dia següent a la seva formalització fins al 31 de desembre de 2019. 

FACULTAR la Ima. Sra. Laia Ortiz Castellví, regidora de l’Àrea de Drets Socials i l’Il·lm. Sr. 

Jaume Asens Llodrà, regidor de l’Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, per 

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

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

 

b)  Mesures de govern 

c)  Informes 

 

1.-  Oportunitats educatives a Barcelona 2016: l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat. 
 

La Sra. ORTIZ dona la benvinguda a la presidenta de l’Institut Infància i Adolescència i cedeix 

la paraula al comissionat. 
 

El Sr. ESSOMBA celebra l’oportunitat de presentar aquest informe, amb el qual el Govern està 

molt content i que espera que sigui el primer de molts informes sobre l’estat de l’educació a 

Barcelona. Indica que s’hi ha inclòs l’anàlisi d’àmbits com l’educació de la petita infància (0-3) 

i l’educació en el lleure, i que reflecteix una manera de treballar en què les decisions educatives 

es fonamenten en evidències i en el coneixement que les expertes i la ciutadania plantegen amb 

relació als reptes educatius. 

Dona les gràcies a l’Institut Infància i Adolescència, organisme que ha elaborat l’informe; a 

l’Institut Municipal d’Educació, per la iniciativa, l’acompanyament i el finançament; al 

Consorci d’Educació de Barcelona, per la col·laboració en la provisió de dades, i a la seixantena 

de persones que han col·laborat en l’elaboració de l’informe i han fet que la informació que 

conté sigui prou sòlida. 

Assenyala que l’educació a Barcelona ha millorat els darrers cursos pel que fa a resultats 

educatius, i manté el capital i la potència tant en l’àmbit formal com en el no formal, però ha de 

millorar especialment pel que fa a les grans diferències que continuen existint entre districtes, 

de manera que aquesta ha de ser una de les línies de treball principals. 
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Per acabar, destaca dues dades positives de l’informe: els darrers deu anys s’ha incrementat 

notablement (deu punts) l’escolarització en educació de la petita infància, i en educació 

primària els centres públics i els concertats tendeixen a igualar-se, cosa que contribueix a evitar 

una doble xarxa educativa a la ciutat, un objectiu importantíssim de la política del Govern 

municipal. 

 

El Sr. CIURANA saluda la representant i la directora de l’Institut Infància i Adolescència, un 

consorci on participa la Diputació de Barcelona vicepresidit per la Sra. Fandos, que no ha pogut 

assistir a la sessió. 

A continuació, comenta sis punts de l’informe. 

En primer lloc, entén que l’informe evidencia que separar les àrees d’educació i cultura va ser 

un error, ja que l’educació és integral i no només fa referència a l’èxit o al fracàs escolar, sinó 

que té implicacions territorials, relacionades amb centres cívics, culturització global de la 

societat, etc., de manera que cal que les polítiques educatives, culturals i de lleure es coordinin 

molt més. 

En segon lloc, assenyala que per tenir la necessària mirada àmplia i col·lectiva sobre l’educació 

que recomana l’informe, cal que la Sra. Ortiz es consideri responsable de l’educació de tots els 

nens de la ciutat, no només del 40%. 

En tercer lloc, manifesta sorpresa pel fet  que els responsables polítics dels darrers vint-i-cinc 

anys en matèria educativa a la ciutat no hagin estat consultats. 

En quart lloc, considera que la comparació amb la situació a altres ciutats europees, inexistent a 

l’informe, podria ajudar a definir la diagnosi de Barcelona. 

En cinquè lloc, comenta que un mapa escolar determinat condiciona una determinada realitat de 

les escoles, i que si es vol fugir dels guetos de barri, caldria pensar en Barcelona com a districte 

escolar únic, si bé això comportaria altres contradiccions, per exemple amb la proximitat. 

En sisè lloc, coincideix que cal evitar una doble xarxa educativa. En aquest sentit, recorda que 

la Llei d’educació de Catalunya diu que el servei públic d’educació està format pels centres 

públics i pels centres concertats. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació del Sr. Essomba i saluda la Sra. Truñó, presidenta de 

l’Institut Infància i Adolescència, a qui agraeix l’elaboració de l’informe. 

Valora positivament la metodologia utilitzada i la qualitat de l’informe, però subratlla que, a 

més de descriure la realitat i fer-ne una diagnosi, necessària, cal presentar les mesures per 

pal·liar les mancances educatives, que requereixen accions immediates. 

Concreta que cal implementar mesures per evitar les desigualtats en educació i que els entorns 

familiars, socials i econòmics condicionin les oportunitats educatives. D’altra banda, afirma que 

hi ha mancances en equipaments i desigualtats en les activitats extraescolars, com sovint 

manifesten les AMPA, les AFA i els equips docents, i assenyala que des del 1983 s’han tancat 

setze instituts de formació professional. 

En darrer lloc, observa que les experiències educatives d’èxit creades en col·laboració amb les 

AMPA, les AFA i els equips docents, descrites a l’informe, cobreixen les mancances que 

l’Administració pública no ha estat capaç de solucionar. 

 

La Sra. BENEDÍ saluda la Sra. Truñó, presidenta de l’Institut Infància i Adolescència, i agraeix 

als tècnics de l’Institut, a l’IMEB i al Consorci l’informe i les dades presentades, unes dades 

que, en la majoria dels casos, posen concreció a moltes de les iniciatives presentades pel seu 

grup i per d’altres. 

Subratlla que per a ERC una de les prioritats és combatre el cercle viciós que lliga menys 

escolarització de la primera infància, presència de segregació escolar, pitjors resultats 

acadèmics, dificultats per graduar-se i continuar la trajectòria educativa, i menor nivell de 
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participació en activitats de lleure educatiu, un cercle directament relacionat amb la 

vulnerabilitat i que impedeix a molts infants exercir plenament el seu dret a l’educació i el seu 

màxim desenvolupament en igualtat d’oportunitats. 

Posa de manifest que l’informe torna a fer palesa la importància de l’educació i la criança en la 

primera infància, i com els elements educatius condicionen el desenvolupament dels infants, 

especialment els que creixen en llars més desafavorides. Per això, considera que tota la inversió 

és poca per tirar endavant una xarxa d’escoles bressol municipals: cal prioritzar les oportunitats 

d’inversió en equipaments educatius. 

Observa que la tarifació social a les escoles bressol municipals és una mesura que facilita la 

igualtat d’oportunitats en els infants d’entorns més desafavorits, però ha d’anar acompanyada 

d’una aposta clara per la universalització de l’ensenyament 0-3 i d’una avaluació que permeti 

fer-ne els ajustos necessaris. 

Pel que fa a l’etapa educativa que va de P3 a l’ESO, en destaca la necessitat de cuidar la 

transició de primària a secundària. Entén que caldria apostar pels instituts escola i garantir una 

plaça pública a secundària a tots els infants escolaritzats en escoles públiques de primària. 

Subratlla la importància de potenciar l’FP a tots els territoris, sobretot als districtes on l’oferta 

pública d’aquests ensenyaments és inexistent, i observa que l’acompanyament, imprescindible 

en el pas de primària a ESO, ho és també (acompanyament, orientació i tutoria) en el pas de 

l’educació obligatòria a l’educació postobligatòria, moment en què cal intensificar la tasca de 

prevenció de l’abandonament escolar. 

Comenta que el lleure educatiu en l’àmbit escolar és un dels factors clau per evitar augmentar 

les desigualtats entre els infants, i que cal un debat profund dins la comunitat educativa sobre la 

jornada contínua i la necessitat d’implementar sistemes de beques i ajuts que n’evitin les 

possibles externalitats negatives. 

Per acabar, indica que l’informe no inclou un apartat sobre l’educació al llarg de la vida que 

permeti fer un seguiment i una potenciació dels camins formals i informals que un segueix al 

llarg de la vida per formar-se com a ciutadà o ciutadana. 

 

La Sra. ESTELLER saluda la Sra. Truñó i l’equip que l’acompanya, i agraeix l’elaboració i 

presentació de l’informe. 

Observa que l’educació no s’ha de limitar a transmetre coneixement, sinó que també ha de 

formar en esperit crític, valors, etc., i és molt important que els nens puguin accedir a l’escola 

des de ben petits: com alguns experts assenyalen, i també l’informe, estimular els nens d’entre 0 

i 3 anys i despertar-hi la inquietud per aprendre és molt positiu, per això l’Ajuntament ha de 

facilitar el bon funcionament de les escoles bressol, que també són centres educatius. 

Exposa que, tal com recull l’informe, el 53% dels nens de 0 a 3 anys no van a l’escola bressol, 

alguns per decisió de la família, però d’altres perquè el model d’escoles bressol no els ho 

permet i, per tant, els resta oportunitats. Espera que en la propera comissió es presenti una 

mesura de govern per resoldre totes les mancances detectades en fer la diagnosi. 

Puntualitza que no s’ha de fomentar la rivalitat entre escola pública i escola concertada, sinó 

garantir que l’una i l’altra siguin de qualitat, i que els nens tinguin les mateixes oportunitats en 

totes dues. 

Celebra que la taxa de graduació, que a Barcelona és dos punts superior a la mitjana de 

Catalunya, hagi augmentat, però demana que es facilitin dades sobre les taxes d’absentisme a 

tots els districtes. 

Clou la intervenció comentant que les qüestions que engloba l’àmbit educatiu són tan àmplies 

que caldria debatre-les amb profunditat en un altre moment. 

 

La Sra. ROVIRA indica que el seu grup comparteix moltes de les reflexions recollides a 

l’informe, sobretot en matèria de política pública, però troba perillós que es presentin aquests 
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estudis sense una mesura de govern que els acompanyi, ja que això podria generar encara més 

estigmatització d’alguns barris. Entén que el Govern hauria d’haver presentat aquest informe 

acompanyat de les mesures que implementarà per solucionar els problemes que s’hi descriuen, 

sobretot les situacions de desigualtat, directament relacionades amb les mancances en educació. 

Afirma que l’Ajuntament, tal com s’apunta a l’informe, té una enorme responsabilitat en la 

correcció de les desigualtats a la ciutat, i pregunta quina implicació tindrà el Govern en les 

diferents propostes que es presenten en l’informe. 

Subratlla que l’Ajuntament hauria d’elaborar un pla concret per combatre les desigualtats 

existents a la ciutat, i assumir la seva responsabilitat en la generació d’aquestes desigualtats i la 

seva responsabilitat amb la classe treballadora. Entén que té les eines per fer-ho. 

Remarca que l’Ajuntament podria ser responsable de 15.000 llocs de treball, generalment 

feminitzats, que actualment són precaris perquè estan externalitzats, de manera que podria 

garantir 15.000 llocs de feina dignes. 

D’altra banda, considera fonamental que, en els conflictes laborals existents a la ciutat, 

l’Ajuntament es posicioni de manera clara a favor de la classe treballadora, posicionament que, 

sorprenentment, s’ha vist molt poques vegades. 

En darrer lloc, pregunta quines mesures prendrà el Govern per garantir els conceptes 

predominants a l’informe, com són la universalitat de l’educació, la creació de places públiques 

i l’accés equitatiu a l’educació, i indica que alguns elements, com ara les llars d’infants 

privades, contradiuen aquests conceptes. 

 

El Sr. ARDANUY qualifica d’interessant l’informe presentat. Entén, però, que l’educació ha de 

tenir una visió integrada i s’ha de visualitzar al llarg de la vida, i una part d’aquesta visió 

integrada es deixa fora d’aquest informe i, consegüentment, es perd una oportunitat. 

Pel que fa a punts concrets de l’informe, en primer lloc comenta que és imprescindible plantejar 

una estratègia de ciutat que tendeixi a la universalització de l’educació dels 0 als 3 anys. 

Assenyala que per universalitzar aquest servei a la ciutat caldrien unes 18.000 places, i que des 

de l’àmbit estrictament públic seria molt difícil arribar-hi. 

En segon lloc, indica que en la franja 3-16 cal apostar per l’equitat educativa i l’èxit, els dos 

objectius fonamentals d’un sistema educatiu de qualitat, lluitar contra l’abandonament d’estudis 

i apostar per l’acompanyament i l’orientació educativa al llarg de la vida. Considera que 

qualsevol eina que doni segones oportunitats és clau per a l’Ajuntament. 

En tercer lloc, posa de manifest que l’informe no recull el compromís amb la formació 

professional i, d’altra banda, que l’Ajuntament ha de tenir una veu ferma amb polítiques clares 

per combatre l’assetjament escolar. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat. 

 

El Sr. ESSOMBA entén que els grups han valorat positivament la presentació de l’informe i, en 

general, han plantejat propostes complementàries. 

Esmenta algunes accions del Govern directament relacionades amb les línies recollides a 

l’informe: 

- Pel que fa a oportunitats en l’àmbit de l’educació en el lleure, fa més d’un any que es duu a 

terme el projecte Baobab. 

- Per incrementar les places i l’oferta d’escola bressol pública, fa un any que es desenvolupa 

una mesura de govern amb deu escoles bressol noves, un sistema de tarifació social, increment 

d’hores de suport educatiu i reducció de ràtios amb més personal, entre altres mesures. 

- S’ha obert una línia molt important en el marc del Consorci en l’àmbit dels instituts escola. 

- El Consorci d’Educació treballa intensament en l’àmbit dels espais professionalitzadors 

municipals, de la reconversió dels PFI actuals en programes de noves oportunitats educatives. 
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- El Pla de barris disposa d’una inversió molt important contra les desigualtats educatives. Hi ha 

una línia específica del Pla de barris sobre educació en la qual hi ha una inversió milionària pel 

que fa a la transformació d’equipaments i de programes. 

Informa que d’aquí a uns mesos el Govern farà un informe de balanç per veure quina és la 

sintonia entre aquestes polítiques i les necessitats detectades en l’informe. 
 

Es dona per tractat. 

 

2.-  Servei per a Adolescents i Famílies (gener-desembre 2016). 

 

La Sra. ANDRÉS saluda tothom i agraeix la feina d’elaboració de l’informe, així com el 

contingut, a la directora del Departament de Joventut i a la directora de Serveis, presents a la 

sala. 

Exposa que el Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF), un servei municipal gratuït, va néixer 

el 2013; el 2014 disposava de tres serveis d’atenció per a adolescents («Aquí t’escoltem!») a 

Garcilaso, Les Basses i Ciutat Vella; el 2015 es va posar en marxa l’«Aquí t’escoltem!» de 

Fontana; el 2016 a Casa Sagnier, i enguany a Can Felipa. D’altra banda, el 2015 es va posar en 

marxa un centre d’atenció a les famílies a les Corts. 

Comenta que l’esforç fet durant aquest any ha fet que el pressupost per dotar aquest servei 

(actualment al voltant de 580.000 euros) hagi crescut un 157% des del seu naixement. 

Explica que el centre per a famílies amb fills i filles adolescents ofereix activitats de formació i 

sensibilització per a famílies i atenció individualitzada. Els principals objectius d’aquest centre 

són fomentar una visió positiva de l’etapa adolescent per a les famílies i proporcionar espais de 

reflexió i autoconeixement a pares, mares i altres figures que exerceixen el rol parental, així 

com a professionals que treballen amb adolescents. 

A la part d’atenció individualitzada treballen un psicòleg i un educador social amb recursos 

propis i amb recursos de col·laboració externs. El 2016 aquest servei va atendre 181 famílies 

amb fills d’una mitjana de 14 anys. Els motius principals de les consultes van ser dificultats a 

l’hora de posar límits, dificultats de comunicació, desorientació i responsabilitat sobre el fill o 

la filla. 

El 2016 va haver-hi 996 usos de les accions formatives per a famílies, amb un 81% de dones i 

un 19% d’homes (cal treballar per reduir aquesta diferència), majoritàriament amb edats 

compreses entre els 40 i els 49 anys. Les accions formatives se centren en l’àmbit emocional 

dels fills i filles adolescents. 

El servei «Aquí t’escoltem!», adreçat a adolescents i joves d’entre 12 i 20 anys, proporciona 

eines i recursos per enfortir les habilitats personals i socials d’aquests joves, i fomentar-ne el 

creixement emocional (afavorir l’autoconeixement, millorar la comunicació, l’expressió, 

l’assertivitat i la capacitat de posar límits, etc.). Es divideix en tallers grupals i atenció 

individualitzada. 

L’any 2016 es van fer 74 activitats grupals (tallers sobre micromasclismes, sida, gestió 

d’emocions, millorar l’expressió, etc.) i n’hi va haver uns 2.000 usos (un 58% de noies i un 

42% de nois, de 16 anys de mitjana). 

El servei d’atenció individualitzada va atendre 207 adolescents, i els motius principals de les 

consultes van ser el malestar a l’entorn familiar, dificultats per relacionar-se, desorientació vital 

i dificultats en la relació de parella. 

Atès l’èxit i el desenvolupament d’aquest servei, el Govern municipal farà un esforç important 

els propers anys per tenir un servei d’atenció «Aquí t’escoltem!» a cada districte i augmentar el 

nombre d’hores dels treballadors i treballadores: al centre de famílies s’ampliarà a 60 hores el 

servei d’educació social i a 30 hores setmanals el servei de psicòlegs, i «Aquí t’escoltem!» 

passa aquest any de 20 a 25 hores d’educació social i a 12 hores setmanals de servei de 

psicologia. 
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El Sr. BLASI saluda tothom i agraeix la presentació de l’informe, així com la feina de les 

persones tècniques que n’han facilitat el desenvolupament i la de totes les persones que fan 

possible el servei. 

Agraeix també que s’hagi continuat tirant endavant una mesura de govern iniciada el novembre 

del 2013 amb una aposta ferma de la Sra. Fandos i de la Regidoria d’Adolescència i Joventut, i 

dona les gràcies particularment a la directora actual de Joventut i directora del centre Espai Jove 

Garcilaso ja aleshores, quan va ser un dels centres de referència en l’impuls de part d’aquest 

servei. 

Celebra que una mesura de govern hagi esdevingut un servei municipal, que s’hi apostés i que 

s’hi continuï apostant invertint més recursos tant en el Servei per a Adolescents i Famílies com 

en l’ampliació dels punts «Aquí t’escoltem!». Comenta, però, que en un primer moment 

algunes formacions polítiques eren contràries a la mesura. 

Per acabar, pregunta si l’àmbit de l’adolescència forma part de la regidoria de la Sra. Andrés, i 

si es presentaran els resultats del Pla d’adolescència i joventut, ja finalitzat. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació de l’informe i la tasca dels professionals que fan 

possible el servei, necessari perquè no només intervé davant dels problemes sinó que també fa 

una feina de prevenció i treballa a partir dels vincles familiars, que són essencials en 

l’adolescència, una etapa del cicle vital importantíssima. 

Manifesta sorpresa pel fet que el SAIF encara no estigui disponible a tots els districtes, i que 

l’«Aquí t’escoltem!», un programa de prevenció que funciona magníficament, necessiti tres 

anys per implantar-se a tots els districtes. Entén que, si el programa funciona i hi ha els 

professionals i els espais necessaris per desenvolupar-lo, ha de ser fàcil aplicar-lo a tots els 

districtes, cosa que facilitaria la igualtat d’oportunitats per a tothom. 

Assenyala que potser caldria plantejar l’obertura del servei el divendres a la tarda o algun 

dissabte per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, i presentar l’avaluació dels 

programes, que podrien ajudar a millorar-los encara més. 

Observa que el programa hauria d’estar coordinat amb programes d’infantesa, ja que és en 

aquesta etapa on ha de començar la prevenció, amb els primers vincles afectius. Entén que el 

SAIF podria esdevenir un servei d’orientació a les famílies al llarg de tota l’etapa del cicle vital, 

des de la infantesa fins a l’edat adulta, un punt de referència per a les famílies, que no haurien 

de tornar a explicar el seu historial cada cop que necessitessin recórrer al servei. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la presentació de l’informe i la feina dels professionals del servei, però 

indica que l’informe no recull tota la informació necessària, i que el servei no es difon 

adequadament, de manera que moltes persones que el necessiten no saben que existeix o on es 

presta. Opina que si es preguntés als adolescents i a les seves famílies on és el Servei per a 

Adolescents i Famílies i què ofereix, què és l’«Aquí t’escoltem» i quins serveis ofereix, i si al 

seu districte s’ofereixen aquests serveis, la majoria, malauradament, no sabria contestar. 

Pregunta quants centres educatius han rebut la informació sobre aquests serveis, ja que només el 

20% dels adolescents atesos en atenció individualitzada provenen de centres educatius. 

Pel que fa a les activitats grupals d’«Aquí t’escoltem!», hi troba a faltar tallers sobre gestió de 

les xarxes socials per treure’n el màxim profit i fer-ne un bon ús, així com per conscienciar dels 

riscos o les amenaces, la possible vulneració de dades, la suplantació de personalitat, l’accés a 

continguts inapropiats o el perill d’entrar en contacte amb gent deshonesta. 

Troba molt encertades algunes de les accions formatives del Centre per a Famílies, però vol 

saber si aquest recurs es difon suficientment per arribar a totes les persones que el podrien 

necessitar. 

 



 

Ref: CCP 4/17 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 19/ 4/ 2017 9: 35 
9 

Considera que la presentació de PowerPoint facilitada, amb 20 diapositives i frases plenes 

d’inconcrecions, no és un informe seriós, malgrat que les intencions siguin bones. 

Respecte al nou contracte del SAIF per a l’obertura progressiva de nous punts «Aquí 

t’escoltem!», pregunta quina difusió se’n farà i quin n’és el pressupost. 

Per acabar, insisteix en la importància que la informació sobre els serveis disponibles arribi a 

tota la comunitat educativa, els centres d’atenció primària i les associacions que treballen amb 

joves, i observa que la precarietat que pateixen moltes famílies es tradueix en l’augment de 

casos d’ansietat i altres problemes que provoquen una desatenció dels fills i filles, fet que afecta 

necessitats bàsiques dels i les adolescents i empobreix el vincle afectiu amb els pares. 

 

La Sra. ESTELLER posa de manifest que el Grup del PP sempre ha valorat molt bé el Servei 

per a Adolescents i Famílies, que facilita eines per resoldre els problemes que sorgeixen a 

l’adolescència, una etapa complicada, i la mediació necessària perquè els vincles i les relacions 

familiars millorin. Indica que unes bones relacions durant l’adolescència, tant amb la família 

com amb la resta de persones, fan que l’adolescent tingui millors oportunitats i més bones 

perspectives en els estudis. 

Valora positivament l’informe, però vol saber què farà el Govern per ampliar el servei i fer que 

arribi a tots els districtes, on s’obriran el setè centre i el vuitè, amb quin pressupost d’obertura i 

de posada en funcionament, i com se’n millorarà la difusió perquè tothom sàpiga que pot 

recórrer a aquest servei. 

 

La Sra. ROVIRA coincideix que cal reforçar la presència del servei, imprescindible per a la 

ciutat, als diferents barris, així com ampliar-ne la difusió i treballar perquè adolescents, mares, 

pares i tutores o tutors legals es derivin des dels instituts i els centres dels barris de manera 

sistematitzada i d’acord amb un protocol. 

Posa en relleu la necessitat de no treballar amb perspectives paternalistes i estigmatitzadores, 

sinó apoderant l’adolescent, i cercant la implicació comunitària, generant espais 

intergeneracionals d’implicació veïnal, d’autoorganització als barris, accions clau per al 

desenvolupament d’uns barris crítics, vius. 

Subratlla que cal un pla de comunicació específic perquè els homes s’adrecin a aquests serveis i 

es corresponsabilitzin de l’educació dels fills i les filles: actualment, només el 19% de les 

persones que s’adrecen al servei són homes. 

Considera inexplicable que un servei municipal imprescindible per als districtes que treballa 

directament amb les famílies dels barris i duu a terme una feina de desenvolupament personal, 

de desenvolupament col·lectiu, de prevenció de riscos psicosocials i de desenvolupament de 

competències emocionals, sigui objecte de concurs en lloc de prestar-se directament per 

l’Ajuntament, prestació que garantiria els drets de les treballadores.  

En darrer lloc, subratlla que cal que les àrees de Joventut, Educació, Salut i Feminismes 

treballin de manera coordinada i sistematitzada, amb una política coherent i equitativa en els 

diferents districtes. 

 

El Sr. ARDANUY agraeix l’informe i la feina dels professionals que fan possible el servei, i 

destaca la necessitat que l’Ajuntament s’impliqui i desenvolupi polítiques al voltant de l’etapa 

de l’adolescència i la joventut. 

Està d’acord a impulsar qualsevol formació i orientació per a joves i adolescents, així com per a 

les seves famílies, i entén que cal promoure la col·laboració amb les entitats que treballen en 

l’àmbit de la joventut i de l’adolescència, tant en el lleure com en els esports i la cultura, i 

d’alguna manera elaborar les estratègies de manera conjunta. 

D’altra banda, coincideix que cal destinar més recursos al servei, un servei imprescindible, per 

fer-lo accessible a tota la ciutat. 
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La Sra. ANDRÉS celebra la unanimitat pel que fa a la necessitat de donar continuïtat a un 

servei molt jove que necessita créixer amb l’ampliació de recursos, les aportacions de tothom 

—el Govern pren nota de les propostes de millora— i el treball coordinat de les diferents àrees 

de l’Ajuntament. 

 

El Sr. BLASI torna a agrair la presentació de l’informe i el servei que presten els professionals, 

demana al Govern que aprofiti el consens i no perdi iniciativa ni ambició, i insisteix a preguntar 

a quina regidoria pertany l’àmbit de l’adolescència. 

D’altra banda, subratlla la necessitat de treballar de manera transversal i d’augmentar la difusió 

del servei. 

 

La Sra. ESTELLER demana que es faciliti la informació sol·licitada el més aviat possible. 

 

Es dona per tractat. 

 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

3.-  (10SD/16-17) ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades pel Grup Municipal de 

Ciutadans, de conformitat amb les consideracions efectuades en l’informe del comissionat 

d’Educació i Universitats. ESTIMAR parcialment les al·legacions presentades pel Grup 

Municipal del Partit Popular, de conformitat amb les consideracions recollides en l’informe del 

comissionat d’Educació i Universitats. APROVAR definitivament pel Plenari del Consell 

Municipal el Reglament de funcionament intern del Consell Assessor Municipal d’Universitats, 

que s’adjunta a la present proposta. 

 

La Sra. BENEDÍ enuncia la proposta. 

 

El Sr. CIURANA manifesta el vot favorable del seu grup, que ja va votar a favor del document 

inicial, i recorda que la creació del Consell Assessor Municipal d’Universitats és una proposta 

iniciada en el mandat anterior i recollida al Pla d’actuació municipal 2012-2015. 

 

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

 

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

 

La Sra. ESTELLER manifesta la reserva de vot del seu grup, que lamenta que no s’hagi 

acceptat l’al·legació que demanava que les universitats privades també formessin part del 

Consell Assessor. Entén que totes les universitats hi haurien de tenir veu, i que si no es permet 

que les universitats privades hi participin és únicament per motius ideològics, un motiu que fa 

que molts alumnes quedin exclosos i silenciats. 

Explica que el Govern fonamenta el rebuig de l’al·legació en l’article 125 de la Carta municipal 

de Barcelona, però puntualitza que aquest article únicament estableix en quins consells socials 

d’universitats ha d’estar representat l’Ajuntament de Barcelona. Afegeix que els juristes de la 

casa han confirmat que cap de les propostes del Grup del PP són contràries a la legislació 

vigent. 
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Valora que sí que s’hagi acceptat, en canvi, que els sectors productius siguin al Consell, ja que 

la col·laboració amb aquests sectors és vital. 

 

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

 

El Sr. ARDANUY expressa el seu vot favorable, i celebra la continuïtat i l’impuls d’aquest 

projecte, que va començar en el mandat passat i que cal posar en funcionament al més aviat 

possible. 

Entén que la clau és la governança del Consell, que serà efectiva i donarà prou contingut a la 

importància que aquest ha de tenir. Considera que cal enfortir l’eix institucional entre 

l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, i que aquesta pot ser i ha de ser la clau perquè 

Barcelona es projecti i es consolidi en l’àmbit del coneixement i de la relació amb el teixit 

universitari. 

Subratlla que cal treballar perquè Barcelona esdevingui una ciutat universitària de ple dret. 

 

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

 

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

 

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

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

ERC, PP i CUP.  

 

IV) Part decisòria / executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / declaracions de grup 

 

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

 

4.-  (M1519/6034) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 1. 

garantir que, mitjançant un acord de compra, permuta, cessió o lloguer amb la propietat, la Sala 

Granados i l’edifici on està ubicada, a l’avinguda Tibidabo, 18, del barri de Sant Gervasi - La 

Bonanova, sigui un equipament públic cultural dedicat a la música. 2. Treballar per què la Sala 

Granados sigui un equipament públic cultural de referència catalana i mundial en la preservació 

de la memòria de l’insigne compositor Enric Granados i del talent creatiu dels seus deixebles i 

els músics que han continuat el seu llegat. 3. Treballar el projecte de rehabilitació de l’edifici i 

la definició dels usos de l’equipament conjuntament amb els veïns i veïnes i la plataforma 

"Salvem la Sala Granados". 

 

El Sr. CIURANA saluda els representants de la plataforma Salvem la Sala Granados, 

particularment la Sra. Alicia Torra, i totes les persones que fa temps que lluiten per aconseguir 

que la Sala Granados esdevingui un equipament públic orientat a la música. 

Exposa que a principis del segle XX, el Sr. Salvador Andreu va cedir l’edifici per a usos artístics 

al músic Enric Granados, que hi va compondre algunes de les seves obres més conegudes (entre 
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d’altres, Goyescas). L’edifici va esdevenir un centre cultural important orientat als seus 

alumnes, i s’hi va fer un auditori amb capacitat per a 200 persones, de manera que va ser un 

nucli important de la cultura musical de la ciutat. Part del projecte, però, va quedar truncat amb 

la mort d’Enric Granados, que es va produir el 1916 quan un submarí alemany va enfonsar el 

vaixell en què viatjava. Malgrat l’absència del músic, el projecte va continuar i durant uns anys 

la Sala Granados va continuar funcionant com a espai dedicat a la música. 

Explicita que la proposició vol que l’edifici, actualment propietat d’una empresa d’assegurances 

multinacional, esdevingui un equipament públic dedicat a la música en un districte mancat 

d’equipaments d’aquestes característiques. 

Per acabar, enuncia la proposició i indica que la plataforma Salvem la Sala Granados es va crear 

l’any 2009 i entre els seus membres hi ha la Sra. Alicia Torra, filla de la pianista Alicia de 

Larrocha, el promotor musical Joan Mas, l’advocat Carles Pi-Sunyer, el compositor Mauricio 

Villavecchia i la periodista Mònica Pagès. 

 

La Sra. BARCELÓ saluda la Sra. Alicia Torra i la plataforma Salvem la Sala Granados, a qui 

agraeix la feina que duu a terme per recuperar una sala d’importància cultural per a la ciutat i 

per cuidar els equipaments culturals, feina que de vegades no fa l’Administració, i expressa el 

vot favorable del seu grup. Assenyala, però, que la iniciativa hauria d’anar acompanyada d’una 

proposta econòmica, d’un calendari i d’un projecte de viabilitat. 

Recorda el treball conjunt d’Enrique Granados amb el polifacètic artista Apel·les, que va donar 

cinc fruits fonamentals en la lírica en català (Petrarca, Picarol, Follet, Gaziel i Liliana), i posa 

de manifest que en un primer moment no va ser valorat per la societat catalana, com passa a 

vegades amb molts artistes innovadors. Tanmateix, més endavant sí que va tenir una gran 

acceptació i un gran èxit, per exemple amb Goyescas, basada en l’obra de Goya, un pintor del 

país referent a escala internacional. 

Observa que Enrique Granados signava amb aquest nom, no pas amb «Enric Granados» —

entén que els noms de les persones no s’han de traduir—, i manifesta sorpresa pel fet que a la 

proposició s’eviti fer referència al fet que fos un autor espanyol. Considera que en lloc de dir 

que era un «referent de la cultura catalana i del món» es podria dir senzillament que era un 

autor de referència internacional, ja que Catalunya ja hi queda inclosa. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ saluda els membres de la plataforma Salvem la Sala Granados, i subratlla 

que el Grup Municipal d’ERC sempre ha defensat fermament el patrimoni de la ciutat, com 

demostren iniciatives a favor de Can Seixanta, la Casa Burés o el Teatre Arnau, entre d’altres. 

Assenyala que al setembre va proposar al Plenari de l’Ajuntament la catalogació i protecció 

preventiva d’edificis, jardins i elements amb interès patrimonial de 80 anys o més, una mesura 

que el Govern no pensa fer efectiva malgrat la seva aprovació, i al desembre va proposar a la 

Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat la creació d’un institut municipal de patrimoni de 

Barcelona, que es va aprovar però que el Govern tampoc sembla que tingui cap intenció de dur 

a terme. 

A continuació, manifesta el vot favorable del seu grup a la proposició de recuperar com a 

equipament cultural públic la Sala Granados, un espai emblemàtic amb un alt valor sentimental 

per al barri de Sant Gervasi i la Bonanova i molt significatiu per a la història de la música de 

començament del segle passat a Barcelona i al conjunt del país. 

Assenyala que a l’auditori de la torre senyorial, que el doctor Andreu va posar a disposició 

d’Enric Granados, l’il·lustre compositor lleidatà no només hi va compondre i interpretar en 

públic les seves partitures, sinó que també va acollir les figures més prestigioses del món de la 

música clàssica d’aquell moment, com ara Arthur Rubinstein, Eduard Richter, Emil von Sauer o 

Pau Casals. 
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Observa que Barcelona mai no ha estat gaire generosa a l’hora de recuperar espais de memòria 

vinculats als artistes, pensadors o científics que hi han nascut o hi han residit, a diferència de les 

grans capitals culturals que l’envolten i en qui vol emmirallar-se. Per exemple, a París els 

museus Rodin, Maillol o Balzac han recuperat les residències d’aquestes personalitats per 

acostar al públic la seva obra o el lloc on han viscut; a Roma s’ha recuperat el taller Fortuny, i a 

Estocolm, la residència d’August Strindberg. A Barcelona caldria augmentar els equipaments 

d’aquest tipus, dels quals hi ha alguns exemples, com ara Vil·la Joana, dedicada a Jacint 

Verdaguer i a la literatura. 

Troba encertat que l’Ajuntament negociï amb l’asseguradora Reale, propietària de l’immoble, 

l’adquisició de la torre o la cessió del seu ús durant un període prou llarg per amortitzar la 

inversió que haurà de fer el consistori en la restauració i adequació de l’edifici, que actualment 

presenta un greu estat de deteriorament. També dona suport al projecte per a l’espai que defensa 

la plataforma Salvem la Sala Granados, la recuperació de l’auditori original com a sala de 

concerts de dimensions reduïdes, equiparable segons els experts a l’Ateneu Barcelonès o al 

Casal del Metge, i la museïtzació d’una part de l’edifici per posar en valor la figura d’Enric 

Granados, sempre que la definició d’usos del nou equipament es consensuï amb els veïns i 

veïnes del barri. 

En darrer lloc, assenyala que és un bon moment per dur a terme el projecte, ja que l’any passat 

es va commemorar el centenari de la mort d’Enric Granados i enguany se celebra el 150è 

aniversari del seu naixement. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el vot favorable del seu grup, que agraeix la presència d’Alicia 

Torra i altres representants de Salvem la Sala Granados, que des del 2009 treballen intensament 

per recuperar l’edifici. 

Subratlla que Enrique Granados va ser un intèrpret i un músic universal, català, espanyol i 

internacional, que va tenir una gran fortalesa a l’hora de projectar la seva obra. 

Comenta que la Sala Granados, construïda a principis del segle XX, avui està en ruïna, i 

l’Ajuntament ha de fer tots els possibles per recuperar-la, rehabilitar-la i que esdevingui una 

sala de concerts en condicions en un districte amb molt pocs equipaments. Coincideix que el 

150è aniversari del naixement de Granados és un bon moment per honorar aquesta figura. 

Per acabar, demana al Govern que presenti un pla de viabilitat, una valoració dels costos i de la 

inversió que caldria fer a la sala per rehabilitar-la, així com un calendari de la posada en 

funcionament. 

 

La Sra. ROVIRA posa de manifest el convenciment del seu grup que la ciutat necessita espais 

culturals. En aquest cas, però, l’espai és propietat de la companyia d’assegurances Reale, que 

l’ha posat a la venda per un preu superior a dos milions d’euros —a aquest import s’afegiria la 

rehabilitació integral, i cal tenir en compte que l’edifici està situat en una de les zones més 

exclusives de Barcelona, cosa que encara apujaria més el preu—, un import que no és assumible 

per a l’Ajuntament de Barcelona. Tanmateix, el grup està obert al fet que es presenti una 

proposta de com es desenvoluparia finalment l’execució d’aquest pressupost. 

D’altra banda, observa que la plataforma Salvem la Sala Granados no és un moviment veïnal, 

sinó un grup de promotors culturals de tota la ciutat que volen adquirir la gestió de la sala a 

través de l’Ajuntament, i que el 2012 ja van negociar amb l’asseguradora per la compra del 

local i ja en tenen un avantprojecte. 

En darrer lloc, no s’ha explicat quina seria la forma de gestió de l’equipament, per a la qual 

cosa entén que caldria un procés obert a la participació de totes les entitats en l’àmbit cultural 

de la ciutat, així com la implicació real de l’Ajuntament. 

Per les raons exposades, el seu grup s’hi abstindrà. 
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El Sr. ARDANUY expressa el seu vot a favor de recuperar un espai singular com a equipament 

cultural, i de recuperar la memòria i la dignificació del compositor i músic Enric Granados en 

una zona que té un dèficit històric d’equipaments municipals. 

 

El Sr. MÒDOL informa que el Govern ha seguit aquest tema tan sensible tant des de la 

Regidoria del Districte de Sarrià-Sant Gervasi com des de l’Àrea de Patrimoni, s’ha reunit dues 

vegades amb representants de la plataforma, i va adquirir el compromís de mediar entre la 

plataforma i la propietat. 

Comenta que durant l’etapa en què el Sr. Ciurana va ser regidor de Cultura va sorgir diverses 

vegades aquesta qüestió a la Taula de Coordinació de Patrimoni Cultural i Arquitectònic, però 

mai no es va arribar a cap conclusió. 

Puntualitza que l’edifici, en desús des del 2010, ha estat venut recentment, de manera que ja no 

és propietat de Reale, i recorda que les anàlisis fetes van concloure que l’edifici no tenia cap 

valor arquitectònic patrimonial. Aclareix que això no vol dir que no tingui un valor cultural i 

històric, i indica que, afortunadament, està qualificat d’equipament, cosa que permetrà que l’ús 

que se’n faci vagi en la línia del que tots voldrien. 

Coincideix que cal tenir molt en compte el cost de la compra i de la rehabilitació, i indica que el 

Govern intentarà continuar mediant amb el nou propietari i, pel que fa a la proposició 

presentada, s’hi abstindrà. 

D’altra banda, indica que la recuperació d’aquest edifici no és una prioritat per al districte de 

Sarrià, una zona que es vol protegir com a entorn urbà dins la Carta de paisatge urbà de la 

ciutat, i on hi ha Can Ponsic, que cal recuperar com a llegat i dedicar-lo a la música. Entén que 

la Sala Granados s’ha de pensar en clau de ciutat, si bé el Pla d’equipaments culturals d’aquest 

mandat no recull aquesta operació. 

Aclareix que, malgrat els arguments exposats, el Govern farà tots els possibles per recuperar 

l’ús original de la Sala Granados, i espera poder donar aviat alguna notícia positiva respecte a 

aquesta qüestió. 

 

La Sra. ORTIZ expressa l’abstenció del seu grup. 

 

El Sr. CIURANA agraeix els vots favorables, que, juntament amb les abstencions, faran que la 

proposició s’aprovi i, per tant, que es demani una actuació al Govern, i agraeix també les 

diferents observacions plantejades. 

Diu al Sr. Mòdol que el Govern no ha de mediar entre la plataforma i la propietat sinó prendre 

la iniciativa, si realment creu en el projecte i vol que la Sala Granados sigui un equipament 

públic de la ciutat. 

Lamenta la manca de lideratge del Govern, i li demana que no deixi passar aquesta oportunitat 

com va fer amb el Taller Masriera, quan, després d’avortar l’operació urbanística, no va fer res 

per recuperar-lo. 

A continuació, diu a la Sra. Barceló que el seu grup té una obsessió amb la identitat i sembla 

que consideri insuficient ser catalans, i diu a la Sra. Rovira que entén que qualsevol grup de 

ciutadans que s’agrupi per tirar endavant una iniciativa mereix ser escoltat per l’Ajuntament. 

 

La Sra. BARCELÓ nega que el seu grup tingui cap obsessió amb la identitat, i diu al Sr. 

Ciurana que el Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) de vegades intenta 

posar fronteres i límits, quan la cultura no té fronteres, és plural, universal i oberta, i ha de mirar 

cap enfora i no únicament cap endins. 
 

La Sra. ESTELLER demana al Govern que faci al més aviat possible l’estudi de viabilitat del 

projecte. Entén que la recuperació de l’edifici perquè aquest esdevingui una sala de concerts i 

honori la trajectòria d’Enrique Granados mereix una aposta decidida del Govern. 
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El Sr. MÒDOL assegura que la voluntat respecte d’aquest edifici ha quedat clara, i diu al Sr. 

Ciurana que entén que el Govern actual ha fet més feina en el poc temps que fa que governa que 

ell en tot el mandat anterior. Celebra que ara s’interessi per aquest edifici, i explicita que podrà 

fer les seves aportacions en tot allò que sigui possible. 

Subratlla que el Govern té la imaginació i la voluntat necessàries per gestionar la relació entre 

la plataforma i la propietat per veure l’ús públic que se’n pot derivar. 

 

El Sr. CIURANA subratlla que l’èxit o el fracàs de l’operació depèn en bona part del Sr. Mòdol 

i del Sr. Collboni com a responsable de Cultura, i insisteix que calen actuacions, no mediacions. 

 

La Sra. Ortiz expressa l’abstenció de BC, el Sr. Mòdol expressa l’abstenció del PSC, el Sr. 

Ciurana expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates), la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Puigcorbé expressa el vot 

favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa 

l’abstenció de la CUP i el regidor Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

5.-  (M1519/6010) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal presenti en el termini de 3 mesos: - El diagnòstic dels hàbits de lectura dels nens, 

adolescents i joves a la ciutat de Barcelona. - El Pla de foment de la lectura destinats als nens, 

adolescents i joves. Aquest pla hauria de coordinar-se amb les AMPAS, AFAS, Consorci 

d’Educació i el Consell de la Joventut. - La creació per part de l’Ajuntament de Barcelona d’un 

festival de literatura on els nens, adolescents i joves siguin els protagonistes i es rendeixi 

anualment homenatge als diferents autors de la literatura. 

 

La Sra. BARCELÓ recorda que el Govern municipal es va comprometre a retre un homenatge a 

Miguel de Cervantes, un referent de la literatura universal amb El Quixot. Espera que en un any 

s’hagi fet aquest homenatge. 

Cita Cervantes, que va dir que «veure molt i llegir molt aviva els enginys dels homes», i 

subratlla que la lectura permet viure i sentir emocions d’altres èpoques, imaginar realitats que 

no existeixen i que un s’identifiqui amb emocions que mai no ha viscut. A més, obre la ment i 

fomenta l’atenció, la concentració, la reflexió, l’empatia i la capacitat crítica, molt important 

sobretot en nens, adolescents i joves. En definitiva, ajuda a créixer intel·lectualment, 

racionalment i emocionalment. 

Subratlla que la cultura és l’autèntic ascensor social contra les desigualtats, i que la lectura n’és 

una peça fonamental. No obstant això, el Govern encara no ha presentat un pla de foment de la 

lectura ni cap mesura sobre aquest àmbit. 

Exposa que la UNESCO ha posat de manifest la necessitat que la població tingui una 

comprensió lectora més elevada, i assenyala que a Catalunya hi ha 100.000 persones de més de 

16 anys analfabetes i, segons dades de la Federació Espanyola de Gremis d’Editors d’Espanya, 

el 2015 un 32,8% de les persones no havia llegit cap llibre durant el darrer any. D’altra banda, 

l’Associació Espanyola de Comprensió Lectora i els professors indiquen que la LOMCE no 

facilita prou temps per a l’aprenentatge de la lectura. 

A continuació, enuncia la proposició, i subratlla que les diagnosis han d’anar acompanyades 

d’accions que millorin la realitat, i que les polítiques han de ser transversals, i observa que el 

pla de foment de la lectura hauria d’anar acompanyat d’un pla contra el fracàs i l’abandonament 

escolars. 
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Agraeix l’esmena introduïda en el darrer punt de la proposició pel Govern, així com la seva 

voluntat constant de diàleg pel que fa a cultura, i posa de manifest que el festival Món Llibre és 

un festival de gran èxit. 

Per acabar, insisteix que la lectura és una peça clau dins la cultura, que constitueix l’autèntic 

ascensor social per posar fi a les desigualtats. 

 

El Sr. CIURANA expressa el vot favorable del seu grup, que entén que el redactat original de la 

proposició obviava algunes de les coses que ja fa temps que es fan. 

Coincideix que la lectura ajuda a estructurar el pensament, a obrir les persones al món i a 

despertar la imaginació, i observa que avui la lectura de llibres té més competència que la que 

tenia fa quinze o vint anys: l’amplíssima oferta d’oci i el fet que aquesta sigui molt més 

assequible per a moltíssima gent fa que la lectura entesa com a concepte per aprofundir el 

pensament o per fer volar la imaginació visqui un moment d’indefinició i d’incertesa. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa el vot favorable del seu grup, que coincideix que la lectura té, 

entre moltes altres virtuts, la capacitat de contribuir decisivament a l’enriquiment del capital 

humà i d’estimular el neguit. 

Subratlla que la família i l’escola tenen un paper decisiu en l’adquisició dels hàbits de lectura 

per part dels més petits. Personalment, una de les coses que el fa sentir més orgullós és el temps 

que va dedicar a llegir a la seva filla els contes d’abans d’anar a dormir, fent les veus dels 

personatges, ja que la creació de públics comença a casa amb els llibres i amb la lectura. 

Observa que els pares i les mares que llegeixen, compren i regalen llibres, freqüenten les 

biblioteques i llibreries, estimulen i acompanyen els seus fills en la lectura i els encoratgen a 

crear la seva pròpia biblioteca són el model essencial per als infants, com també ho són els 

centres educatius amb un professorat que anima els alumnes a llegir pel plaer de fer-ho, i amb 

biblioteques escolars que guien les lectures. 

Exposa que, segons les dades de l’informe d’hàbits de lectura i compra de llibres del 2015, els 

resultats de la primera etapa d’escolarització són satisfactoris: un 86% dels nens de 10 a 13 anys 

llegeixen llibres en el seu temps lliure, una mitjana d’un llibre al mes (només el 54%, però, 

llegeix en català). L’hàbit de la lectura, però, es va perdent gradualment —més marcadament en 

nens que en nenes— a mesura que s’endinsen en l’adolescència i avancen cap a la joventut: de 

manera progressiva durant la secundària el gust per la lectura decreix i es comença a considerar 

més una obligació que un passatemps agradable. En aquesta etapa, els joves relativitzen la 

utilitat de la lectura i prioritzen altres alternatives de lleure que consideren que fomenten més la 

socialització, activitats menys individuals i menys exigents pel que fa a l’esforç que 

requereixen. 

Entén que el pla de foment de la lectura adreçat a nens i joves hauria de concebre estratègies i 

accions específiques per a diferents col·lectius d’edat i anar més enllà del marc escolar i 

familiar per endinsar-se en l’àmbit de les relacions socials, especialment pel que fa a 

adolescents i joves. D’altra banda, considera que caldria treballar també amb el Consorci de 

Biblioteques de Barcelona, el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil i la Generalitat, 

impulsora del Pla nacional de lectura i de la qual depenen organismes tan implicats en la 

promoció de la lectura com la Institució de les Lletres Catalanes. 

En darrer lloc, celebra que l’Ajuntament faciliti un espai per a les escoles al Món Llibre, un 

festival de literatura per a infants i joves organitzat per l’ICUB plenament consolidat, però 

entén que els organitzadors haurien d’estudiar la possibilitat d’ampliar la durada del festival —

actualment se celebra en cap de setmana— perquè les escoles poguessin visitar-lo i participar-hi 

amb l’alumnat. 
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La Sra. ESTELLER expressa el vot favorable del seu grup, que sempre ha defensat la necessitat 

de fomentar l’hàbit de la lectura, una eina fonamental per construir la personalitat i facilitar el 

desenvolupament dels nens. 

Assenyala que la família ha de complementar el foment de la lectura que recull la LOMCE i el 

Pla de lectura, que intenta que l’escola promogui aquest hàbit i sobretot l’assimilació de 

continguts per a la comprensió lectora i coneixements de tot tipus. Considera que, a banda 

d’això, calen incentius perquè el nen interioritzi l’hàbit i utilitzi el llibre com a eina per obrir la 

ment i fer moltes activitats. 

Observa que malgrat les accions que es desenvolupen a l’escola i en altres àmbits, les dades 

continuen sent decebedores, i cada cop són pitjors: és molt difícil que els nens estiguin 

concentrats molta estona davant d’un llibre, perquè avui la immensa quantitat d’informació fa 

que hi hagi una pèrdua de concentració, cosa que cal combatre, sobretot aconseguint que el nen 

interioritzi l’hàbit de la lectura. 

Subratlla que cal sumar tots els esforços per assolir l’objectiu, que no s’està assolint malgrat 

disposar d’eines com la LOMCE, el Pla nacional de la lectura o el Pla de foment de la lectura. 
 

La Sra. ROVIRA exposa la convicció del seu grup que per fomentar la lectura cal reforçar la 

xarxa d’escoles públiques i la xarxa de llibreries com a centres socials i de trobada pel foment 

de la lectura, així com generar carnets específics perquè hi hagi un accés universal al conjunt de 

la literatura. 

Considera que el dret efectiu a una educació universal i no segregadora és una de les eines més 

efectives per garantir l’accés de tota la població a una bona comprensió lectora, però entén que 

la mesura de govern que es presentarà els pròxims mesos amb relació a les editorials i al món 

editorial no té com un dels eixos fonamentals el foment dels nous lectors. 

Opina que l’ensenyament públic, gratuït, és l’única modalitat de gestió capaç de garantir aquest 

dret universal i d’evitar la segregació per raons econòmiques, d’origen o de gènere, i que caldria 

desenvolupar eines com la posada en valor de la figura de la responsable de la biblioteca dins 

les escoles i proporcionar formació al conjunt de les treballadores, que haurien de ser públiques 

i fomentades des de l’Administració pública. 

Observa que aquesta mesura podria entrellaçar-se amb el foment de la xarxa de petites 

llibreries, petites editorials especialitzades, etc. 

El Grup Municipal de la CUP comparteix el sentit de la proposició presentada per Cs, però 

voldria saber si aquest grup estaria d’acord, per exemple, que es creés un festival de ºliteratura 

que fos un esdeveniment de foment de la lectura i de la llengua que uneix els territoris de parla 

catalana on es fessin trobades de proximitat fomentant les autores i il·lustradores des del País 

Valencià, les Illes o Perpinyà fins a la Catalunya Nord, un festival que posés èmfasi en la 

visualització de les dones en la cultura i en la llengua catalana. Intueix que les trobades que 

proposa el Grup de Cs no anirien en aquesta direcció sinó en el sentit ideològic del seu partit, 

per la qual cosa s’hi abstindrà. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el seu vot favorable, i posa en valor que Barcelona posseeix una 

xarxa de biblioteques agrupada en el Consorci de Biblioteques que és el servei més ben valorat 

del municipi, on es fa una feina molt important de difusió i de foment de la lectura. D’altra 

banda, el sistema educatiu té les competències lectores com un dels eixos principals de factor 

d’èxit, i l’Ajuntament fa molts anys que impulsa les biblioteques escolars, tant a infantil i 

primària com a secundària, amb un èxit notable de creixement any rere any. Barcelona treballa, 

en línies generals, molt coordinadament amb els centres educatius, i els avenços són prou bons. 

Caldria, però, vincular molt més els diversos festivals i àmbits amb el món editorial i les 

escoles, reforçar les competències lectores i vincular-les amb els professionals que des de la 

xarxa municipal, tant educativa com de biblioteques, treballen a favor del foment de la lectura, 

sent conscients que és un factor d’èxit educatiu de primer ordre. 
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El Sr. COLLBONI agraeix la proposició i el to dels grups de l’oposició, que denota una 

inquietud i una voluntat de fer tot el possible pel foment de la lectura entre joves i adolescents. 

Diu a la Sra. Barceló que fa dues setmanes que Barcelona forma part de la Xarxa de Ciutats 

Cervantines, de manera que la ciutat participarà en les iniciatives que dugui a terme la Xarxa, i 

la convida a assistir a l’Almeria Teatre l’11 de juliol per veure Les véritables aventures de Don 

Quichotte de la Mancha, en el marc del festival Grec. 

A continuació, observa que, si bé l’Ajuntament pot fer molt pel foment de la lectura entre joves 

i adolescents, els agents principals són l’escola i les famílies. Coincideix amb el Sr. Puigcorbé 

que els detalls familiars que fomenten l’hàbit de la lectura a vegades són molt més efectius que 

les campanyes públiques: no hi ha millor foment de la lectura que veure llibres a casa i veure 

com els pares llegeixen. 

Assegura que el Govern farà —ja està fent— la diagnosi que demana la proposició, però 

sol·licita més marge de temps per completar-la. Indica que cal treballar conjuntament amb el 

Consorci de Biblioteques, una de les polítiques públiques culturals millor valorades pels 

ciutadans de Barcelona, i una xarxa d’accés públic i universal, que garanteix l’accés al 

coneixement i a la cultura de tots els ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 

Informa, pel que fa a plans i activitats de difusió de la lectura, que el 2016 el 50% de les 

activitats van tenir participació de joves i adolescents, dada que demostra que, si bé queda camí 

per recórrer, la direcció és l’adient i s’hi avança adequadament. 

Recorda que la mesura de govern sobre suport al món editorial que es presentarà properament 

inclou com a objectiu el foment de la lectura, i informa que les properes setmanes es presentarà 

una campanya de promoció de la lectura a escala de ciutat, perquè res del que s’està fent amb 

relació al món editorial o les activitats organitzades per Sant Jordi —enguany inclouen els 

Diàlegs de Sant Jordi i la Nit del Drac, que recomana a tothom— té sentit si no hi ha lectors i 

hores de lectura des de la primera infantesa. 

Coincideix que la forma de consumir cultura ha canviat radicalment, cosa que fa necessari 

modificar també les activitats que es fan a l’entorn del món del llibre i la manera d’atreure 

públic infantil i juvenil a les biblioteques —aprofita per saludar el Sr. Ramon Bosch, gerent de 

la Xarxa de Biblioteques— i apropar-los a la lectura. Indica que la nova biblioteca de les Corts 

es vol que sigui pionera en aquesta nova manera d’apropar els joves i els infants a la biblioteca i 

a la lectura. 

Per les raons exposades, els grups del Govern votaran a favor de la proposició. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix el suport i la sensibilitat dels diferents grups, i celebra els avenços 

esmentats pel Sr. Collboni pel que fa a l’homenatge a Cervantes i a la seva obra. Agraeix també 

les aportacions dels diferents grups. Concreta que està d’acord a introduir més membres en els 

consells perquè la mesura de foment de la lectura sigui real, i coincideix que els diferents 

governs han treballat molt pel foment de la lectura, però observa que cal millorar aquesta feina, 

ja que les dades continuen sent preocupants. 

D’altra banda, diu a la Sra. Rovira que la proposició no té càrrega ideològica, i simplement 

busca el foment de la lectura, en qualsevol llengua, ja que el seu grup defensa el foment de 

qualsevol llengua sempre que aquesta no s’imposi i cap altra es menyspreï o es discrimini. 

 

El Sr. CIURANA diu a la Sra. Barceló que, si bé comparteix la seva devoció per Cervantes, 

entén que ella té un interès per situar-lo en un àmbit en què probablement ell no se sentiria gaire 

còmode, i li recomana que visiti l’exposició sobre galeres del Museu Marítim, que té com a fil 

conductor la figura de Miguel de Cervantes. Comenta que de vegades un es vol apropiar d’una 

persona del segle XVI en benefici d’uns posicionaments que no li escauen gens. 
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Deixant de banda aquest debat, posa en relleu la figura de Cervantes, un gran autor de la 

literatura espanyola i universal, recorda la referència d’El Quixot a la impremta Cormellas, al 

carrer del Call —que caldria recuperar per a la ciutat—, i demana que es permeti que la lectura i 

la literatura tinguin el seu propi camí. 

 

La Sra. ESTELLER diu al Sr. Ciurana que quan el Grup del PP li demanava en el passat mandat 

que reconegués Cervantes, que amb El Quixot va posar molt en valor la Barceloa cosmopolita 

del seu temps, ell sempre s’hi va negar. 

D’altra banda, demana que es deixi de buscar el conflicte quan es mencionen autors, i subratlla 

que, en aquest cas, tots haurien de sentir orgull pel fet que Cervantes visités Barcelona i que 

Barcelona formi part del paisatge d’El Quixot. 

 

La Sra. ROVIRA puntualitza que qualsevol proposta política que vingui d’un partit polític, que, 

evidentment, té una proposta ideològica concreta, tindrà un component ideològic fort. 

Manifesta sorpresa pel fet que persones que representen partits polítics a l’Ajuntament de 

Barcelona no en siguin conscients. 

 

El Sr. CIURANA es remet a les actes del mandat passat. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Collboni expressa el vot favorable del 

PSC, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates), la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Puigcorbé expressa el vot 

favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa 

l’abstenció de la CUP i el regidor Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA amb el 

redactat següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern municipal presenti en 

el termini de 3 mesos: - El diagnòstic dels hàbits de lectura dels nens, adolescents i joves a la 

ciutat de Barcelona. - El Pla de foment de la lectura destinats als nens, adolescents i joves. 

Aquest pla hauria de coordinar-se amb les AMPAS, AFAS, Consorci d'Educació i el Consell de 

la Joventut. - En el marc del Festival Mon Llibre, dirigit al públic infantil i juvenil, que es 

reservi un espai perquè les escoles puguin participar. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

6.-  (M1519/6046) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Consorci 

d’Educació de Barcelona i a l’Agència de Salut Pública de Barcelona a: Que un comitè 

d’experts estudiï la possibilitat d’anar avançant cap a l’obligatorietat d’estar al dia de les 

vacunes per tal de poder accedir a les escoles bressol públiques. 

 

La Sra. BENEDÍ explicita que la vacunació és una de les estratègies de salut pública més 

efectives, i ha estat una eina essencial per prevenir algunes malalties contagioses perilloses, per 

erradicar la verola, per exemple, o per disminuir dràsticament en pocs anys la diftèria o la 

poliomielitis. 

Exposa que, actualment, si un nen no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres 

circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu, però el Comitè de Bioètica 

de Catalunya considera que això no és suficient. D’altra banda, l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona deixa molt clar que les vacunes són una de les eines de prevenció disponibles més 

efectives. 
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Assenyala que les vacunes han aconseguit reduir la malaltia i la mortalitat per infeccions arreu 

del món, i que l’aplicació del calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya, dirigit 

sobretot als infants, protegeix contra moltes malalties greus o no tan greus però freqüents. La no 

vacunació, en canvi, facilita que malalties com el xarampió o la tos ferina, pràcticament 

erradicades, tornin a aparèixer. Observa que la no vacunació posa en perill la població més 

vulnerable, com són els nens que, per edat, encara no han pogut ser vacunats. Comenta que, atès 

que la vacuna hexavalent, que protegeix de sis malalties causades per quatre bacteris i dos virus 

(diftèria, tètanus, tos ferina, poliomielitis, hepatitis B i Haemophilus influenzae tipus B), segons 

el calendari de vacunació de Catalunya, s’administra als 2, 4 i 11 mesos, i tenint en compte que 

les escoles bressol tenen infants a partir de 4 mesos, es podria posar en risc aquests nadons. 

Observa que els ciutadans que protegeixen la seva salut amb vacunes segures, eficaces i que 

contribueixen a la immunitat comunitària són solidaris amb els que no es vacunen, però aquesta 

solidaritat no és recíproca per part dels ciutadans que decideixen voluntàriament no vacunar els 

seus fills malgrat la provada i raonable seguretat i la contribució a la immunitat comunitària. 

Posa de manifest que la salut és un afer públic, ja que la bona o mala salut d’unes persones 

sovint afecta la bona o mala salut d’altres, sobretot en el cas de les malalties infecciones, i el 

seu grup entén que la ciutadania hauria de tenir l’obligació d’imposar actuacions pel bé comú. 

Entén, però, que el dret a l’educació preval sempre, i que no se’n pot excloure un infant per 

aquesta qüestió. Per això, proposa que sigui un comitè d’experts qui estudiï la possibilitat 

d’avançar cap a l’obligatorietat d’estar al dia de les vacunes per poder accedir a les escoles 

bressol públiques. 

 

La Sra. HOMS recorda que actualment la decisió de vacunar o no la pren la família, ja que la 

llei només pot obligar a vacunar en casos de greu risc per a la salut pública. Tanmateix, fa anys 

que existeix un debat sobre la necessitat que les vacunes siguin obligatòries. 

Explicita que les vacunes —cada any eviten més de 35.000 casos de malalties a Catalunya, 95 

al dia— protegeixen qui les rep i els qui l’envolten, i assenyala que l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya fa una gran feina de difusió d’informació sobre les vacunes i el Col·legi de 

Metges ha llançat una campanya en el mateix sentit. Tanmateix, les falses creences poden 

confondre les famílies, que de vegades prenen decisions sense disposar de tota la informació. 

Per exemple, en una ocasió es va estendre el rumor que les vacunes podien provocar autisme, i 

la por a vacunar contra el xarampió, la parotiditis i la rubèola, basada en un article que la 

publicació finalment va retirar, va provocar una disminució en les taxes d’immunització contra 

aquestes malalties i els subsegüents brots. Tot i que les proves científiques van confirmar que 

no hi ha cap relació entre les vacunes i l’autisme, l’argument va continuar estant en boca de 

molts. Entén que l’Ajuntament hi té una gran responsabilitat, i que cal treballar diàriament i des 

de tots els àmbits per promoure la vacunació infantil, ja que no vacunar és un risc per a la salut 

col·lectiva. Indica que en el cas del xarampió, només hi ha protecció col·lectiva si s’ha vacunat 

el 95% de la població. 

Per acabar, manifesta el vot favorable del seu grup, que troba necessari, per la salut pública i pel 

benestar de la població infantil, que hi hagi un debat profund sobre l’obligatorietat de les 

vacunes. 

 

La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del seu grup, conscient que la legislació espanyola 

determina que les vacunes no són obligatòries excepte en situacions concretes —la Llei 

orgànica 3/1986 planteja la vacunació amb caràcter obligatori en casos d’epidèmies, de crisis 

sanitàries i de risc per a la salut pública—, però que, alhora, el sistema de salut pública 

recomana vacunar els nens i la introducció de les vacunes ha generat una millora en la qualitat 

de la salut i ha contribuït a augmentar l’esperança de vida. 
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Exposa que, segons l’Organització Mundial de la Salut, les vacunes eviten entre dos i tres 

milions de morts anuals, però al món hi ha 19 milions de nens (un de cada cinc) que no reben 

vacunes de rutina contra malalties que es poden prevenir, com la diftèria, la tos ferina i el 

tètanus. 

Considera inadmissible que es deixi de vacunar per falta d’existències, com ha passat 

recentment, quan la Generalitat ha hagut d’ajornar les dosis de recordatori contra el tètanus i la 

diftèria als alumnes de segon d’ESO als centres escolars. Entén que sempre s’han de garantir 

aquest tipus de vacunes i de recordatoris. 

Coincideix que les administracions públiques han de fer arribar als pares tota la informació 

necessària sobre les vacunes, i intentar evitar que es propaguin falsos rumors, que promouen la 

incertesa i la preocupació. 

En darrer lloc, indica que el seu grup valora sobretot que la proposició demani que sigui un 

comitè d’experts qui faci la valoració sobre la possibilitat que les vacunes siguin obligatòries a 

les escoles bressol públiques, i subratlla que la vacunació no només és una responsabilitat 

individual, sinó també una responsabilitat grupal i de prevenció. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el vot favorable del seu grup, conscient del caràcter preventiu de 

les vacunes, que han contribuït a la minimització de moltes malalties i a l’erradicació d’altres. 

Comenta que l’Agència de Salut Pública fa arribar als pares el calendari de les vacunes, un 

calendari que s’actualitza en funció de les malalties més prominents perquè els nens estiguin 

ben coberts. 

Coincideix que els pares, que són els que han de prendre la decisió sobre la vacunació dels seus 

fills, han de disposar de tota la informació, i han de ser conscients que la seva decisió no només 

afecta el seu fill, sinó també els que hi estan en contacte. 

Entén que és positiu que un comitè d’experts estableixi els criteris que han de seguir les escoles 

a l’hora d’admetre nens que no han estat vacunats. 

 

La Sra. ROVIRA exposa l’opinió del seu grup que cal un debat amb experts i amb les 

comunitats afectades per analitzar detingudament quines haurien de ser les vacunes obligatòries 

i per què, i quines haurien de ser opcionals, i fer un esforç perquè la informació arribi a tothom. 

Entén que l’Administració pública no pot responsabilitzar els pares d’una qüestió de salut 

pública sense assumir les responsabilitats des dels àmbits pertinents. 

Posa de manifest que hi ha moltes vacunes que no estan al calendari obligatori i les han de 

pagar les famílies, com ara la de la meningitis B, que s’administra en quatre dosis que costen 

102 euros cadascuna, i, a més, hi ha problemes d’abastiment a les farmàcies. Subratlla que 

l’Administració pública hauria de garantir l’accés universal a les vacunes que siguin 

necessàries, de manera que cal treballar en aquesta direcció. 

D’altra banda, considera que cal tendir cap a l’accés universal a l’educació, especialment en 

casos d’infants més vulnerables, com ara infants procedents d’entorns en risc d’exclusió social 

o persones migrades, que encara no tenen el llibre de vacunes. Per això, no entén que es 

plantegi excloure encara més infants de l’escola pública, quan l’oferta és del 50%, també 

perquè la Generalitat no està garantint aquesta oferta pública. 

Pels motius exposats, el seu grup s’hi abstindrà. 
 

La Sra. ORTIZ coincideix que és clarament desitjable tenir una alta cobertura vacunal, 

especialment en el cas dels infants, ja que les vacunes han reduït o pràcticament erradicat 

diverses malalties. 

Indica que l’Agència de Salut Pública de Barcelona facilita tota la informació a les famílies, i 

l’Institut Municipal d’Educació demana el carnet de vacunació quan algú es matricula en una 

escola bressol i, en cas de no tenir-lo, demana un escrit de consentiment dels pares, que és el 

procediment que estableix el marc legal. 
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Manifesta sorpresa pel fet que el Grup d’ERC hagi presentat aquesta proposició a l’Ajuntament 

quan té responsabilitats al Govern de la Generalitat, ja que la possibilitat de fer obligatori estar 

al dia de les vacunes com a criteri d’admissió en una escola bressol depèn del Departament 

d’Ensenyament, i el calendari de vacunació i la determinació de quines vacunes són 

obligatòries, del Departament de Salut. 

L’Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, està disposat, si realment es vol obrir aquest 

debat on s’ha d’obrir, on realment es poden canviar les coses, a col·laborar facilitant totes les 

dades necessàries. 

Exposa que el 2015 va haver-hi 213 brots, amb un percentatge elevat de brots per malalties 

vacunables: 112 agrupacions de tos ferina, una de xarampió, una de parotiditis i tres de 

varicel·la. 

Entén que l’Agència de Salut Pública, més que fer una valoració, ha de fer un monitoratge i 

oferir les dades, facilitar l’informe desagregat (per tipus de malalties, on tenen lloc els brots, 

etc.) i que aquest informe proporcioni dades objectives per al debat. Indica, però,  que ni el 

Departament d’Ensenyament ni el Departament de Salut han manifestat la voluntat d’obrir 

aquest debat. 

D’altra banda, subratlla que no és una qüestió que Barcelona pugui treballar al marge del que 

passa a la resta del país, ni pel marc legal ni per conveniència de l’abordatge. 

Conclou que el plantejament de la proposició no és l’adequat. Per això, el seu grup s’hi 

abstindrà. Insisteix, però, que l’Ajuntament col·laborarà en el que calgui, i assenyala que 

l’IMEB ja va demanar que s’obrissin els criteris de valoració, ja que entenia que l’accés a 

l’educació patia certes restriccions per alguns criteris, per algunes puntuacions en funció 

d’algunes malalties i no d’unes altres. Comenta que s’ha demanat una altra taula de treball per 

veure si cal que es canviïn els criteris per facilitar l’equitat i l’accés a l’educació per a tothom, i 

s’hi podrien introduir criteris relacionats amb les vacunes. 

 

El Sr. ARDANUY considera encertat que un grup d’experts analitzi amb criteris bioètics el 

tema de la vacunació, i assenyala que l’Ajuntament té competències tant en salut com en 

educació, ja que forma part del Consorci d’Educació de Barcelona, que marca el decret de 

matriculació, i del Consorci de Salut de Barcelona, on es desenvolupen les polítiques de salut 

pública, dos àmbits on és adequat generar la reflexió proposada. 

Posa en valor la feina que fan els professionals de la ciutat tant de l’àmbit de l’educació com de 

la salut pública, i observa que Barcelona pot tenir diferenciacions respecte a la resta del país pel 

que fa a temes de salut, ateses les característiques singulars de la seva població. 

Per acabar, subratlla que cal informar adequadament les famílies, i expressa el seu vot 

favorable. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix els vots favorables i les abstencions, i aclareix que la proposició 

demana un comitè d’experts perquè valori, no perquè es posicioni. 

Coincideix que l’Ajuntament pot impulsar accions des del Consorci d’Educació i el Consorci de 

Salut, que en altres ocasions han emès informes i valoracions, com també ho ha fet l’Agència 

de Salut Pública, on treballen epidemiòlegs. 

 

La Sra. HOMS lamenta l’abstenció del Govern, que denota manca de lideratge. Subratlla que 

Barcelona és prou sobirana per tirar endavant qualsevol iniciativa, i és prou potent i té prou 

institucions al voltant per abordar un tema d’aquestes característiques. 

 

La Sra. BARCELÓ reconeix que l’Ajuntament no podrà canviar les lleis, però subratlla que 

això no impedeix que un comitè d’experts faci una valoració. Remarca que l’Agència de Salut 

Pública, amb grans professionals, ha d’abordar els temes que preocupen i facilitar la prevenció. 
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Considera que el Govern, si entén que un comitè d’experts de l’Agència de Salut Pública pot fer 

una valoració i emetre un dictamen, encara que les decisions últimes no depenguin únicament 

de l’Ajuntament, podria haver votat a favor de la proposició. Comenta que fer una valoració 

mai no és negatiu, i menys quan es tracta de prevenció en salut. 

 

La Sra. ORTIZ nega que sigui una qüestió de sobirania, i insisteix que Barcelona impulsarà tots 

els debats que siguin necessaris i l’Agència de Salut Pública facilitarà totes les dades 

corresponents, però pregunta al Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates) i al 

Grup d’ERC si la Generalitat vol obrir aquest debat —l’Ajuntament hi contribuiria amb xifres 

objectives i tota l’expertesa de l’Agència de Salut Pública— i canviar el marc legal, ja que, en 

cas contrari, seria absurd que l’Ajuntament fes aquest debat. 

D’altra banda, observa que l’Organització Mundial de la Salut diu que és més recomanable que 

la vacunació sigui voluntària, si bé en alguns casos podria convenir anar cap a l’obligatorietat. 

Insisteix que l’Ajuntament col·laborarà en el que sigui necessari, però que primer se n’ha de 

responsabilitzar qui fixa el marc legal. 

 

La Sra. BENEDÍ respon que quan es tracta del bé comú, s’han de fer tots els debats que calgui, 

amb l’acompanyament de comitès d’experts. 

Assenyala que un dels objectius de la medicina del segle XXI és desenvolupar i millorar 

estratègies de prevenció primària de manera que es puguin evitar malalties amb un elevat 

impacte sobre la salut de la població, i evitar la malaltia, les seqüeles, el dolor i el sofriment han 

estat sempre objectius consubstancials de la medicina. 

Observa que la manca de memòria històrica i col·lectiva duu moltes famílies a pensar que no és 

necessari vacunar contra malalties que no estan presents. Entén, però, que és fàcilment 

comprensible que la no vacunació significaria la reaparició de la majoria de les malalties que 

estan sota control, o de totes, ja que els virus i els bacteris objecte de vacunació no han 

desaparegut del planeta, sinó que la immunitat col·lectiva n’impedeix una propagació eficient. 

Per acabar, demana que es creï el comitè d’experts que ha rebut el suport majoritari de la 

Comissió, i subratlla que l’Ajuntament té les eines necessàries per obrir aquest debat. 

 

La Sra. Ortiz expressa l’abstenció de BC, el Sr. Collboni expressa l’abstenció del PSC, la Sra. 

Homs expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), 

la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot favorable 

d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de 

la CUP i el regidor Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

7.-  (M1519/6053) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Instar al Govern 

municipal a crear una línia de subvencions en el curs 2016-2017 per cobrir un terç del cost 

d’una plaça en una Escola Bressol privada, segons el nivell de renda familiar, per tal de que els 

pares que portin als seus fills a una Escola Bressol privada, paguin el mateix que si els portessin 

a una Escola Bressol pública. 

 

La Sra. ESTELLER comunica que hi ha un error en la proposició: on diu «el curs 2016-2017» 

hauria de dir «el curs 2017-2018». 

Tot seguit, posa en valor la importància, reconeguda per la Unió Europea i per tots els grups 

municipals, de l’educació de 0 a 3 anys tant per a la formació dels nens com per combatre el 

fracàs escolar. Subratlla que cal oferir les mateixes oportunitats a tots els nens de la ciutat, però 

que la realitat és que hi ha 23.464 nens que no estan matriculats en una escola bressol, en alguns 
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casos perquè no tenen plaça en una escola bressol pública i no poden pagar una plaça d’escola 

bressol privada. Especifica que cada any hi ha 3.000-3.500 nens que es queden fora de l’escola 

bressol pública perquè no hi ha prou places, ja que la construcció d’aquestes no va a la velocitat 

necessària. Observa, però, que no caldria construir-ne tantes si es fessin servir escoles bressol 

que ja existeixen, i cada any hi ha unes 4.500 places d’escoles bressol privades que podrien 

donar resposta a molts pares si una part d’aquestes es cobrís amb finançament públic. 

Posa de manifest que la qualitat de les escoles bressol de la ciutat, tant de la xarxa pública com 

de la privada, és extraordinària, i l’Ajuntament té la responsabilitat de garantir aquesta qualitat. 

Subratlla que caldria parlar de finançament públic independentment de la titularitat, igual que es 

fa en altres etapes educatives, per garantir les mateixes oportunitats a tots els nens, mitjançant 

uns barems de requisits que definiria l’Ajuntament. 

Recorda que el sistema actual estableix que els pares paguin un terç del cost de la plaça, 

l’Ajuntament un altre terç i la Generalitat l’altre terç, però la Generalitat no paga el que ha de 

pagar i deu uns 27 milions d’euros a l’Ajuntament corresponents a les escoles bressol. 

Tanmateix, indica que enguany s’ha aprovat que sí que ho pagarà, de manera que l’Ajuntament 

disposarà dels recursos necessaris per finançar una part del cost de les escoles bressol que li 

correspon a la Generalitat. 

Demana als grups mentalitat oberta per trobar solucions als problemes existents, i que no es 

neguin a aplicar una solució únicament pel fet que en aquesta intervinguin escoles bressol 

privades, ja que aquestes tenen places disponibles i ofereixen un bon servei amb professionals 

que acumulen molts anys d’experiència. Insisteix que cal donar una solució als nens que 

actualment es queden sense plaça d’escola bressol perquè no n’aconsegueixen una de pública i 

els pares no tenen recursos per portar-los a una escola bressol privada. 

 

El Sr. CIURANA observa que la Sra. Ortiz no hi és, de manera que entén que en aquest punt 

intervindrà la Sra. Pérez en nom del Govern. 

 

La Sra. BENEDÍ creu que la Sra. Ortiz tornarà de seguida. Demana al Sr. Ciurana que faci la 

seva intervenció. 

 

El Sr. CIURANA diu que troba peculiar la situació. 

 

La Sra. BENEDÍ torna a demanar al Sr. Ciurana que faci la seva intervenció. 

 

El Sr. CIURANA indica que la subvenció amb recursos públics d’escoles bressol d’iniciativa 

social és una pràctica prou estesa: ho fa el Govern de la Generalitat, ho fa la Diputació i ho fan 

moltíssims ajuntaments, encapçalats per partits diversos. 

Tanmateix, el seu grup no votarà favorablement a la proposició perquè hi manca precisió: no 

estableix un cost màxim, sinó que parla de subvencionar un terç de la quota, independentment 

de quina sigui, i això podria fer insostenible el sistema, i no especifica que les escoles bressol 

han de ser d’iniciativa social i sense ànim de lucre. 

Per aquests motius, tot i compartir el sentit últim de la proposició, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

La Sra. BARCELÓ assenyala que és important garantir l’educació pública a l’inici de totes les 

fases educatives, i que les escoles bressol, en què l’escolarització no és obligatòria, són una 

bona eina de socialització i d’aprenentatge en habilitats socials, sobretot per als infants més 

desafavorits, de manera que cal invertir-hi. Comenta que aquesta inversió garanteix la igualtat 

d’oportunitats i la conciliació de la vida laboral i familiar, i fomenta la natalitat. 

Tanmateix, entén que la proposició demana a l’Ajuntament de Barcelona una despesa que no li 

correspon del tot. 
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Exposa que la Generalitat no ha complert la seva obligació amb les escoles bressol els últims 

anys, i que el Govern de Junts pel Sí ha rebaixat un 51% la seva aportació a les escoles bressol, 

fins a l’actual eliminació de la partida al pressupost del 2016, de manera que les diputacions van 

haver d’assumir-ne el cost. Posa de manifest que el 2010 hi va haver un acord entre la 

Generalitat i l’Ajuntament per repartir el cost de cada plaça a parts iguals entre famílies, 

ajuntaments i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, però l’acord signat mai no es va 

portar a la pràctica. 

Assenyala que Barcelona no cobreix tota la demanda de places públiques d’escoles bressol, i no 

hi ha cap plaça vacant de 0 a 1 any per a una família que ho necessiti. D’altra banda, el Govern 

municipal ha tingut l’oportunitat d’abaixar el cost de les escoles bressol i, si bé una part de la 

tarifació social sí que se n’ha vist beneficiada, per a una altra part el cost s’ha incrementat: 

mentre que abans el màxim que pagava una família per una plaça d’escola bressol eren 289 

euros, ara en són 395. 

Afirma que, a diferència del Govern central i la Generalitat, el Grup de Cs ha complert les seves 

obligacions: al Parlament de Catalunya ha demanat que es destini la dotació pressupostària per 

a educació de 0 a 3 anys per arribar als nivells d’inversió del 2009, que es garanteixin les 

parelles educatives i que s’augmentin les auxiliars i les vetlladores a les aules, i al Congrés dels 

Diputats —recorda que sovint s’ha parlat de la necessitat d’un pacte nacional per l’educació— 

ha cregut necessari desenvolupar el Plan Concilia 3, orientat a la universalització progressiva de 

l’educació en l’etapa dels 0 als 3 anys. 

Conclou que el seu grup està d’acord amb el diagnosi de la proposició però no amb la solució 

plantejada, per la qual cosa s’hi abstindrà. 

 

La Sra. BENEDÍ subratlla que el Grup del PP any rere any presenta la mateixa proposició, que 

sempre rep el vot contrari del seu grup. Observa que al desembre en va presentar una amb la 

mateixa filosofia, i el Grup d’ERC ja va explicar que era contrari a destinar els recursos 

d’inversió de construcció d’escoles bressol a concertar places d’escoles bressol privades. 

Recorda que la llei no permet el concert de les escoles bressol perquè no es tracta d’una etapa 

d’escolarització obligatòria, i indica que el seu grup està en contra dels xecs escolars perquè no 

està d’acord a donar subvencions universals i que les rendes més altes també se’n beneficiïn. 

El seu grup aposta pel desenvolupament d’una xarxa d’escoles bressol de qualitat, de gestió i 

titularitat públiques, i pel desenvolupament d’un sistema d’ajuts a famílies, si és necessari, no 

ateses per la xarxa pública, que es trobin en una situació econòmica complexa, de la mateixa 

manera que es fa en altres situacions similars, com són els ajuts al menjador o per a la compra 

de material escolar. 

Per les raons exposades, votarà en contra de la proposició. 

 

La Sra. ROVIRA recorda que la proposició presentada pel Grup del PP al desembre en què 

demanava que es convoquessin beques per a les famílies que havien de matricular els fills en 

una escola bressol privada per tal que el cost per als pares fos el mateix que el que els suposaria 

una escola bressol pública va ser rebutjada. El Grup de la CUP, com ja va dir aleshores, no 

entén que el PP primer generi el conflicte amb les places d’escoles bressol i després demani a 

l’Ajuntament de Barcelona que solucioni el problema. Concreta que va ser el PP qui va 

suprimir les partides pressupostàries que rebien les comunitats autònomes per crear noves 

places dins del primer tram infantil de gestió pública. Assenyala que el ministre Wert va 

al·legar que considerava que aquesta etapa era únicament assistencial i no educativa, 

consideració que el seu grup no comparteix en absolut. 

Recorda que la CUP Capgirem Barcelona defensa l’escola bressol pública, de qualitat i d’accés 

universal, i entén que cal una millora de la qualitat educativa mitjançant la reducció de les 

ràtios, l’increment del personal de suport educatiu, la gestió directa de tota la xarxa pública 
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d’atenció a la petita infància i l’ampliació de l’oferta pública d’escoles bressol i espais 

familiars.  

Assegura que l’oferta reduïda de places públiques és una manera encoberta d’empènyer les 

famílies cap a escoles concertades o privades, a pesar que les dades demostren que la demanda 

se centra més en la pública, sobretot amb la crisi. 

Indica que el 43% de la demanda no atesa d’escoles bressol es deu al fet que hi ha una minva 

progressiva de recursos per a l’ensenyament públic, recursos que es destinen a la construcció 

d’una xarxa privada concertada, de manera que s’està generant una doble xarxa. El seu grup 

entén que la solució no pot ser crear una línia de subvenció específica que reforci aquesta xarxa, 

sinó tot el contrari: els recursos públics han de ser 100% per a l’escola pública, i cal treballar 

per l’augment de l’oferta i de la xarxa pública gratuïta, d’accés universal i de qualitat. 

Per acabar, remarca que el seu grup concep l’educació com un dels pilars bàsics per a la 

transformació social i defensa una educació pública, democràtica, laica, coeducadora, inclusiva, 

universal i en català del bressol a la universitat. Per tot això, votarà en contra de la proposició. 

 

El Sr. ARDANUY posa de manifest que els Demòcrates de Catalunya consideren que 

Barcelona ha de caminar cap a la universalitat de l’etapa educativa 0-3, però són conscients que 

amb les perspectives que hi ha per als pròxims anys, per molt que s’invertís per fer deu o quinze 

escoles noves, es continuaria estant molt lluny d’una oferta universal. Subratlla que cal treballar 

des de l’òptica de crear un servei públic educatiu en la franja 0-3 que englobi les 

col·laboracions, en el marc jurídic i educatiu que es consideri, amb centres que no són 

estrictament de titularitat pública. Entén que cal garantir la universalitat amb condicions i 

normes des de l’Administració pública, un model diferent del que planteja el PP. Per això, s’hi 

abstindrà. 

 

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

 

El Sr. ESSOMBA diu a la Sra. Esteller que el Govern no comparteix la visió del seu grup pel 

que fa a la gestió de l’educació de la petita infància, ja que parteix de dos principis diferents. 

D’una banda, el Govern entén que la ciutadania de Barcelona no pot carregar amb tot l’esforç 

econòmic de l’atenció a la petita infància, sinó que cal una corresponsabilitat. 

D’altra banda, la Generalitat de Catalunya ja atorga anualment, des del 2012, subvencions per a 

les escoles de titularitat privada d’iniciativa social, de manera que la proposició està demanant a 

l’Ajuntament de Barcelona accions que estan al límit de les seves possibilitats. 

 

La Sra. ESTELLER no entén que tothom reconegui el problema i ningú no doni suport a una 

bona solució, que faria que els més de 3.000 nens que cada any es queden sense plaça 

n’aconseguissin una. 

Puntualitza que la proposició no parla de concerts, i que la Generalitat paga als centres i no als 

pares, com planteja la proposició. Observa que l’ajut s’atorgaria d’acord amb uns criteris 

econòmics —que caldria fixar, ja que la proposició és oberta—, de manera que no anirien a 

parar a les classes altes. 

Conclou que hi ha grups que no tenen la voluntat de trobar una solució. 

 

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

 

El Sr. ESSOMBA diu a la Sra. Esteller que no pot carregar sobre l’Ajuntament de Barcelona la 

competència exclusiva en matèria d’educació, ja que no la té. Recorda que l’article 131.2/b de 

l’Estatut de Catalunya diu que la competència exclusiva de l’educació infantil és de la 

Generalitat. Subratlla que cal buscar la coresponsabilitat, i afirma que l’Ajuntament ja hi fa una 
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gran aportació i una gran contribució econòmica, que està donant com a bon fruit el model 

d’escola bressol municipal que existeix actualment. 

 

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

Sr. Ciurana expressa l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), 

la Sra. Barceló expressa l’abstenció de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot contrari d’ERC, la 

Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la 

CUP i el regidor Ardanuy expressa la seva abstenció. ES REBUTJA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

8.-  (M1519/6016) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Fer valer la relació 

contractual entre els/les artistes i qui contracti els seus serveis descrita en el manual de bones 

pràctiques de contractació en el sector musical pel que fa als espectacles que promogui 

l’Ajuntament. 2. Vetllar perquè es compleixin les condicions descrites en el manual de bones 

pràctiques de contractació en el sector musical en els espectacles públics del poble, incentivant 

l’aplicació del manual per part de promotors privats i associacions culturals, si cal 

subvencionant projectes que ho requereixin. 3. Incentivar la contractació de propostes musicals 

amb representació femenina. 4. Vetllar per la dignificació de la professió dels i les professionals 

del sector musical. 

 

La Sra. ROVIRA informa del sorgiment, fruit dels constants atacs i de la precarització 

endèmica que pateix el sector musical, de diferents col·lectius que tenen l’objectiu de generar 

consciència col·lectiva per defensar els drets de les treballadores de la música. Esmenta el 

Sindicat de Músics Activistes de Catalunya i el Sindicat de la Música de la Coordinadora 

Obrera i Sindical com a exemples de col·lectius creats recentment, i l’Associació de Músics de 

Jazz i Música Moderna com a exemple d’un dels col·lectius ja existents prèviament. Subratlla la 

importància d’aquests col·lectius, i la necessitat que l’Administració pública també defensi els 

drets laborals, avui no garantits, del conjunt de persones que treballen en l’àmbit de la cultura, 

imprescindibles a la societat. 

Exposa que els problemes laborals més habituals en el sector són la inestabilitat, els riscos i les 

males pràctiques de contractació. Assenyala que gairebé cap de les persones contractants dona 

d’alta a la Seguretat Social ni assumeix les despeses de gestió que se’n deriven, com tampoc les 

responsabilitats davant d’un possible accident laboral, ni es tenen en compte les hores de feina 

fora de l’escenari (conducció, muntatge, promoció, preparació, etc.). 

Indica que l’objectiu a llarg termini és tenir un estatut del músic que vetlli per un correcte 

funcionament del sector i garanteixi que qualsevol músic que pugi a un escenari estigui emparat 

per un conveni adaptat a les circumstàncies laborals del sector. Com a objectius concrets, es 

persegueixen els salaris i les condicions dignes, el dret a la Seguretat Social i a les pensions, i 

els convenis col·lectius. 

Remarca que l’Administració pública, que en diferents ocasions contracta aquestes persones per 

realitzar activitats a l’espai públic, ha de donar exemple pel que fa a fiscalitat, facturació i 

respecte als drets de les treballadores, tot canviant la manera de valorar i d’entendre la tasca de 

les treballadores de la música. 

En darrer lloc, enuncia els quatre punts de la proposició, i insisteix que l’Administració pública 

podria fer molt més del que fa actualment per garantir els drets laborals. 
 

El Sr. CIURANA anuncia que emetrà el vot després de sentir els arguments del Govern, però 

indica que el seu grup comparteix gairebé tota la intervenció de la Sra. Rovira, que recull una 

reivindicació d’un sector important dels músics dels país. D’altra banda, entén que la proposició 

fa referència a la contractació que fa l’Ajuntament. Demana a la Sra. Rovira que ho aclareixi. 
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Subratlla que l’Ajuntament hauria de vetllar, en tots els àmbits, perquè la gent pogués fer la 

seva feina i guanyar-se la vida amb absoluta dignitat i absoluta seguretat. Posa de manifest que 

sovint els músics són «falsos autònoms», ja que han d’assumir la despesa de l’empresa per 

poder treballar, qüestió que caldria regular. El Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates) troba encertat que aquesta regulació es faci mitjançant la progressiva acceptació 

del codi de bones pràctiques que reguli la relació entre l’Administració i els músics. 

Tanmateix, no veu clar el punt 3, referent a la visió de gènere. Explica que, si bé troba positiu 

que es promogui la igualtat de gènere en les contractacions, entén que també cal salvaguardar la 

llibertat artística i el criteri artístic dels directors musicals. 

 

La Sra. BARCELÓ comença la intervenció responent un comentari fet per la Sra. Rovira en la 

intervenció del punt 5 (proposició del Grup de Cs) que no ha pogut contestar per manca de 

temps. Li diu que evidentment tots els partits tenen una ideologia i un projecte de ciutat, però 

puntualitza que quan es parla de cultura adreçada als nens, el seu grup aposta per la neutralitat 

ideològica. 

Dit això, indica que coincideix que els músics i els artistes necessiten tot el suport de 

l’Ajuntament —el Grup de Cs va arribar a un acord amb el Grup del PP que incloïa l’aprovació 

d’una llei de mecenatge i un estatut de l’artista i el creador per promoure el desenvolupament de 

les noves indústries creatives i reforçar la protecció social dels artistes, autors i creadors, sovint 

mal protegits—, però no està d’acord amb el plantejament de tota la proposició. 

Concreta que el manual de bones pràctiques proposat no té en compte els empresaris, la 

patronal, una part essencial del sector. Subratlla que el manual hauria d’incloure la visió de tots 

els agents implicats, però el grup proposant no ha dialogat amb tots aquests agents, com tampoc 

no ha dialogat amb els grups. 

Pel que fa a la necessitat que els músics estiguin donats d’alta amb condicions adequades, 

observa que cal respectar que alguns vulguin ser autònoms i facturar i cotitzar tot el mes, no 

només els dies que treballen. Quant a la igualtat de gènere, coincideix que cal garantir-la sense 

deixar de respectar els criteris artístics i tècnics. Respecte al punt 4, hi està d’acord, tot i que són 

condicions molt generals. 

Per les raons exposades, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa el vot favorable del seu grup, que comparteix la diagnosi que fa 

la CUP dels problemes laborals dels treballadors i treballadores del sector musical, víctimes 

d’una precarització endèmica, que no ha fet més que agreujar-se en els darrers anys amb el 

pretext de la crisi, i dona suport a totes les mesures plantejades. 

Indica que la legislació laboral actual preveu una regulació especial per a la contractació 

d’artistes en espectacles públics, i subratlla que l’Ajuntament, com a organitzador 

d’espectacles, ha d’aplicar la llei i contractar els músics com a treballadors temporals, tramitar 

les altes i baixes a la Seguretat Social corresponents en el règim especial d’artistes, en què la 

contractació no es fa per hores, sinó per actuació, equivalent a una jornada de treball complet, ja 

que es compta l’anada, la tornada, el muntatge i el desmuntatge. 

Observa que una remuneració que en cap cas sigui inferior al que estableix la taula salarial del 

conveni col·lectiu dels locals d’espectacles de Catalunya garantiria un salari i unes condicions 

de treball mínimament dignes per als músics, que no haurien de recórrer a la figura de 

l’autònom, ni assumir, per tant, obligacions que no els pertoquen, ni facturar a través de 

societats limitades, falses cooperatives o altres fórmules empresarials conegudes com a 

cooperatives de gestió que operen sovint a la pràctica com a empreses de treball temporal. 

Observa que aquesta situació, malauradament, la pateix el conjunt de creadors, intèrprets i 

tècnics del sector artístic, i que la millora de les seves condicions de vida requereix una reforma 

legislativa profunda, que podria inspirar-se en el model francès, que considera el treball artístic 
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com un sector laboral de règim intermitent: si una persona acredita que es dedica 

professionalment a les arts i declara els impostos corresponents, és donada d’alta dins d’un 

règim especial que li garanteix un salari mensual mínim, un mes de vacances pagades, 

cobertura de la Seguretat Social, dret a atur, etc., prestacions modelades en funció dels 

ingressos anuals de l’artista. Afirma que el model francès en bona part inspira la vella 

reivindicació dels diferents col·lectius i organitzacions del sector perquè s’elabori l’estatut de 

l’artista, una nova reglamentació en matèria tributària, contractual i laboral que asseguri les 

condicions imprescindibles per al desenvolupament de l’activitat artística. Observa que les 

36 propostes presentades pel CoNCA el 2014 per modificar el marc legal vigent van en aquesta 

direcció. 

Per acabar, assenyala que mentre no es disposi de l’estatut de l’artista, indispensable per posar 

fi a la precarietat econòmica i laboral del sector, és imprescindible que les institucions 

públiques apliquin i encoratgin els promotors privats a aplicar les recomanacions del manual de 

bones pràctiques per a la contractació en el sector musical. 

 

La Sra. ESTELLER coincideix que cal fer front a la precarietat del sector artístic, que tant a 

Catalunya com a la resta d’Espanya s’està organitzant per promoure un codi de bones 

pràctiques que solucioni els problemes actuals, i posa de manifest que el Govern treballa en 

l’estatut de l’artista, fonamental per establir un marc que veritablement reguli les condicions del 

sector. 

Entén, però, que no es pot deixar fora del debat els promotors, que són els qui veritablement fan 

els contractes i han de complir una sèrie de condicions. Per això, i perquè algunes de les 

mesures proposades són de caràcter més intervencionista, per dirigir cap a una via l’acció de 

l’Ajuntament en l’àmbit contractual, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el seu vot favorable. Entén que cal donar suport  a les accions que 

promoguin el respecte i l’equitat amb els treballadors i les treballadores, i combatre les 

activitats que incentivin la precarietat laboral. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix la proposició i emet el vot favorable seu grup, que va proposar una 

transacció al grup proposant que no va ser acceptada. Tanmateix, en comparteix la intenció, 

més important que la literalitat. 

Posa de manifest que l’estatut de l’artista i la legislació que s’aplica als creadors i als artistes 

depèn en part de l’Estat, pel que fa a la Seguretat Social, i en part de la Generalitat, pel que fa 

als sectors. Subratlla que no es pot permetre que el sector de la creació i la interpretació sigui 

precari per definició. 

Tot seguit, indica que, si bé el model francès potser no es podria importar de manera mimètica, 

inspira mesures que haurien de passar per l’estatut de l’artista, i els ajuntaments, d’acord amb 

les seves possibilitats, haurien d’aplicar un codi de bones pràctiques. 

Remarca que el Govern municipal fa tots els possibles per combatre la precarietat del sector 

cultural, i esmenta l’acord assolit amb les empreses de gestió cultural i els sindicats més 

representatius del sector perquè s’apliqui el conveni que és de referència en el sector de la 

gestió cultural, el del sector del lleure. El Govern té el compromís de no treure cap concurs que 

no apliqui els criteris d’aquest conveni. 

Observa que qui més hauria d’intervenir per fomentar l’elaboració d’un conveni del sector 

musical és la Generalitat, que és qui té les competències en matèria laboral, però assegura que 

l’Ajuntament també treballarà en aquest foment dintre de les seves competències, tot tenint en 

compte que es tracta d’una relació entre privats, entre promotors i artistes. 

Per acabar, anuncia que demanarà una trobada amb organitzacions representants dels músics 

per estudiar la possibilitat que hi hagi un conveni del sector i explicar-los que cal que hi hagi un 
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conveni entre les parts, i s’estudiarà el manual de bones pràctiques per incorporar-lo a la 

contractació directa de l’Ajuntament com a promotor, si bé aquesta és mínima. 

 

El Sr. CIURANA assenyala que, si bé qui té les competències en relacions laborals i ordenació 

dels sectors culturals és la Generalitat, entén que la proposició fa referència als casos en què 

l’Ajuntament actua com a promotor, per la qual cosa el seu grup hi votarà favorablement. 

D’altra banda, observa que, encara que les contractacions directes de l’Ajuntament siguin 

poques, s’hi poden establir un seguit de clàusules que permetin millorar les condicions del 

sector. 

 

La Sra. BARCELÓ insisteix que cal donar suport als artistes i als músics i que en el manual hi 

haurien de participar totes les parts implicades. 

D’altra banda, diu al Sr. Collboni que no s’han de delegar responsabilitats, sinó assumir tot el 

que es pugui fer, sobretot quan es tracta d’un món de vegades oblidat per part de les 

administracions públiques. Assegura que el Grup de Cs ja ha complert la seva obligació en 

aquest àmbit, i ho continuarà fent. 

 

La Sra. ESTELLER subratlla que el Grup del PP sempre estarà d’acord a millorar les 

condicions laborals dels músics, però observa que en la proposició hi ha àmbits en què 

s’excedeix una mica el marc de la competència, i en d’altres s’és molt més intervencionista del 

que caldria. 

Posa de manifest que el Govern ja treballa per un estatut de l’artista que reculli un estatus dels 

músics que veritablement els faciliti millores en les seves condicions laborals, i remarca que 

tant la Generalitat com l’Ajuntament s’hi han d’implicar per fer-lo possible. 

 

El Sr. COLLBONI observa que a l’Ajuntament també l’ajudaria, quan actua com a contractant, 

que existís un conveni del sector, sobretot perquè les clàusules socials estableixen que cal 

aplicar els convenis de sector de cada àmbit. Mentre aquest no existeixi, com que es poden 

establir altres criteris de contractació, s’estudiarà el manual amb qui teòricament l’ha elaborat, 

que són els sindicats i els representants dels professionals. 

 

La Sra. ROVIRA confirma que la proposició fa referència a les relacions contractuals que es 

produeixin entre l’Administració pública i treballadores del sector musical, però observa que 

Barcelona podria servir d’exemple perquè els promotors segueixin unes bones pràctiques quan 

contractin professionals d’aquest àmbit. Entén que l’Ajuntament s’hauria de posicionar 

clarament pels drets d’aquestes treballadores i evidenciar el no compliment per part de privats. 

Puntualitza que el seu grup defensa els interessos de la classe treballadora, i per això el manual 

de bones pràctiques té en compte els interessos d’aquesta classe treballadora i no els de les 

grans empreses, que en moltes ocasions s’embutxaquen diners a costa del treball precaritzat de 

les treballadores del sector musical. 

Subratlla que sense una política realment feminista, i sense posar sobre la taula la necessitat 

d’oferir cartelleres exclusivament amb dones o amb molta més presència de dones, s’afavoriria 

la ideologia nítidament heteropatriarcal. 

En darrer lloc, celebra que el Govern es vulgui reunir amb els diferents col·lectius que demanen 

que es compleixi el manual de bones pràctiques. Indica que el seu grup estarà atent també al 

que facin la resta d’administracions públiques del territori. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Collboni expressa el vot favorable del 

PSC, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates), la Sra. Barceló expressa l’abstenció de Cs, el Sr. Puigcorbé expressa el vot 
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favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa l’abstenció del PP, la Sra. Rovira expressa el vot 

favorable de la CUP i el regidor Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de declaració institucional 

 

c)  Precs 

 

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

 

9.-  (M1519/6035) Que en el termini d’un mes es presenti en Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports un seguiment del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2015-2019 de 

l’Ajuntament de Barcelona, que contempli les actuacions que el govern té intenció d’impulsar 

en els dos darrers anys de mandat. 

 

El Sr. BLASI enuncia el prec, referit a un pla que es troba en la meitat del termini d’aplicació, i 

subratlla que treballar per la igualtat hauria de ser un objectiu estratègic del Govern, i que 

l’Ajuntament de Barcelona ha de continuar sent pioner en polítiques de gènere. 

Exposa que el segon Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament de 

Barcelona 2015-2019 beu i és hereu del pla d’igualtat aprovat el 2010, i dona compliment al Pla 

d’actuació municipal 2012-2015, aprovat conjuntament per CIU amb el PSC i ERC. Indica que 

el Pla d’igualtat d’oportunitats va ser elaborat amb el consens i el treball de diferents sindicats, 

va ser aprovat amb consens, per tant comporta un fet important que va fer que s’obviessin les 

diferències ideològiques per un objectiu comú. 

 

La Sra. PÉREZ agraeix la presentació del prec i l’exposició dels fets, i explicita que el Govern 

està executant el Pla, i continua treballant en les mateixes taules on es va definir i, per tant, amb 

la participació dels mateixos sindicats que van treballar conjuntament amb el Govern i amb la 

resta de grups per trobar-hi el consens. 

Indica que el Govern, convençut que és un bon moment per fer un balanç del desenvolupament 

del Pla —ja han començat 25 de les 27 accions que conté— i parlar dels reptes de futur, accepta 

el prec. Demana, però, que s’accepti que l’informe es presenti a la Comissió de Presidència, ja 

que el Pla d’igualtat depèn de l’Àrea de Recursos Humans, però el lideratge polític és compartit 

entre Feminismes i Presidència. 

 

El Sr. BLASI agraeix l’acceptació del prec i observa que el que és important és que es faci el 

balanç demanat, de manera que accepta que l’informe es presenti a la Comissió de Presidència 

si hi ha suficient espai per fer-ho. En cas contrari, demana que es presenti a la Comissió de 

Drets Socials, tal com proposava el prec. D’altra banda, subratlla la importància que 

l’Ajuntament de Barcelona doni exemple treballant de manera conjunta, transversal i 

consensuada. 

 

Es dona per tractat. 

 

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

 

10.-  (M1519/6036) Que es realitzi una enquesta de satisfacció en els Casals de la Gent Gran 

municipals que contempli tant la qualitat i quantitat del menjar com l’atenció rebuda i que els 

resultats es presentin màxim d’aquí dos mesos a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 
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La Sra. HOMS assenyala que «Àpats en companyia» és un servei diürn que té com a objectius 

facilitar una alimentació adequada a persones grans en situació de fragilitat i brindar-los un 

espai perquè es relacionin amb vincles d’amistat i de connexió amb la comunitat. Concreta que 

els destinataris són persones grans soles, en risc d’aïllament social, o bé persones que viuen en 

habitatges sense condicions per cuinar i requereixen un seguiment dels hàbits d’alimentació, 

relacionals, d’higiene i de salut, i observa que el servei té una forta càrrega comunitària i forma 

part dels serveis que la ciutat ofereix per fomentar un envelliment actiu i autònom mentre sigui 

possible. 

Recorda que durant el mandat de CiU es va fer una enquesta de satisfacció del servei, que 

també es pot oferir als casals de gent gran municipals, i entén que aquest és un bon moment per 

tornar a fer l’enquesta, que permetria, a partir de la valoració de les persones usuàries, aplicar 

accions de millora. D’altra banda, indica que el seu grup ha rebut queixes respecte a l’atenció, 

la qualitat i la quantitat del menjar que s’està oferint al servei en diversos casals de gent gran. 

Pels motius exposats, i amb la voluntat d’oferir a les persones grans el servei que mereixen, el 

seu grup presenta aquest prec, que enuncia. 

Per acabar, comenta que hi havia unes persones que volien ser presents en aquest punt de 

l’ordre del dia, però, malauradament, no han arribat, segurament perquè s’està tractant abans de 

l’hora prevista. 

 

La Sra. ORTIZ informa que l’Institut Municipal de Serveis Socials empra diversos instruments 

per fer el seguiment del contracte d’«Àpats en companyia», un servei prestat no només en els 

casals de gent gran, sinó també en altres equipaments municipals. 

Exposa que la darrera enquesta de satisfacció s’ha fet aquest primer trimestre del 2017, ja s’ha 

lliurat a l’Institut Municipal de Serveis Socials, i se n’estan treballant les dades. D’altra banda, 

s’està analitzant la memòria del servei del 2016, que es pot compartir amb tots els grups 

municipals i amb els usuaris. 

Indica que el Govern acceptarà el prec per fer una enquesta que s’afegeixi a les que es fan 

regularment si s’accepta que els resultats es presentin en el termini de tres mesos. 

D’altra banda, informa que també es fa seguiment de l’execució del contracte mitjançant les 

visites de les tècniques municipals referents als 29 menjadors on es presta el servei, per valorar 

com es presta i quins tipus d’àpats se serveixen. 

Remarca que a més de les enquestes, hi ha les reclamacions dels usuaris i dels ciutadans, i una 

auditoria de qualitat dels àpats servits, que s’està acabant de definir i per a la qual també es 

demanarà l’assessorament de l’Agència de Salut Pública. 

 

La Sra. HOMS accepta que el termini s’ampliï a tres mesos, i pregunta si ara, dos anys després 

que es fes el concurs (2015), s’ha de renovar la concessió. 

 

La Sra. ORTIZ respon que, si no ho recorda malament, el contracte va passar per la Comissió 

el 2016 amb unes millores addicionals, i observa que no hi ha gaires empreses que ofereixin 

aquest tipus de servei, que, entre altres coses, ha de garantir la cadena del fred. 

Subratlla que el que cal és reforçar, sobretot, la capacitat municipal de fer seguiment de grans 

contractes, així com la participació dels veïns, que han de comunicar les mancances dels 

serveis. 

 

Es dona per tractat. 
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Del Grup Municipal Cs: 

 

11.-  (M1519/6008) Que el Govern municipal es comprometi a que els estudiants i equips docents 

sempre que justifiquin la seva estada relacionada en la realització d’estudis a la nostra ciutat 

puguin allotjar-se en una residència universitària amb estades inferiors d’un mes. 

 

La Sra. BARCELÓ formula el prec, motivat per la incertesa generada per l’aplicació de l’article 

7 del PEUAT. Explicita que les residències universitàries, a part d’allotjament ofereixen serveis 

com el servei de biblioteca i promouen activitats formatives, i observa que sovint s’ofereixen 

estudis amb una duració inferior a un mes. 

 

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

 

El Sr. ESSOMBA entén que el prec s’emmarca en la lluita, compartida per tots, contra el frau 

en el desplegament d’un servei d’atenció pública tan important com el de les residències 

universitàries. 

Recorda que una de les línies de treball de la mesura de govern sobre universitats és 

precisament fomentar i afavorir al màxim que tant estudiants com investigadores i investigadors 

tinguin l’estada més agradable possible a Barcelona en el marc del reconeixement del prestigi 

de la ciutat com a pol de recerca i d’atracció de talent. 

Recorda també que és en el marc del BCU, consorci de diferents administracions, on es 

desenvolupen totes les polítiques vinculades amb aquestes qüestions, amb una dotació anual de 

48.000 euros per desenvolupar tot el treball de vinculació i d’acompanyament. D’altra banda, 

exposa que fa unes setmanes que es treballa amb el Consorci Interuniversitari de Catalunya per 

avançar en totes aquestes qüestions i millorar-les. 

Clou la intervenció indicant que el Govern accepta el prec, que encaixa perfectament en la 

política que duu a terme. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix l’acceptació del prec i demana que es treballi en coordinació amb la 

Regidoria d’Urbanisme. 

Indica que l’article 7 del PEUAT suggeria que les estades inferiors a un mes a les residències 

universitàries no eren possibles, i subratlla que l’Administració pública ha d’evitar la incertesa i 

donar sempre seguretat jurídica. Subratlla que el PEUAT contenia un error —el Grup de Cs 

presentarà demà una proposta respecte a aquesta qüestió a la Comissió d’Urbanisme—, i 

observa que fins i tot la Generalitat, en el Pla de regulació turística, del Decret de la Generalitat 

de Catalunya 159/2012, excloïa explícitament les residències d’estudiants i els col·legis majors 

a l’article 1.3. 

Entén que hi pot haver alguna residència d’estudiants que cometi frau, però que la majoria 

treballa dins del marc de la legalitat. 

D’altra banda, comenta que el Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates presenta avui aquí una 

declaració institucional de suport a les residències d’estudiants i els col·legis majors. 

 

El Sr. ESSOMBA assegura que la coordinació en el si del Govern en aquesta qüestió és 

màxima. En aquest sentit, recorda que la interlocució amb els diferents agents del sector per 

part del conjunt de responsables del Govern d’aquest àmbit ha estat habitual. 

Subratlla que es treballa, amb aquest diàleg constant, perquè l’aplicació del PEUAT sigui 

raonable, inflexible amb el frau i capaç de donar resposta a la diversitat de situacions que es 

puguin donar a la ciutat, tot introduint-hi les millores que siguin necessàries. 

 

Es dona per tractat. 
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Del Grup Municipal ERC: 

 

12.-  (M1519/6047) Que el Govern municipal, per tal de poder atendre a tot el professorat que 

necessita el suport dels intèrprets i els mediadors interculturals, ampliï la dotació pressupostària 

d’aquest servei amb l’objectiu de donar cobertura i garantir aquesta mediació a tots els centres 

amb més diversitat intercultural a les aules. 

 

La Sra. BENEDÍ formula el prec, que ha estat transaccionat amb el Govern —agraeix la 

transacció—, i posa de manifest que Barcelona, com la majoria de capitals, sortosament és 

culturalment diversa, una diversitat que sempre ha estat presa en consideració per part de 

l’Ajuntament. 

D’altra banda, indica que el prec respon a una demanda de diverses AMPA i direccions de 

centres, que necessiten mediadors interculturals per fer front a petits conflictes que sorgeixen 

com a fruit del desconeixement entre cultures. 

 

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

 

El Sr. ESSOMBA agraeix la capacitat de diàleg del Grup d’ERC i explicita que el Govern, 

sempre disposat a desenvolupar polítiques d’educació pública, d’atenció a la diversitat i 

d’educació inclusiva, i conscient de les necessitats existents, accepta el prec. Explica que la 

transacció no fa referència a la filosofia del prec sinó a una qüestió tècnica: s’ha proposat que el 

Consorci d’Educació de Barcelona faci un diagnòstic en un termini de sis mesos que serveixi 

per prendre les decisions adients, i que aquestes vagin vinculades a un increment pressupostari, 

si escau. 

Subratlla que el Govern treballarà per tirar endavant aquesta iniciativa, per presentar l’informe a 

la Comissió d’aquí a sis mesos i, si escau, la mesura que serveixi per millorar el servei. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix l’acceptació del prec, i exposa que mentre que el 2012 va haver-hi 25 

centres educatius que van sol·licitar el servei de mediació, que permet millorar l’atenció a 

l’alumnat de les escoles i els instituts, el 2016 n’hi va haver 145, i cada vegada hi ha més 

centres interessats. 

 

El Sr. ESSOMBA afegeix que l’Ajuntament ofereix aquest servei de traducció i mediació 

intercultural des del 2011, i l’últim any es van identificar 170 centres que havien rebut aquest 

suport i aquest assessorament. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la informació. 

 

Es dona per tractat amb el redactat següent: 

 

Instar al Consorci d’Educació de Barcelona a fer un diagnòstic de necessitats, que haurà de 

presentar-se a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports en el termini de sis mesos, i en 

funció dels resultats i si es detecten mancances incrementar el pressupost adreçat a garantir les 

mediacions interculturals per a donar suport al professorat dels centres educatius. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

13.-  (M1519/6054) Que l’Ajuntament de Barcelona prengui mesures urgents amb la Generalitat de 

Catalunya per prevenir i resoldre els problemes dels joves en situació de greu exclusió social, 
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denominats "els nens de la cola", en els barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera del 

districte de Ciutat Vella. 

 

La Sra. ESTELLER indica que el seu grup fa temps que mostra interès pels «nens de la cola», 

nens que inhalen cola i en pateixen les conseqüències (taquicàrdies, eufòria, al·lucinacions, 

etc.). Entre altres iniciatives, al maig del 2016 va presentar un prec, i el Govern va informar que 

es treballava amb la Generalitat i s’havia creat una taula per treballar amb aquests nens 

individualment. Indica, però, que el problema s’ha intensificat, els nens s’han anat organitzant, i 

estan ocasionant molèsties i malestar als veïns de Ciutat Vella, que ja han patit diversos 

robatoris. Assenyala que entre aquests nens no només hi ha menors tutelats per la DGAIA, sinó 

també nens amb més de 18 anys. 

Per tal de demanar al Govern que actuï per solucionar aquests problemes, presenta aquest prec, 

que enuncia. 

 

La Sra. ORTIZ diu a la Sra. Esteller que abans de la presentació del prec el Govern ja havia 

detectat aquesta situació en un grup reduït de menors inhalants, que anaven acompanyats 

d’altres menors i majors en diferents indrets, no només en el nucli de Ciutat Vella, tot i que s’hi 

concentraven. 

Atès que el Govern continuarà fent tot el que estigui al seu abast per combatre aquest problema, 

acceptarà el prec. Explica que es treballa en l’àmbit de la seguretat, de manera coordinada amb 

Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, a més de treballar en altres àmbits, ja que es tracta d’una 

problemàtica complexa que implica infants, molts d’ells tutelats per la DGAIA, i que té a veure 

amb un fenomen on el Ministeri d’Interior, en el cas d’Estrangeria, té un paper important: 

l’arribada a la ciutat de menors no acompanyats, cada cop més creixent. 

D’altra banda, s’han ampliat els educadors de carrer i el conveni amb les entitats que treballen 

amb aquests menors, i a finals d’estiu s’obrirà un centre per a joves extutelats per poder-ne fer 

un seguiment. També s’han ampliat els serveis de l’Agència de Salut Pública i s’està oferint 

formació als educadors dels CRAE i dels centres on estan aquests infants. 

Assenyala que fa mesos que es va demanar a la DGAIA la taula de coordinació per obrir al més 

aviat possible un servei l’Ajuntament i, tot i ser per a menors, col·laborarà i farà una aportació 

econòmica per poder tirar endavant un servei específic per a aquesta qüestió, sabent que la cola 

té un impacte molt més gran fins i tot que altres substàncies. 

Per acabar, subratlla que cal abordar l’addicció però també conèixer la trajectòria dramàtica del 

fenomen, saber per què arriben menors no acompanyats, per què no hi ha una bona coordinació 

amb l’Estat quan arriben aquests menors d’altres punts de l’Estat, per què està augmentant el 

fenomen migratori i com es pot acompanyar aquests infants i oferir-los una atenció adient. 

 

La Sra. ESTELLER agraeix l’acceptació del prec i reconeix que el fenomen és complex. 

Comenta que la DGAIA sempre ha tingut molts problemes a l’hora de tutelar els nens, 

començant per la determinació de la seva edat, ja que molts destrueixen la seva identitat. 

Subratlla, però, que malgrat la complexitat, cal treballar per evitar l’addicció i per posar-hi fi 

quan aparegui. Insisteix que la inhalació de cola també genera problemes de seguretat —molts 

robatoris es produeixen com a causa d’aquests nens—, i observa que com més s’intensifiquin 

les accions preventives i reactives, més fàcilment i ràpidament es resoldrà el problema. 

 

Es dona per tractat. 
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d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

14.-  (M1519/6009) Quantes persones amb diversitat auditiva utilitzen els servei de teleassistència, 

quin es el cost que paguen i com s’adapta aquest servei a les seves necessitats específiques? 

 

La Sra. BARCELÓ formula les preguntes, i indica que a Barcelona hi ha 100.172 persones amb 

diversitat auditiva. 

 

La Sra. ORTIZ respon que el servei de teleassistència municipal s’adapta a les persones amb 

problemes de comunicació, persones sordes i persones amb dificultats per parlar mitjançant 

diferents sistemes. Informa que actualment hi ha 73 persones que disposen d’aquest dispositiu, i 

s’espera que enguany aquest nombre augmenti significativament, perquè s’ha fet una campanya 

informativa per a les persones usuàries de teleassistència i les que s’hi han d’incorporar. 

Indica que en el marc del contracte vigent, recentment adjudicat, es van incloure dins l’oferta 

les millores de les adaptacions que siguin necessàries per fer possible l’accessibilitat al servei 

per a les persones amb necessitats específiques. 

D’altra banda, informa que les adaptacions es realitzen ad hoc i no tenen cap cost addicional: la 

universalitat del sistema de teleassistència inclou les necessitats addicionals perquè el servei 

sigui accessible per a les persones amb discapacitat. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix les dades facilitades, així com que es faci una campanya 

informativa que no només arribi a usuaris actuals del servei de teleassistència, un dels més ben 

valorats de l’Ajuntament, sinó també a usuaris potencials, i demana al Govern que quan es faci 

el seguiment del servei, els professionals que facin les visites a usuaris amb diversitat auditiva 

vagin acompanyats d’un intèrpret de llengua de signes, cosa que ajudaria a garantir l’assistència 

individualitzada que caracteritza el servei. 

 

La Sra. ORTIZ confirma que s’incorporaran les millores necessàries al servei, si bé en molts 

casos la sordesa és sobrevinguda, provocada per l’edat, i no va vinculada amb la llengua de 

signes. Tanmateix, agraeix tots els suggeriments de millora, i informa que el sistema s’ha 

adaptat amb pictogrames grans, lectura fàcil i altres eines, i s’han fet xerrades sobre el servei 

amb el Casal de Sords de Barcelona i amb CERECUSOR. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

15.-  (M1519/6048) Quina és la situació de les negociacions entre l’Ajuntament i l’Estat tant pel que 

fa a la recuperació de les aportacions que feia l’Estat abans de la crisi a les institucions culturals 

barcelonines en què hi està consorciat, com al restabliment dels acords bilaterals que permetien 

l’arribada de finançament de l’Estat a aquells altres equipaments en què aquesta administració 

no hi està consorciada? 

 

El Sr. PUIGCORBÉ formula la pregunta, i esmenta la intenció del Sr. Collboni de recuperar el 

conveni bilateral, així com les reunions mantingudes durant els darrers mesos amb el secretari 

d’Estat de Cultura. 

Tot seguit, subratlla que la implicació de l’Estat espanyol en el món de la cultura sempre ha 

estat molt magra, encara més en el cas de la cultura catalana, que mai no ha considerat com a 
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pròpia. Lamenta que el sector cultural fos el primer a patir les conseqüències de la crisi, amb 

mesures tan nefastes com l’augment de l’IVA cultural al 21% i les dures retallades 

pressupostàries, més dures encara per a les institucions culturals catalanes. 

Exposa que en el cas dels equipaments culturals de la ciutat en què l’Estat està consorciat, la 

mitjana del descens del finançament estatal entre els anys 2011 i 2016 va ser del 46%: va passar 

de gairebé 21 milions d’euros a poc més d’11,5. El MNAC, per exemple, va rebre de l’Estat una 

mica més de 4 milions d’euros el 2011 i només 2 milions el 2016, de manera que va perdre el 

52% de l’aportació de l’Estat. 

Per al 2017, les aportacions de l’Estat es mantenen en equipaments com el MNAC, el MACBA, 

el Mercat de les Flors, el Palau de la Música, la Fundació Joan Miró o Antoni Tàpies, i baixen 

un 55% en el cas del Consorci de Rehabilitació de Teatres de Barcelona. Únicament el Gran 

Teatre del Liceu aconsegueix un augment, però per reformes estructurals. 

D’altra banda, esmenta el conveni de bicapitalitat signat per al període 2007-2011 entre 

l’Ajuntament i l’Estat, que va permetre que el sector cultural de la ciutat es beneficiés d’una 

aportació estatal de 65 milions d’euros entre el 2007 i el 2010, diners que van servir per 

finançar equipaments en què l’Estat no participava, com ara el Museu Picasso. Malauradament, 

amb l’arribada del PP al Govern, el pagament dels 9,5 milions previstos per al 2011 ja no es va 

fer efectiu, i el conveni tampoc es va renovar. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix la pregunta, però observa que el Sr. Puigcorbé s’ha contradit quan 

ha afirmat que l’Estat mai no ha tingut cap interès per la cultura de la ciutat i del país i després 

ha explicat que del 2007 al 2011 l’Estat hi va aportar 15 milions en concepte de bicapitalitat 

cultural. Assenyala que aquest període coincideix amb l’etapa de governs socialistes a l’Estat, a 

la Generalitat i a l’Ajuntament. 

Confirma que les aportacions pel concepte de bicapitalitat van passar de 15 milions a zero quan 

el PP va guanyar les eleccions i a l’Ajuntament governava CiU, que en quatre anys no va 

reclamar aquest concepte. D’altra banda, les aportacions a institucions amb consorci 

disminueixen un 30%-40% de mitjana. Comenta, però, que d’aquí no infereix que no hi hagi 

interès de l’Estat per la cultura a la ciutat, com no infereix que al Govern de la Generalitat no 

l’interessin la ciència o la cultura a Barcelona del fet que, per exemple, hauria d’estar aportant 

4 milions d’euros al Museu de Ciències Naturals i hi aporta 100.000 euros. Entén que 

l’aportació insuficient es deu a uns moments financers complicats. 

Assegura que l’objectiu del Govern municipal és normalitzar les relacions institucionals amb 

l’Estat, i per això ha mantingut dues reunions amb el secretari de Cultura, el Sr. Benzo, que han 

donat fruits, ja que l’Estat s’ha mostrat disposat a reprendre la relació i el reconeixement, i en 

aquestes converses bilaterals el Govern municipal ha inclòs que hi hagi la recuperació del 

percentatge de la participació de l’Estat en les institucions de la ciutat. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ nega que s’hagi contradit. Observa que potser el Sr. Maragall sí que tenia 

interès per la bicapitalitat, però el Govern del PP no, i subratlla que, en qualsevol cas, la 

inversió és molt inferior a la que correspon i es mereix. 

 

El Sr. COLLBONI recorda que en aquest cas es va fer possible gràcies al Ministeri d’Indústria, 

que va buscar un camí ràpid, curiosament amb el ministre Montilla. 

Insisteix que el Govern municipal ha iniciat una via, que espera que doni bons fruits, i demana 

al PP i a Cs que col·laborin per fer-ho possible dins les seves possibilitats, el PP com a Govern 

de l’Estat i Cs com a principal grup que hi dona suport. 

 

Es dona per tractada. 
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Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/6055) Té previst el Govern municipal adquirir el Teatre Principal i El Molino, i la 

creació d’un eix cultural al Paral·lel i a Rambla? Especificar el calendari, els usos, el projecte, 

la inversió, el procediment d’adjudicació d’aquests equipaments, etc. 

 

La Sra. ESTELLER formula la pregunta, i exposa que l’any 2008 l’Ajuntament ja tenia la 

intenció de comprar el Teatre Principal, per la qual cosa va iniciar converses amb el Grup 

Balañá. Posteriorment, va canviar de propietari i hi ha hagut alguns problemes, però en un 

Consell de Districte de Ciutat Vella del 2015 la Sra. Pin va comunicar que estava negociant la 

compra del Teatre Principal i de l’Antiga Foneria de Canons (propietat de la Generalitat) per 

revitalitzar tota la Rambla. 

D’altra banda, el Govern manté converses amb El Molino, que viu una situació complicada, i 

podria adquirir-lo i enfortir l’eix cultural del Paral·lel, enfortiment que el Grup del PP creu 

necessari. 

 

El Sr. COLLBONI agraeix la pregunta. 

Confirma que s’han mantingut converses amb les propietats del Teatre Principal i d’El Molino, 

però no per adquirir-los, ja que tenen preus que l’Ajuntament no pot ni vol assumir, sinó per 

garantir-ne l’ús cultural, objectiu que es complica quan l’operador de l’immoble és privat. 

Indica que en el cas d’El Molino, hi ha un dèficit econòmic important, i el Govern segueix les 

converses que la propietat manté amb els creditors. 

Explicita que el Paral·lel és un eix cultural de primera magnitud, i recorda que s’ha iniciat un 

procés de recuperació del Teatre Arnau i s’ha fet una adquisició puntual del Tantarantana per 

garantir-hi un projecte de teatre per a les companyies de base. 

Pel que fa a la Rambla, assenyala que el Govern ha convocat un concurs internacional de 

transformació del passeig, una convocatòria que vol generar un projecte multidisciplinari i que 

pren com a base l’urbanisme, l’arquitectura, el turisme, el comerç i, evidentment, la cultura, 

perquè la Rambla és i ha estat històricament una de les espines dorsals de la vida cultural 

barcelonina, i el Principal havia estat —s’espera que ho torni a ser— un dels focus d’irradiació 

de cultura. 

 

La Sra. ESTELLER celebra que es tinguin converses per garantir l’ús cultural d’ambdós teatres. 

Explica que per al seu grup això és més important que la titularitat. De fet, prefereix que 

l’Ajuntament no adquireixi teatres i, per tant, no hagi de destinar una part del pressupost 

cultural a inversió i rehabilitació, i pugui destinar-lo a la creació i al foment de l’activitat 

cultural. Subratlla que l’Ajuntament ha de treballar per mantenir l’activitat cultural sense 

necessitat de comprar teatres, a menys que sigui imprescindible perquè no hi hagi una altra 

opció i aquesta sigui viable. 

D’altra banda, remarca que és prioritari revitalitzar l’eix cultural del Paral·lel i fer que torni a 

ser un pol cultural de la ciutat, i revitalitzar la Rambla, amb el projecte esmentat, i amb el 

Teatre Principal com a peça clau. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 
 

17.-  (M1519/6017) Quina és la política del govern per a revertir la facturació il·legal de les 

urgències, al menys als centres on té competències com és el Parc de Salut Mar (Hospital del 

Mar i CUAP Perecamps del Raval) i quines actuacions portarà a terme per tal que no es torni a 

repetir? 
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La Sra. ROVIRA exposa que des del setembre del 2012, amb l’entrada en vigor del Reial decret 

16/2012, va quedar anul·lada la universalitat de l’accés a la sanitat pública, i es va reduir aquest 

dret únicament a l’assistència urgent a les dones embarassades i als menors. Per a la resta de 

persones, aquest dret està condicionat a la situació econòmica o de prestació i cotització laboral. 

El Govern de Catalunya, tot i tenir competències en matèria de sanitat, va aplicar el decret amb 

la Instrucció 10/2012 del Departament de Salut. 

La plataforma PASUCat i Jo Sí Sanitat Universal han denunciat que s’han cobrat assistències a 

urgències a persones residents a Barcelona, una facturació que es continua produint per la mala 

aplicació del protocol de facturació del CatSalut, que no ha aconseguit garantir el dret a 

l’atenció urgent gratuïta a les persones. 

Assenyala que durant aquests anys s’han denunciat diversos casos —un dels més greus va tenir 

lloc al desembre del 2015 a urgències de l’Hospital del Mar— i, tot i que el nou protocol del 

CatSalut s’ha aplicat en unes 1.000 visites urgents a tot Catalunya l’últim trimestre del 2016, els 

hospitals i sindicats denuncien que la seva implementació ha estat molt deficient i que es 

continua facturant la visita urgent, en contra del que estableix el protocol. 

Subratlla que s’ha cobrat a persones residents a Catalunya com si fossin turistes, tal com 

reconeix l’Institut Català de la Salut, que no ha aplicat el protocol en cap dels principals 

hospitals de Catalunya. Observa que tampoc se segueixen les instruccions del CatSalut en 

diversos centres d’urgència d’atenció primària de Barcelona, com ara el CAP Roger de Flor, 

Manso, Perecamps i Dos de Maig. 

Per acabar, formula la pregunta. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix que la regidora hagi transmès la veu de les entitats, i cedeix la paraula al 

Sr. Malmusi, director de Salut. 

 

El Sr. MALMUSI agraeix la pregunta i afirma que el Govern municipal en tot moment s’ha 

pres molt seriosament aquesta qüestió, s’ha reunit diverses vegades amb els activistes de 

PASUCat i Jo Sí Sanitat Universal, i ha pressionat en el si del Consorci Sanitari, on s’ha 

obtingut un mandat de la permanent per crear un comitè d’accessibilitat, constituït per la 

Direcció d’Atenció al Ciutadà del Consorci Sanitari i les direccions de Salut i Immigració de 

l’Ajuntament, per detectar i treballar els punts més problemàtics i establir un canal de 

comunicació amb els activistes per les incidències que detectaven. En el marc d’aquest comitè 

ha sorgit la identificació de les facturacions d’urgències, que ha portat a proposar l’elaboració 

d’un document de declaració responsable, que va ser aprovat pel CatSalut en la resolució de 

setembre del 2016 i que s’ha utilitzat més de 1.000 vegades des d’aleshores. En el mateix marc 

es continua fent seguiment dels nous casos, i es reforça la formació en els centres. 

Exposa que al CAP Manso, a partir de la detecció d’un cas, el mateix centre i la Direcció de 

l’ICS, en revisar-ho, han detectat que hi havia hagut un error i han fet totes les gestions 

corresponents perquè no torni a passar. El comitè ha dissenyat un algoritme de passos a seguir 

en el taulell d’admissions per passar-lo als professionals, i al febrer es va organitzar una sessió 

formativa per a més de 200 professionals d’admissions i atenció al ciutadà dels centres sanitaris 

de la ciutat. Posteriorment, s’ha compartit com a model el nou full informatiu que ha elaborat el 

Parc de Salut Mar i que ha revisat el comitè d’accessibilitat per entregar-lo als pacients i per 

explicar-los quins són els passos a seguir quan no tenen la targeta. 

Entén que les plataformes són conscients que l’actitud de la Direcció de l’Àrea d’Atenció al 

Ciutadà al Parc Salut Mar ha estat, almenys l’últim any, molt receptiva, i que per a 

l’Ajuntament aquest és un tema prioritari. 

Observa, però, que el marc legislatiu és desfavorable. Per això, l’Ajuntament ha presentat deu 

al·legacions al projecte de llei actualment en tràmit al Parlament de Catalunya, per millorar-lo, i 

vuit d’aquestes deu al·legacions han estat acceptades. 
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En darrer lloc, indica que s’ha demanat fer una campanya i cartells a centres sanitaris per 

eliminar els missatges d’exclusió que hi pugui haver i substituir-los pel missatge que en aquests 

centres s’atén tothom qui ho necessiti, encara que no tingui la targeta. 

 

La Sra. ROVIRA demana si els poden fer arribar la resposta per escrit per poder remetre-la a les 

entitats. 

 

Es dona per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

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

 

18.-  (M1519/6037) Que el Govern municipal informi sobre l’estat d’execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports d’abril de 2016, amb el contingut 

següent: (M1519/3143) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern 

municipal a que presenti un Pla d’actuació per l’àmbit d’adolescència i joventut per aquest any 

2016 i iniciï els tràmits per l’elaboració del Pla d’adolescència i joventut que hauria d’entrar en 

vigor a partir del 2017 on s’hauria d’incloure, com a mínim, mesures per a la lluita de l’atur 

juvenil, la planificació dels equipaments i serveis juvenils i mesures per la formació, 

l’emancipació i el desenvolupament integral de la persona. 

 

El Sr. BLASI indica que és el segon seguiment d’aquesta proposició que demana el seu grup, 

preocupat per la manca d’informació per part del Govern respecte al plantejament del nou pla 

d’adolescència i joventut, l’itinerari i els períodes d’aprovació, i quina serà la participació tant 

dels grups municipals com de la ciutadania. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la sol·licitud de seguiment. 

Explica que s’actualitzaran les accions fetes durant el 2016 i s’incorporaran a l’informe de 

compliment del pla anterior de manera detallada per als set eixos estratègics, en les línies que 

marcava el pla (cohesió social i equilibri territorial, educació i formació, ocupació, salut, 

participació i associacionisme, cultura i lleure, oci i consum). 

Respecte a l’elaboració del nou pla, indica que ja es va fer una primera reunió política en què es 

van donar explicacions sobre l’itinerari i les accions a seguir, i es va donar compte de la 

participació dels joves que havia tingut lloc amb grups de joves organitzats i joves a títol 

individual, i el 3 de maig es farà una altra reunió per facilitar explicacions als grups i recollir les 

seves aportacions. 

Assenyala que les línies que es treballen són l’emancipació, la transformació, el benestar i el 

territori, amb mesures i accions concretes, que entre tots es podran millorar amb el text que es 

presentarà el dia 3. 

Recorda que la novetat és que es treballa comparant polítiques i realitats juvenils de diferents 

ciutats d’Europa, comparació que ajuda a reflexionar sobre les polítiques pròpies. 

 

El Sr. BLASI entén que el balanç del pla que va finalitzar el 31 de desembre del 2016 ajudaria a 

començar a parlar d’un futur pla d’adolescència i joventut. 

Reconeix que es van presentar unes línies sobre les quals fer pivotar el futur pla de joventut, 

però observa que no se n’havia facilitat cap més informació. 

Pel que fa a les aportacions al document que s’ha anunciat que es presentarà a la propera reunió, 

indica que es pot trobar molta informació tant a l’anterior pla com al programa electoral de 

l’actual Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates. 
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Manifesta preocupació pel fet de ser al maig i que no s’hagi avançat prou en aquesta qüestió ni 

el Govern hagi exposat accions clares malgrat la predisposició dels grups municipals. 

Considera que el camí iniciat no és del tot encertat, i pregunta si el pla es portarà a debat només 

en àmbits de comissions i taules de treball o bé es portarà en un Plenari, i si s’imposarà més o 

menys, com ha fet en algun cas el Govern municipal. 

 

La Sra. ANDRÉS assegura que el pla està prou treballat amb participació de joves. Afegeix que 

en podran parlar el 3 de maig i que la intenció és fer-lo públic i presentar-lo l’1 de juny. 

Considera que el Pla va molt en la línia de les propostes que podria fer el Grup Municipal 

Demòcrata (PDeCAT-Unió-Demòcrates), ja que són les que proposen també els joves i les 

joves de la ciutat en el procés que ja estava articulat i que s’ha explicat en diferents ocasions. 

D’altra banda, diu al Sr. Blasi que hi ha incorporat el Pla d’ocupació juvenil, que es va 

presentar, i es comença a encetar el Pla d’equipaments juvenils, tal com va demanar el seu grup. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

19.-  (M1519/6049) Que s’informi de l’estat d’execució de la Proposició atesa a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports en data 19 d’abril de 2016 amb el contingut següent: La Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - Sol·licitar al Consorci d’Educació de Barcelona la 

posada en marxa d’un servei d’atenció a famílies nouvingudes que incorpori, entre d’altres, 

servei de traducció i de mediació intercultural per a totes les escoles que ho demanin. - Que el 

Govern de la ciutat posi en marxa cursos de formació de llengua catalana i castellana en els 

barris on més es necessiti per a dones d’origen immigrant, i proporcionin servei d’atenció i cura 

dels seus infants a càrrec en el mateix centre durant la seva assistència a classe. - Instar als 

organismes corresponents perquè els diversos recursos de formació en llengua catalana i/o 

castellana de la ciutat, en especial escoles de persones adultes i centres de normalització 

lingüística, flexibilitzin la seva oferta formativa per adequar-la a les necessitats de dones 

d’origen immigrant amb pocs recursos, i proporcionin servei d’atenció i cura dels seus infants a 

càrrec en el mateix centre durant la seva assistència a classe. 

 

La Sra. BENEDÍ demana que s’expliqui en quin estat es troba aquesta proposició, que va ser 

aprovada fa un any. 

Posa de manifest que les famílies nouvingudes que arriben es troben amb nombrosos tràmits 

legals i administratius per buscar habitatge, feina i escola per als fills i filles, en una ciutat 

desconeguda, molt diferent de la seva, probablement amb una llengua que no entenen, amb una 

manera de comportar-se que moltes vegades tampoc, amb altres exigències socials, i amb el 

rerefons d’un fort desarrelament, amb l’efecte emocional que això suposa. 

Subratlla que aquestes famílies, majoritàriament les dones, tenen dificultats de comunicació 

idiomàtiques i/o culturals en la relació amb l’escola, i això fa que tinguin un acompanyament 

deficient en l’itinerari educatiu dels seus fills. Moltes d’elles han manifestat que troben a faltar 

el fet de poder acompanyar els fills i filles a l’hora de fer les feines de l’escola. 

D’altra banda, moltes dones immigrades queden embarassades i aïllades durant anys perquè es 

fan càrrec dels infants fins als tres anys, cosa que dificulta la seva autonomia i la incorporació a 

programes de formació o d’inserció laboral. La seva motivació d’aprenentatge és alta i el nivell 

educatiu, també, però no disposen dels recursos econòmics suficients. 

En darrer lloc, indica que les zones on s’ha detectat més la necessitat de posar en marxa a les 

escoles cursos d’aprenentatge de català i castellà amb servei de guarda són Ciutat Vella, Sants-

Montjuïc, Besòs, Trinitat Vella i Nou Barris. 
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La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA exposa que durant el 2016 s’ha executat un contracte de serveis per un valor 

de 548.900 euros per a la gestió del servei de traducció i mediació intercultural per part de la 

Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat, un servei amb què l’Ajuntament cobreix 

les demandes de traducció, mediació interpersonal i mediació comunitària. 

Indica que quan estigui disponible la memòria del 2016 es podrà compartir, com ja es pot 

compartir, si algú hi té interès, la del 2015. 

Posa de manifest que el Consorci d’Educació de Barcelona ofereix, a les escoles de persones 

adultes, 59 grups de llengua catalana (1.770 places) i 61 grups de llengua castellana (1.830 

places), i les escoles oficials d’idiomes Barcelona-Drassanes i Vall d’Hebron ofereixen cursos 

de català per a no catalanoparlants i de castellà per a estrangers. 

A continuació, explica que, pel que fa a l’atenció als col·lectius amb necessitats especials, 

especialment dones d’origen immigrat amb infants petits al seu càrrec, en l’edició de la 

campanya de preinscripció per a les escoles de persones adultes del 2017 hi haurà una 

campanya específica d’atenció a les persones adultes perquè s’inscriguin, i aquí és on es volen 

identificar els diferents col·lectius. Assenyala que els serveis tècnics amb què s’ha treballat el 

seguiment de la proposició i el desenvolupament de les mesures han considerat molt més 

convenient situar el tema de l’atenció a aquests col·lectius de dones nouvingudes de manera 

integrada en el conjunt de les propostes de formació, que no pas fer propostes específiques per a 

elles. Per tant, la política que es farà per dur a terme aquesta proposició serà intensificar i 

especialitzar els canals de comunicació i accés perquè aquestes dones rebin la informació 

adequadament i puguin tenir l’interès d’inscriure’s en els cursos normalitzats. 

 

La Sra. BENEDÍ demana que, si és possible, es faciliti la informació per escrit, i assenyala que 

no ha sentit cap informació sobre l’habilitació en alguns centres d’espais d’atenció i cura 

d’infants perquè les mares puguin assistir als cursos de llengua. Comenta que si s’ha facilitat 

aquesta informació, la veurà quan la resposta es faciliti per escrit. En cas contrari, en parlaran 

en una altra ocasió. 

 

Es dona per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

20.-  (M1519/6018) En quin estat d’execució es troben els acords presos a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports del passat mes de gener de 2017 amb el contingut següent: La 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en el termini de tres mesos 

l’Ajuntament de Barcelona: - Realitzi una avaluació sobre la gestió del servei a través 

d’inspeccions sobre les tasques que s’estan desenvolupant en les quatre empreses mitjançant 

entrevistes amb les treballadores. - Elabori un protocol sobre el temps de desplaçament. - Vetlli 

per la salut laboral de les treballadores exigint el compliment de les normatives higièniques i de 

material de cures i donant centralitat al suport emocional i físic. 

 

La Sra. ROVIRA enuncia la proposició de la qual es demana seguiment, aprovada al gener i 

referida a les treballadores del servei d’atenció domiciliària i la garantia dels seus drets. 

 

La Sra. ORTIZ s’ofereix per trobar-se amb la Sra. Rovira per facilitar-li tota la informació 

recollida fins ara respecte d’aquesta qüestió, ja que aquesta intervenció no serà suficient per fer-

ne una explicació prou detallada. 
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A continuació, resumeix la feina feta fins ara pel que fa a cadascun dels tres punts de la 

proposició: 

- Respecte a l’avaluació sobre la gestió del servei, durant aquests tres mesos s’ha estudiat la 

manera de reforçar les funcions de control dels contractes i s’ha intentat protocol·litzar tot allò 

que es derivava dels plecs, allò que automàticament es pot exigir. S’ha fet un buidatge de totes 

les obligacions, i quan no es compleix algun dels ítems, en alguns casos es pot obrir un 

expedient. Els ítems, relacionats amb qüestions com la plantilla del personal adscrit abans de 

l’assignació del contracte, les titulacions, les condicions dels contractes dels treballadors als 

quals afecta la subrogació o els convenis laborals, s’han fet arribar a les empreses (se les va 

citar al febrer per compartir el document). Concreta que el 22 i el 27 hi va haver diverses 

citacions i ara el Govern està rebent tota la documentació, que ha de contrastar amb els ítems 

que ha protocol·litzat per poder donar resposta. 

- Respecte al protocol sobre el temps de desplaçament, s’ha fet un mapa —que facilitarà a la 

Sra. Rovira— amb els punts densos del servei per detectar els problemes de desplaçament, ja 

que hi ha zones on els usuaris estan dispersos i, consegüentment, el temps de desplaçament és 

superior. També s’ha recollit la demanda de les treballadores de disposar d’espais on poder 

romandre entre desplaçaments i poder anar al servei o fer un cafè. 

- Amb relació a la salut laboral, s’està fent un seguiment del compliment de les empreses de la 

legislació sobre aquest àmbit. 

 

Es dona per tractada. 

 

VI) Mocions 

 

VII) Declaracions institucionals 

 

21.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. L’Ajuntament de Barcelona 

reconeix la llarga i històrica trajectòria social vinculada al món acadèmic de les Residències 

d’Estudiants i Col·legis Majors i la importància que han tingut en una ciutat com a Barcelona 

que aspira a ser un referent en educació i coneixement. 2. L’Ajuntament treballarà amb el 

sector per fomentar les bones pràctiques i la millora continuada d'una oferta de provada utilitat 

pública. 3. L’Ajuntament es compromet a acompanyar el sector de les Residències d’Estudiants 

i Col·legis Majors en la seva demanda d’una regulació per part de les Administracions 

competents que permeti el compliment de la seva particular funció en benefici de la comunitat 

educativa i de la ciutat en general.  

 

El Sr. BLASI dona les gràcies als grups que han signat la declaració, dona la benvinguda als 

representants de l’àmbit de residències, estudiants i col·legis majors presents a la sala i llegeix 

la declaració. 

 

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

la Sra. Fandos expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-

Demòcrates), la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot 

favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i el regidor Ardanuy 

expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

22.-  La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Primer.- Donar suport a les 

reivindicacions de la Plataforma Trans*Forma la Salut així com al moviment trans de la ciutat 

descrites al preàmbul d’aquesta Declaració. Segon.- Donar suport al Decàleg descrit en aquesta 

Declaració: - Existeixen altres condicions de gènere més enllà del binarisme que estructura la 
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societat occidental actual: home/dona. La condició trans no és una patologia, és una condició 

tan antiga com l’ésser humà que ha enriquit totes les societats que l’han considerat respectat 

com actiu. – Entre els drets humans bàsics es troba el dret a l’autodeterminació i al lliure 

desenvolupament personal que inclou la identitat de gènere. Cadascú construeix aquesta 

identitat lliurement i ha de ser reconeguda i respectada per la societat i l’administració, que a 

més ha de vetllar-la. La transfòbia, és a dir, l’atac o prejudici contra la llibertat d’identitat de 

gènere, ha de ser perseguida. – S’ha de protegir la llibertat de les persones menors d’edat (de 0 

a 18 anys) per desenvolupar-se sense condicions de gènere. Respectant la seva identitat, 

prevenint la violència de gènere, incloent referents positius d’identitats diverses en la seva 

educació. – El model sanitari d’atenció a les persones trans ha de ser no patologitzador i 

desmedicalitzat. Ha d’acompanyar l’individu respectant els seus tempos i proporcionar-li 

instruments (com poden ser acompanyament psicològic, tractaments hormonals, operacions...) 

per ajudar-lo en la construcció de la seva identitat de gènere, sempre respectant les seves 

decisions. – L’accés a aquests recursos sanitaris ha de ser lliure i universal, sense condicions. 

L’administració no pot ni obligar (e.g. en el cas de nadons intersex) ni negar (e.g. negant la 

condició de trans amb un diagnòstic) l’ús d’algun d’aquests recursos. – Tot el personal de 

l’administració que hagi de tractar amb persones trans ha de rebre formació específica de 

sensibilització. En particular els professionals del sistema sanitari, que a més han de tenir 

coneixements sobre la diversitat de gènere i dels processos de transició. – Els membres del 

col·lectiu són actius indispensables per a la creació, desenvolupament i avaluació de qualsevol 

projecte que tingui a veure amb el col·lectiu, ja sigui en matèria de salut, educació, mitjans, etc. 

– Dintre del col·lectiu hi ha sectors especialment estigmatitzats i maltractats que han de 

comptar amb una atenció i suports específics: persones grans, menors, persones privades de 

llibertat, amb diversitat funcional, persones migrades (també de sol·licitants d’asil), persones a 

l’entorn del treball sexual, persones amb malalties cròniques (VIH, afectació de salut mental, 

etc.), persones sense recursos econòmics o suport familiar, víctimes de tracta, persones que 

pertanyen a ètnies minoritàries, persones que es visibilitzen en comunitats religioses, i altres. – 

Igualtat efectiva a l’accés a una vida digna garantint l’accés al mercat laboral en igualtat 

d’oportunitats, per exemple afavorint l’eliminació de l’opinió distorsionada i negativa que es té 

de les persones trans. – Com a col·lectiu estigmatitzat, estereotipat i “folkloritzat”, els mitjans 

de comunicació tenen l’obligació de donar-ne més visibilitat i que aquesta sigui responsable, 

veraç i positiva. Tercer.- Implementar mesures o protocols per integrar les persones trans de 

Barcelona en els àmbits de l’educació, treball, cultura, esport i associacionisme, en la línia 

descrita en la Declaració. Quart.- Implementar mesures o protocols per a tractar els casos de 

menors trans en les escoles i instituts de Barcelona, així com altres equipaments municipals, 

des del respecte a la identitat de gènere del menor i des d’una perspectiva despatologitzada, en 

la línia descrita en la Declaració. Cinquè.- Inspeccionar de manera específica i corregir els 

casos de violència transfòbica que es donin en àmbits de competència municipal. Sisè.- 

Traslladar el contingut d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Departament de Salut i 

al Parlament de Catalunya. Setè.- Traslladar el contingut d’aquesta moció al Ministeri de 

Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 

 

La Sra. BENEDÍ dona les gràcies a la Sra. Fina Campàs i a la Sra. Mar Llop per haver assistit a 

la sessió com a representants de la plataforma Trans*forma la Salut. Tot seguit, llegeix la 

declaració. 

 

La declaració institucional ha estat signada pels següents grups: 

 

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

la Sra. Fandos expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata (PDeCAT-Unió-
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Demòcrates), la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot 

favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el 

vot favorable de la CUP i el regidor Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.29 h. 


