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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

Sessió de 19 de gener de 2016 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 19 de gener de 2016, s’hi reuneix 

la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports, sota la presidència de l’Ima. Sra. Montserrat 

Benedí i Altés. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Laia Ortíz Castellví, Josep Maria 

Montaner Martorell, Maite Fandos i Payà, Jaume Ciurana i Llevadot, Gerard Ardanuy i Mata, 

Mercè Homs i Molist, Marilén Barceló Verea, Sonia Sierra Infante, Juanjo Puigcorbé i 

Benaiges, Carmen Andrés Añón, Àngeles Esteller Ruedas, Maria Rovira Torrens, assistits per 

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

que certifica. 

 

També hi són presents els Ims. Srs. Daniel Mòdol i Deltell i Javier Mulleras i Vinzia i la Ima. 

Sra. Francina Vila i Valls. 

 

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

comissionada d’Esports; Berta Sureda Berna, comissionada de Cultura; Jordi Via Llop, 

comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, i Consum; Ricard Vinyes i Ribas, 

comissionat de Memòria Històrica, i Miquel Àngel Essomba Gelabert, comissionat d’Educació. 

 

Excusen la seva absència les Imes. Sres.: Mercedes Vidal Lago i Laura Pérez Castaño. 

 

S’obre la sessió a les 9.30 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.-  (20150503)  

Del gerent municipal, de 23 de desembre de 2015, que adjudica a Everis BPO, S.L.U. el 

contracte de serveis de suport en l’assessorament tècnic i de gestió en el procediment de 

tramitació de subvencions de l’Àrea de Drets Socials, per als exercicis 2016-2017, i per un 

import de 191.357,34 euros. 

 

2.-  (20150346)  

Del gerent municipal, de 30 de desembre de 2015, que adjudica a QSL, Serveis Culturals el 

contracte per a la gestió del servei de Dedeuauna, per als exercicis 2016-2018, i per un import 

de 185.079,38 euros. 
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3.-  (20150281)  

Del gerent municipal, de 30 de desembre de 2015, que adjudica a Airun Infraestructures i 

Exposicions, SL el contracte per a la prestació dels serveis d’assessorament tècnic de gestió per 

a l’elaboració, desenvolupament, seguiment, gestió i implementació del nou Pla LGTBI 2015-

2020, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 125.452,80 euros. 

 

4.-  (20151051) Districte de Sant Martí 

Del gerent municipal, de 4 de desembre de 2015, que adjudica a l’Associació Sant Martí Esport 

el contracte per a la gestió i explotació del complex esportiu municipal La Pau, per als exercicis 

2015-2019, i per un import de 20.000,00 euros. 

 

5.-  (20150688)  

Del gerent municipal, de 30 de desembre de 2015, que aprova els Plecs de clàusules i autoritza 

la despesa per al contracte de servei relatiu al suport tècnic per a l’estudi, diagnosi i tramitació 

dels recursos de sortida de les persones ateses al Centre d’Acollida i Urgències per a la Vellesa 

(CAUV), per als exercicis 2016-2017, i per un import de 190.763,72 euros. 

 

6.-  (20169201) Districte de l’Eixample 

Del gerent municipal, de 30 de desembre de 2015, que adjudica a Ludic 3, SCCL el contracte 

de la gestió i explotació del centre cívic Casa Elizalde, per als exercicis 2016-2017, i per un 

import de 299.511,84 euros. 

 

7.-  (150400147) Districte de les Corts 

Del gerent municipal, de 30 de desembre de 2015, que inicia l’expedient per a la contractació 

del servei de gestió i organització d’activitats i el desenvolupament dels programes de l’Ateneu 

de Fabricació Digital de les Corts, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 46.601,77 

euros. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 17 de desembre de 2015: 

 

8.-  (20169204) ADJUDICAR el contracte núm. 15C00020, que té per objecte la Gestió de 

Serveis públics, modalitat concessió, per a la gestió i explotació CC Cotxeres Borrell, casal 

infantil Cotxeres Borrell i Auditori Calàbria,66 del Districte de l’Eixample, per un import de 

617.705,07 euros, exempt d’IVA, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l’expedient a Transit Projectes, S.L. amb NIF B59489351, 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 

la despesa del contracte número 15C00017 per un import de 617.705,07 € amb càrrec a la/es 

partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest mateix document, en concepte de 

subvenció màxima per mantenir l’equilibri econòmic, i subordinada al crèdit que per a cada 

exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. NOTIFICAR la present resolució als 

licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant. FIXAR en 30.885,25 € l’import de la 

garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del contractista 

d’acollir-se a aquesta modalitat la constitució de la garantia. 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 Departament 

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

 

9.-  (1601001) INICIAR l’expedient per a la contractació de la gestió de la Xarxa 
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d’equipaments municipals en el lleure, any 2016, amb núm. de contracte 15003570, mitjançant 

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

licitació de 501.860,00 euros, IVA inclòs. APROVAR les actuacions preparatòries efectuades, 

el plec de clàusules administratives particulars, annex i el plec de prescripcions tècniques 

reguladors del contracte, i CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació. AUTORITZAR 

l’esmentada quantitat amb càrrec a la/es partida/es i al/s pressupost/os que s’indiquen en aquest 

mateix document amb el següent desglossament: pressupost net 456.236,36 euros; tipus 

impositiu del 10 % d’IVA, i import de l’IVA de 45.623,64 euros; condicionada a l’existència de 

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

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

de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 28 de desembre de 2015 

 

10.-  (20169203) ADJUDICAR el contracte núm. 15C00024, que té per objecte la Gestió ó i 

explotació centre cívic i casal infantil Sagrada Família del Districte de l’Eixample, per un 

import de 750.200,20 euros, de conformitat amb la proposta de valoració i classificació 

continguda en l’expedient a Serveis a les Persones Encís, SCCL, amb NIF F60137411, 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 la despesa del contracte número 15C00024 per un import de 750.200,20 € 

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

concepte de subvenció màxima per mantenir l’equilibri econòmic, i subordinada al crèdit que 

per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals. NOTIFICAR la present 

resolució als licitadors i PUBLICAR-LA en el perfil del contractant. FIXAR en 37.510,01 euros 

l’import de la garantia definitiva i RETENIR-LO del preu del contracte atesa la declaració del 

contractista d’acollir-se a aquesta modalitat la constitució de la garantia. 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 

Departament Recursos Interns. DONAR-NE compte a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

b)  Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Programa de promoció de l’Atletisme a Barcelona. 

 

 La Sra. ORTIZ diu que la presentarà la comissionada, per tant li dona la paraula a la Sra. 

CARRANZA. 

 

La Sra. CARRANZA indica que, a Barcelona, se celebren esdeveniments populars vinculats a 

l’atletisme des de fa segles i mostra la seva satisfacció pel fet que, segons les dades actuals, hi 

ha unes cinquanta curses cada any, amb més de 300.000 participants, 11 circuits fixes, 5 pistes 

d’atletisme –de les quals quatre són municipals–, 5 clubs d’atletisme amb un total de 1.620 

federats i més de 2.000 escolars participant als jocs escolars en la modalitat d’atletisme. 

Assenyala que la Federació Catalana d’Atletisme celebra el seu centenari enguany i manifesta 

la voluntat d’emmarcar la mesura en la celebració d’aquests cent anys. 

Explica que l’objectiu de la mesura és millorar i sistematitzar l’actual compromís de la ciutat 

amb l’atletisme i que, per fer-ho, el programa presenta quatre punts: 
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1. Millorar les condicions de pràctica de l’atletisme organitzat als clubs de la ciutat. 

2. Garantir unes condicions adequades en les instal·lacions esportives atlètiques de Barcelona. 

3. Potenciar la promoció de l’atletisme en la població en edat escolar. 

4. Continuar oferint opcions de pràctica d’atletisme per a tota la població mitjançant les curses 

populars que es fan els caps de setmana. 

Matisa que, respecte al primer i al segon punt, el govern fa una proposta de preus nous per a les 

quotes d’utilització anual de les pistes d’atletisme, de manera que els passis per a atletes fins a 

17 anys valdran 30,21 euros, amb IVA inclòs; i els passis per a persones entre 18 i 64 anys 

valdran 171. Especifica que ambdues quotes suposen una disminució del preu anterior, del 75% 

en el primer cas i del 25% en el segon. 

Afegeix que la mesura també planteja inversions i recorda que, en el curs 2015-2016, s’ha fet 

una gran renovació a l’Estadi Serrahima, i també als paviments esportius de les pistes 

d’atletisme de Can Dragó i el Complex Esportiu Mar Bella que, en total, han suposat una 

despesa de 1.658.000 euros. 

Anuncia que l’Ajuntament ha creat els premis «Córrer per compromís» amb la voluntat de 

promocionar l’atletisme i, també, d’abocar els recursos que genera a projectes de promoció 

social i solidaris a la ciutat. 

En darrer lloc, fa saber que durant els quatre anys d’implantació de la mesura l’Ajuntament vol 

destinar 3.300.000 euros a la promoció de l’atletisme de base a la ciutat. 

 

La Sra. FANDOS inicia la seva intervenció demanant al govern que aporti més mesures a la 

Comissió i retreu que encara no hagi aportat informes sobre els diferents temes que s’hi tracten. 

Agraeix la presentació de la mesura i fa saber que el seu grup donarà suport per atorgar la 

Medalla d’Or de la ciutat a la Federació Catalana d’Atletisme, respecte a la qual se suma a 

celebrar el seu centenari. 

També agraeix que en el text de la mesura es reflecteixi la feina feta els darrers quatre anys i 

apunta que s’han passat de 1.100 fitxes federatives a la temporada 2010-2011 a 1.623 en el 

darrer curs. També fa esment de les millores paleses en l’enquesta d’hàbits esportius, en la 

promoció de l’esport en edat escolar i també en les instal·lacions esportives. 

Valora positivament que el govern continuï la tasca de millorar el suport a l’esport i l’atletisme i 

constata que hi ha hagut un augment de l’atletisme popular, ja que l’any anterior les curses 

populars van registrar el màxim nombre de participants. 

Fa saber que el govern tindrà el suport del seu grup en tot allò que sigui donar suport a l’esport. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació de la mesura i la professionalitat de l’equip tècnic 

d’esports de l’Ajuntament. Apunta que, com ha dit en altres ocasions, l’esport comporta 

beneficis físics, psicològics i socials i, a més, pot esdevenir una eina de prevenció de les 

conductes de risc. Valora positivament que el govern potenciï l’esport però demana que mostri, 

en algun moment, quin és el model d’esport per a la ciutat. 

Reconeix que Barcelona és un exemple de ciutat esportiva i expressa el seu suport envers les 

millores d’equipaments que planteja la mesura, especialment dels districtes de Nou Barris, 

Ciutat Vella i Sants, així com en el foment de l’atletisme i altres esports en la població en edat 

escolar, ja que segons el baròmetre de la infància del 2014, el 3,9% dels menors de 16 anys a la 

ciutat no poden adquirir equipaments d’oci i l’11% no poden accedir a activitats extraescolars. 

Ara bé, afegeix que el pressupost de la mesura hauria d’incloure una partida per realitzar una 

campanya de sensibilització de la bona pràctica esportiva. 

Finalment, pregunta el motiu pel qual s’ha augmentat de 23.790 euros a 75.000 euros la partida 

destinada a adquisició de material esportiu específic d’atletisme. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ se suma als elogis exposats envers la Federació Catalana d’Atletisme i 
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recorda que va ser la primera federació reconeguda pel Comitè Olímpic Internacional, 

independentment del Comitè Olímpic Espanyol. 

Indica que, tal com mostren les dades exposades en la mesura, la pràctica de l’atletisme va en 

augment a la ciutat, i considera que és una proposta molt encertada, sobretot pel que fa a la 

promoció de l’esport en la població en edat escolar. Valora molt positivament que es promogui 

l’esport en horari lectiu i, també, en horari no lectiu, mitjançant el Pla de l’esport de l’horari 

escolar. 

Així mateix, també valora positivament la inclusió de modalitats com el biatló o el triatló en el 

pla «L’escola fa esport a la ciutat», i la promoció i col·laboració del Consell de l’Esport Escolar 

de Barcelona (CEEB) quant a la pràctica d’esports minoritaris, punt sobre el qual afegeix que 

cal assegurar-ne la continuïtat un cop superada l’edat escolar. Considera encertats els tastets 

d’esports minoritaris al CEEB però opina que cal potenciar-ne els vincles amb els clubs de la 

ciutat. També considera positives les millores en instal·lacions i recorda que la remodelació de 

les pistes de Can Dragó es va incloure en el Pla econòmic financer a proposta del seu grup. 

Ara bé, expressa el seu neguit respecte a la remodelació dels paviments esportius de la Mar 

Bella i Can Dragó i sobre com poden afectar l’ús de les instal·lacions per la pràctica de rugbi i 

futbol americà, esports respecte als quals pregunta al govern si preveu fer-ne un camp perquè 

no hi ha indrets per practicar-los a Barcelona. 

En darrer lloc, fa referència a les curses d’atletisme i manifesta la necessitat d’analitzar-ne el 

nombre i els costos per no morir èxit, ja que, pel que sembla, hi ha hagut una davallada en el 

nombre d’inscripcions respecte a l’any anterior. Opina que potser cal una remodelació i un 

replantejament de les mateixes. 

 

El Sr. MÒDOL felicita a la comissionada d’Esports per la seva feina i la seva proposta, però 

opina que la Comissió també hauria de comptar amb propostes del tinent d’alcalde, al qual li 

retreu la seva absència. 

Mostra el seu suport a la mesura perquè opina que significa un canvi respecte a la política dels 

darrers quatre anys, ja que adapta les demandes de la gent que practica l’atletisme i ajusta el 

pressupost a la demanda. 

Ara bé, pregunta si el pressupost surt de l’Ajuntament o de les entitats. 

 

La Sra. ESTELLER se suma als agraïments per la presentació de la mesura, i manifesta que 

comparteix els diferents eixos en els quals es desplega, especialment pel que fa a la promoció 

de l’esport en població en edat escolar i en horari no lectiu. Creu que és necessari millorar les 

condicions en les quals es practica l’atletisme, tant dels clubs com a l’aire lliure, i valora 

positivament que s’hagin rebaixat els passis anuals d’accés a l’atletisme. 

Fa saber que Espanya, i concretament Barcelona, és un referent europeu en la pràctica de 

l’atletisme i opina que cal promoure l’esport, també, en l’àmbit universitari, entre les dones. 

Dóna el seu suport a la tasca realitzada per la Federació Catalana d’Atletisme i mostra el seu 

acord en concedir-li la Medalla d’Or de la ciutat. Pregunta si té previst presentar-se a algun 

campionat d’atletisme internacional. 

 

La Sra. ROVIRA valora positivament la mesura però assenyala que li hagués agradat conèixer 

el model d’esport que té el govern de la ciutat. També indica que hi ha algunes mancances, una 

de les quals és la relacionada amb el fet de destacar l’aspecte psicosocial de l’esport. Opina que 

l’esport, i l’atletisme, són bons instruments per treballar una sèrie de valors i també la salut 

mental o la coeducació, i considera que aquesta transversalitat no queda reflectida en el text 

presentat. Expressa la seva preocupació sobre el fet que en una taula de feminització de la 

pobresa força dones hagin preguntat per la manera de poder accedir a l’esport i l’espai on poder 

deixar els seus fills per practicar-lo. Es pregunta per la manera de fer que l’accés a les 
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instal·lacions sigui real per a tothom i constata que, a hores d’ara, encara no és gratuït per la 

gran majoria de persones que, o bé estan a l’atur, o bé estan en risc d’exclusió social. 

Assenyala que entre el 2006 i el 2013 ha disminuït el nombre de persones que es dediquen a 

activitats esportives i considera necessari ampliar la mesura per promocionar no sols l’atletisme, 

sinó diferents esports, sobretot aquells que són comunitaris i que són jocs d’equip. Així mateix, 

manifesta que troba a faltar, en la mesura, una anàlisi més acurada, problema que relaciona amb 

l’Ordenança de civisme que, al seu parer, encara permet la privatització de l’espai públic. 

 

La Sra. ORTIZ remet els assistents a les actes dels plenaris perquè comprovin que la Comissió 

ha aportat més mesures que mai i ha tractat molts temes que fins aleshores no s’havien parlat, 

com per exemple el sensellarisme. 

 

La Sra. CARRANZA respon que el govern té un programa en el qual es tenen en compte totes 

les modalitats esportives i, també, la vessant social i de cohesió que desenvolupa l’esport. 

Indica que el model esportiu de la ciutat s’explicarà més endavant, però fa saber que ja l’ha 

presentat a la premsa i a diferents col·lectius. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta que donarà el suport per concedir la Medalla d’Or a la Federació 

Catalana d’Atletisme i expressa el desig de conèixer el model de ciutat sobre l’esport, del qual 

expressa l’esperança perquè s’enfoqui en la prevenció de conductes de risc. 

 

El Sr. MÒDOL comenta que més endavant en la Comissió ja es parlarà de la font del 

pressupost. 

 

Es dóna per tractada. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

c)  Proposicions 

 

 

V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CiU: 

 

2.-  (M1519/2223) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern 

municipal per tal que destini durant el mandat un import mínim de cinc milions d’euros 

(5.000.000,00 euros), que faci possible la continuïtat i ampliació del programa d’ajuts per 
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rehabilitació de teatres d’entitats privades sense ànim de lucre. 

 

 El Sr. CIURANA inicia la seva intervenció aclarint que tots els grups han acceptat l’esmena 

presentada a la proposició, que comporta substituir el mínim de 5 milions d’euros per un mínim 

de 4 milions d’euros. 

Explica que l’objectiu de la proposició és donar continuïtat a un programa iniciat el mandat 

anterior que volia ajudar a les entitats a resoldre temes que feien que els seus espais escènics no 

complissin la normativa o no s’adaptessin a qüestions d’accessibilitat, seguretat, incendis o 

altres requeriments tècnics. Informa que algunes de les beneficiades són els Lluïsos de Gràcia, 

els Lluïsos d’Horta, el Foment Hortenc, el Cercle Catòlic de Gràcia, entre altres, i opina que és 

un programa molt útil. 

 Informa que la mesura vol que el mandat destini un import mínim de 4 milions d’euros per al 

programa i que s’ampliï amb un programa d’ajuts de rehabilitació de teatres per entitats 

privades sense ànim de lucre, amb la intenció de consolidar en el territori uns equipaments que 

estiguin en condicions. 

 

 La Sra. BARCELÓ expressa l’acord del seu grup a millorar equipaments culturals, tant públics 

com privats, però sempre i quan les millores reverteixin en els barcelonins amb algun tipus de 

retorn social, especialment per a aquells ciutadans amb menys recursos. 

Opina que Barcelona és un referent cultural i creu que tots els espais culturals han de ser 

accessibles i complir amb les condicions de seguretat i comoditat pertinents. Demana al govern 

la garantia que els ajuts no es desviïn per focus ideològics com ha passat en altres equipaments 

de la ciutat. Mostra el suport del seu grup i demana neutralitat ideològica en tots els àmbits, tant 

municipals com de districte. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ manifesta que, pel seu grup, la cultura és la quarta pota de l’estat del 

benestar, i dóna suport a totes les iniciatives que s’encaminin a garantir-ne la continuïtat, 

millora o suport institucional, tant d’ens públics com privats. A més, diu que el seu suport és 

evident, ja que s’ha dedicat a les arts escèniques durant quaranta anys. 

Agraeix la demanda del Grup de CiU però demana al Sr. Ciurana que expliciti si s’haurien de 

mantenir els mateixos requisits per optar a les subvencions o si s’haurien d’ampliar amb altres 

criteris. 

En darrer lloc, demana al govern que tingui en compte sales com el Teatre Lliure, que no es 

poden acollir a aquest tipus d’ajut ni tampoc a cap ajut del Consorci del Pla de Rehabilitació i 

Equipaments de Teatres de Barcelona perquè són una fundació privada però que, tot i això, 

també necessiten inversions. 

 

El Sr. MÒDOL manifesta el suport del seu grup a la proposició i reconeix la tasca 

desenvolupada pel govern anterior en aquest sentit. Comenta que, moltes vegades, aquestes 

sales són l’únic espai on es representen els grups amateurs, i en destaca l’arrelament al territori i 

el seu paper com a escoles de creació i formació. 

Ara bé, expressa la seva preocupació per la situació a la qual han arribat els Lluïsos de Gràcia, 

que han rebut l’ajut i, actualment, no saben com resoldre el problema econòmic amb el qual 

s’han trobat. Opina que l’Ajuntament hauria de fer un acompanyament a les entitats per seguir 

les inversions. 

Aprofita per comentar que també hi ha altres motors culturals, com els cinemes, als quals 

s’hauria d’ajudar des de l’Administració per fer una política cultural més completa. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el suport del seu grup a la proposició i valora positivament 

l’activitat que generen els teatres i entitats de la ciutat, per la qual cosa creu necessari que tingui 
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les instal·lacions i els equipaments en condicions. 

Recorda que aquesta línia d’ajuts es va obrir l’any 2012 i assenyala que moltes entitats se n’han 

pogut beneficiar. 

Respecte als 4 milions que es proposen, manifesta que espera que siguin els necessaris i opina 

que el govern hauria de fer un inventari de totes les necessitats dels teatres i sales de Barcelona. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta el suport a la proposició i també el suport a les entitats sense ànim 

de lucre. Ara bé, retreu al govern que encara no hagi presentat un model cultural de ciutat i que 

no s’hagi presentat a la Comissió el Sr. Ascens, cosa per la qual mostra la seva inquietud. 

Opina que hi ha moltes incògnites sobre els 4 milions d’euros i que s’haurien de tenir en compte 

en un pla general de ciutat, per la qual cosa expressa l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. ORTIZ indica que es preveu realitzar una comissió extraordinària per parlar 

monogràficament de cultura i per tractar el model cultural de ciutat. Dóna la paraula a la 

comissionada de Cultura, la Sra. Sureda. 

 

La Sra. SUREDA confirma que està prevista una comissió extraordinària per parlar de cultura i 

indica que el model de ciutat preveu tenir en compte la cultura de proximitat i el suport a les 

entitats sense ànim de lucre que acullen propostes culturals. 

Agraeix la proposició i fa saber que el govern va acceptar la quantitat de 4 milions d’euros 

perquè està fent la recollida de necessitats de les sales i va trobar que 5 milions d’euros era una 

quantia una mica arriscat. Reconeix la tasca feta del darrer mandat en els ateneus i, respecte al 

cas dels Lluïsos de Gràcia, assenyala que l’Ajuntament els està acompanyant per sortir de la 

situació. 

Apunta que el govern també treballa amb altres equipaments com cinemes, llibreries i galeries 

per ajudar-les i promoure la seva activitat i, respecte a la qüestió sobre el Teatre Lliure, fa saber 

que el govern està treballant perquè tingui recursos i pugui fer millores, tot i que no sigui 

mitjançant aquest programa. 

En darrer lloc, mostra el seu acord a treballar per detectar necessitats i posar recursos pels 

ateneus i les entitats sense ànim de lucre. 

 

El Sr. CIURANA agraeix el vot favorable dels grups que l’han emès i respon que, respecte als 

criteris per adjudicar les subvencions, un cop s’hagin resolt les necessitats de les caixes 

escèniques, es podrà ampliar a altres instal·lacions culturals. Pel que fa a la qüestió del Teatre 

Lliure, opina que les administracions i, en aquest cas, concretament l’Ajuntament, que n’és el 

propietari de l’edifici, és l’actor que ha de fer les inversions. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ explica que el Centre Catòlic i Moral del Poblenou es troba en una situació 

en la qual ha d’enderrocar una escala perquè no compleix la normativa que exigeixen els 

bombers, que troba absurda, i afegeix que potser caldria considerar el crèdit 0 que fa la 

Diputació perquè les entitats puguin tenir un finançament especial. 

 

El Sr. MÒDOL demana que es fixi una data per a la comissió extraordinària esmentada. 

 

La Sra. ROVIRA demana que es convoqui la comissió extraordinària per parlar de cultura i diu 

que, tot i la previsió de la mateixa, no excusa que no s’hagi fet abans ni l’absència del Sr. 

Ascens. 

 

La Sra. SUREDA comunica que, en breu, farà la proposta de la comissió extraordinària perquè 

el govern està tant o més interessat que els altres grups a celebrar-la. 
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 La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable de CiU, 

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

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

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

següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern municipal per tal que 

destini durant el mandat un import mínim de quatre milions d’euros (4.000.000,00 euros), que 

faci possible la continuïtat i ampliació del programa d’ajuts per rehabilitació de teatres 

d’entitats privades sense ànim de lucre. 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

3.-  (M1519/1917) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1) Crear la figura dels 

agents tutors de la Guàrdia Urbana de Barcelona, desenvolupant la seva activitat amb total 

dedicació i exclusivitat a la protecció de la infància. Aquesta activitat ja la realitzen junt amb 

altres de la seva competència. Reforçar la formació dels agents tutors estructurant un pla 

formatiu segons perfil professional i competències definides. 2) Crear un programa educatiu de 

prevenció de l’assajament escolar «Educar en la Convivència», que es promogui als diferents 

centres educatius municipals de la nostra ciutat. 

 

 La Sra. BARCELÓ agraeix les esmenes que ha presentat el govern i les converses que ha 

mantingut amb la resta de grups, i constata que l’assetjament escolar és un problema que tots 

volen resoldre. 

 Creu que les escoles haurien de ser un espai on els nens se sentissin segurs, però explica que, 

pels que pateixen assetjament, és un espai de violència on pateixen per diferents raons tant en 

l’àmbit físic com psíquic. 

 Informa que un estudi de l’Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo ha conclòs 

que el 23,2% dels nens espanyols pateixen assetjament, i un 53,7% de les víctimes presenten 

símptomes posttraumàtics, com ara malsons, ansietat o insomni. Afegeix que un 54,8% pateix 

depressió i que el 53% té una imatge negativa de si mateix. 

 Recorda que el maltractament pot acabar en una situació de tragèdia, com per exemple la de 

l’Alan, pel qual manifesta tot el seu suport a la família i als amics, i fa saber que per tot plegat 

la portaveu del seu grup, la Sra. Sierra, presentarà una moció a la Diputació per crear suport 

educatiu contra la transfòbia i l’assetjament escolar per gènere. També considera que cal fer 

front al cyberbullying. 

 Apunta que els efectes de l’assetjament també es fan presents en els assetjadors i fa saber que el 

60% de nens que assetgen comet un delicte abans dels 24 anys d’edat. Per això, proposa 

diferents punts: 

1. Reforçar els programes de prevenció i intervenció contra l’assetjament escolar duts a terme 

per diferents agents socials, com els psicòlegs, els mediadors, els educadors, els treballadors 

socials o els agents de la Guàrdia Urbana. Informa que els monitors del Servei d’Educació 

per la Mobilitat Segura de la Guàrdia Urbana reben formació sobre l’ús adequat de les 

xarxes socials, la violència de gènere i l’assetjament escolar. 

2. Impulsar un programa educatiu contra l’assetjament a l’escola que es digui «Educar en la 

convivència», que es promogui en els diferents centres de la ciutat. Informa que hi ha altres 

programes i bones pràctiques, com ara el mètode Kiva, creat a la Universitat de Turku i que 

ha tingut èxit en diferents països, en el qual es posa l’accent en els companys i no en la 

víctima ni en l’assetjador. 
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El Sr. ARDANUY presenta dues esmenes per complementar la proposició. La primera vol 

posar de manifest que la proposició s’emmarca en el pla desenvolupat en el mandat anterior al 

voltant del programa «Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no discriminació», i la 

segona fa referència a la possibilitat que s’inclogui, en la mesura, l’avaluació del programa i del 

seu desenvolupament. 

 

La Sra. BENEDÍ informa que perquè les esmenes prosperin han de ser acceptades per tots els 

grups. 

 

El Sr. ARDANUY manifesta el suport a la proposició però demana el suport dels grups per les 

esmenes que presenta. Agraeix al Grup de C’s que hagi portat aquest assumpte a la Comissió i 

constata que, actualment, és un debat social vinculat a la millora de l’educació. Opina que 

aquesta qüestió planteja un debat de fons sobre la preparació de les direccions, els docents, les 

famílies i els alumnes per tal de gestionar aquestes situacions. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa el seu suport a la creació d’un programa educatiu de prevenció de 

l’assetjament escolar i a la presa de mesures més enllà dels projectes de convivència i les 

jornades d’alumnat mediador que ja existeixen. Opina que cal potenciar les mesures des de 

totes les administracions, però rebutja que el cos de la Guàrdia Urbana sigui un agent social 

més a les escoles. Creu que la seva presència només desplaçaria el problema fora dels recintes 

educatius, i pensa que la manera d’actuar contra l’origen del problema és treballar la 

conscienciació i oferir eines a la comunitat per a l’eradicació de l’assetjament. Agraeix que es 

parli, de manera genèrica, d’agents socials. 

Comunica que el seu model d’escola no inclou el fet que hi hagi cossos de seguretat als centres 

i que, en canvi, es fixa amb experiències com el Kiva, de Finlàndia, programa que ha tingut 

molt d’èxit i en el qual s’intenten canviar les normes que regeixen els grups centrant-se en els 

testimonis –i no tant en la víctima ni l’assetjador– amb l’objectiu que empatitzin amb la 

víctima. 

Creu que anar a l’arrel del problema passa per crear una acció educativa que potenciï la igualtat 

d’oportunitats i la supressió de qualsevol discriminació, i que això significa assolir el 

compromís de treballar per la conscienciació i la prevenció en els centres educatius i a tota la 

comunitat educativa oferint-los les eines i la formació necessària per fer-ho. Per això, valora 

positivament les mesures endegades des de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona 

(IMEB) per treballar el ciberassetjament i l’educació digital de nens, joves, mestres i famílies. 

Afegeix que, a part de la prevenció i detecció, cal un suport continuat que permeti tenir clars els 

protocols d’actuació davant d’aquests casos. 

 

La Sra. ANDRÉS opina que Barcelona ha de poder i saber donar resposta a l’assetjament 

escolar i comparteix la transacció que han presentat els grups sobre la circumscripció de la 

Guàrdia Urbana perquè creu que l’assetjament s’ha de tractar des d’una visió transversal, ja que 

hi intervenen diferents agents, com ara el centre educatiu, la família, l’entorn, els serveis de 

salut o els psicopedagogs, i multifactorial, ja que l’assetjament pot ser físic, verbal o d’exclusió. 

Pensa que la millor manera de prevenir l’assetjament és tenir un sistema educatiu basat en la 

igualtat, el respecte i el reconeixement a la diversitat, per la qual cosa creu que cal suprimir els 

valors de competència i segregació que són vigents a l’actualitat. 

Apunta que també és important recollir la feina que s’ha fet des dels equips d’atenció a la 

infància en temes de maltractament i els protocols elaborats al respecte, i opina que cal treballar 

en aquesta línia perquè tots plegats aconsegueixin modificar el sistema educatiu i fer un gran 

pacte perquè tots els centres parteixin de la igualtat i el respecte a la diversitat. 
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La Sra. ESTELLER lamenta que el Grup de C’s hagi rebutjat la proposta de l’agent-tutor, que 

el seu grup fa des del 2008, perquè creu que la Guàrdia Urbana és un agent preventiu i, allà on 

té presència, fa una gran tasca, en coordinació amb els centres escolars, de garantia de la 

seguretat dels alumnes. Comenta que, a les ciutats on existeixen els programes de col·laboració 

entre policia i escoles, els resultats són molt positius. 

Ara bé, opina que l’assetjament és un tema important i agraeix una proposició al respecte. Creu 

que cal actuar de manera integral amb els alumnes, els centres, els professors i les famílies tant 

per prevenir com per reaccionar, i per això demana la màxima determinació. Fa saber que 

accepta la proposta presentada pel Grup de CiU per tal que s’ampliï el programa però creu que 

cal, sobretot, potenciar l’educació en valors i tractar, també, el ciberbullying, a través del qual 

l’assetjament traspassa l’àmbit dels recintes educatius i entra en la vida privada dels alumnes. 

Mostra el seu suport a la proposta perquè creu que enforteix els programes que s’estan 

desenvolupant, però lamenta que només s’actuï en l’àmbit de la convivència i l’assetjament, i 

no en la prevenció de les conductes de risc. 

 

La Sra. ROVIRA agraeix la transacció perquè diu que estava taxativament en contra del fet que 

es reforcés el dispositiu de la Guàrdia Urbana en els centres com a element repressiu. Recorda 

que Catalunya disposa d’una llei en contra de la LGTBI-fòbia i aprofita per demanar a 

l’Ajuntament que desplegui els dispositius necessaris perquè s’hi pugui donar compliment. A 

més, apunta que diversos informes han destacat l’augment tant de l’homofòbia com de la 

transfòbia en els centres escolars i subratlla que, en alguns casos, els alumnes han mort per 

suïcidi, per la qual cosa creu que tractar la qüestió ha de ser una prioritat de l’Ajuntament. 

Així mateix, mostra la seva preocupació pel fet que, parlant amb diferents agents i associacions 

que treballen en aquest àmbit, hagin sabut que estan desbordats, i creu que és important que 

l’Ajuntament destini un pressupost i uns recursos en aquest sentit amb l’objectiu que tant els 

centres, les associacions com els professors no treballin només per voluntarisme sinó que es 

garanteixi, conjuntament amb la Generalitat, que es tracta de serveis assegurats. 

En darrer lloc, opina que l’increment de les violències masclistes en joves és conseqüència, en 

part, de les retallades en prevenció que hi ha hagut en els centres escolars, per la qual cosa creu 

que aquest tema també ha de ser una prioritat del govern. 

 

La Sra. ORTIZ li dona la paraula al comissionat, Sr. Essomba 

 

El Sr. ESSOMBA fa saber que el govern comparteix el sentiment expressat sobre la 

importància de l’assetjament escolar i la necessitat de tractar-lo amb un enfocament ampli que 

tingui a veure amb la convivència a les escoles i a la societat. Constata que lluitar contra 

l’assetjament és una prioritat del govern en totes les seves causes, ja sigui per motius 

d’orientació sexual, de violència de gènere, de capacitat intel·lectual, d’origen cultural, o també 

a través de xarxes socials o mitjançant la violència simbòlica. 

Informa que, des del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) i en acompliment del capítol 5 

de la Llei d’educació de Catalunya, s’estan desenvolupant programes en els centres que es 

complementen amb l’acció municipal. Concretament, apunta que el desembre anterior, el 

govern es va reunir amb el comissionat d’Educació i Universitats i Regidora de Cicle de Vida 

per avaluar el projecte pilot desenvolupat en el mandat anterior en deu centres d’educació 

primària i secundària, per donar compliment a la Mesura aprovada el juliol del 2014 sobre la 

implementació d’un programa de prevenció de les relacions abusives, la violència masclista i la 

discriminació per raons de diversitat, anomenat «Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la 

no discriminació». Posa a disposició dels grups l’informe d’avaluació del programa i fa saber 

que es va concloure que l’estratègia de continuïtat passa per treballar des d’una perspectiva 
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integral, en el marc del Consell de Coordinació Pedagògica de l’IMEB i en el marc del projecte 

educatiu de ciutat, del qual fa saber que aviat es presentarà a la Comissió com a mesura de 

govern. 

Afegeix que l’IMEB ofereix a les AMPA un programa de suport educatiu a les famílies i que, 

concretament durant el curs 2015-2016, ha ofert una xerrada titulada «El bullying: una 

responsabilitat de tothom» com a taller de prevenció, que l’han sol·licitada 28 centres. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix les esmenes presentades i mostra la seva satisfacció pel fet que tots 

els grups estiguin units contra l’assetjament escolar. 

Afegeix que la Guàrdia Urbana és un gran agent social, ja que fa xerrades a les escoles en 

contra del ciberassetjament i l’educació vial, i diu que amb ella, amplia el cercle d’agents 

socials. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta l’abstenció del seu grup perquè no està d’acord amb l’explicació 

que ofereix el Grup de C’s sobre els agents socials. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Ardanuy expressa el vot favorable de CiU, 

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

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

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

següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1) Crear la figura dels agents tutors 

de la Guàrdia Urbana de Barcelona, desenvolupant la seva activitat amb total dedicació i 

exclusivitat a la protecció de la infància. Aquesta activitat ja la realitzen junt amb altres de la 

seva competència. Reforçar la formació dels agents tutors estructurant un pla formatiu segons 

perfil professional i competències definides. 2) Crear un programa educatiu de prevenció de 

l’assajament escolar «Educar en la Convivència», que es promogui als diferents centres 

educatius municipals de la nostra ciutat integrat en el Pla Xarxa d’Escoles i Instituts per a la 

Igualtat i la no Discriminació. - Reforçar els programes de prevenció i intervenció contra 

l’assajament escolar realitzats pels diferents Agents Socials de la ciutat de Barcelona. - 

Avaluar el programa ja existent sobre «Educació en la Convivència» i complementar-lo amb 

les millores adequades per tal d’aplicar-lo posteriorment als diferents centres educatius de la 

Ciutat. 3) Que es presenti per part del govern municipal, les conclusions del pla pilot «Xarxa 

d’Escoles i Instituts per a la Igualtat i la no Discriminació». 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

4.-  (M1519/2226) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al govern 

municipal a: 1. Continuar i consolidar el Centre Cultural del Born en la línia iniciada com espai 

que conserva un patrimoni arqueològic visitable, amb la regulació de les visites que impedeixi 

el seu deteriorament i un conjunt arquitectònic, el mercat, únic a Barcelona. 2. Mantenir en allò 

fonamental de l’exposició permanent, vinculada a les troballes fetes al mateix jaciment, i 

enriquida, si s’escau, amb peces originàries d’espais museístics semblants, nacionals o 

estrangers. 3. Programar exposicions temporals d’interès que posin l’accent, especialment, en el 

desenvolupament de la ciutat de Barcelona en tots els seus aspectes. 4. Conservar l’actual i 

exitosa línia museística així com el seu nom i que qualsevol canvi significatiu dels mateixos 

sigui aprovat pel plenari municipal. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ explica que, quinze anys enrere, quan es van començar les obres per 
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construir la biblioteca provincial de Barcelona, es van posar al descobert les runes 

arqueològiques de la Barcelona medieval i moderna que, actualment, constitueixen el Born 

Centre Cultural. Especifica que es tracta de 8.000 metres quadrats i que reuneixen el 5% de les 

cases que es van enderrocar per aixecar la Ciutadella, construcció que va ser un dels efectes de 

la derrota catalana de 1714. Apunta que les runes aporten claus fonamentals per interpretar 

l’època coneguda com a «decadència» pels historiadors romàntics, ja que demostren que 

Barcelona va gaudir d’una important puixança comercial, econòmica i cultural, interrompuda en 

els períodes en els quals va estar en guerra contra la Corona espanyola. 

Per tot plegat, considera que és un indret òptim de valor per a la ciutat i per al país, i recorda 

que gràcies al seu grup, es va descartar la possibilitat de construir-hi la biblioteca provincial, 

que es va traslladar a uns solars al costat de l’Estació de França. Destaca que, comissionat per 

Albert Espuche, en les runes trobades es va concretar el model de l’actual Born Centre Cultural 

com a lloc de memòria històrica, recerca i coneixement, i com a espai de reflexió, creació i 

difusió contemporània, i apunta que el 2015, va registrar 1,5 milions de visitants, segons dades 

provisionals de l’Ajuntament, alhora que és el centre expositiu més visitat de la ciutat. 

Tot i això, es queixa del fet que alguns grups municipals hagin intentat, darrerament, 

menystenir el valor del centre cultural i opina que és necessari continuar consolidant 

l’equipament en la línia iniciada. Per això, diu que, sense voler se intervencionista ni concretar 

la feina dels tècnics ni del comissionat de memòria història, l’actual exposició temporal s’ha de 

renovar i cal definir una línia museogràfica en la qual l’exposició permanent quedi potenciada. 

En aquest sentit, presenta unes quantes reflexions sobre el Centre Cultural: 

1. Ha de ser l’àgora, és a dir, una prolongació de la plaça i un espai viu de debat, reflexió 

històrica, i un espai on s’han de produir esdeveniments lúdics i culturals, i on hi treballin 

estudiosos i creadors de camps com ara el cinema, el teatre, la música, la dansa, la literatura 

o el joc, sempre sent un estímul per a la reflexió, la creació i la difusió. 

2. Ha de ser un projecte participatiu on els ciutadans de la ciutat i del país puguin aportar 

idees. 

3. Respecte a la gestió i els projectes patrimonials, ha de tenir una línia de treball plurianual 

independentment dels mandats electorals, per la qual cosa recomana que el Born es doti 

d’una planificació estratègica quinquennal i d’uns programes d’actuació que comptin amb la 

direcció i un equip del centre. Respecte al darrer punt, expressa la necessitat de convocar la 

plaça de director, vacant des de fa sis mesos. 

Desitja que el govern no canviï el nom, ni les directrius expositives i discursives del Born 

Centre Cultural i demana que, en cas que ho vulgui fer, ho sotmeti a l’aprovació del Plenari 

municipal. 

 

El Sr. CIURANA expressa el vot favorable a la proposició però diu que el Born Centre Cultural 

no és un centre d’història contemporània i no ha de tapar restes ni suprimir l’exposició 

permanent. Demana que el Born mantingui la seva essència, que és allò que demanen els veïns. 

Sol·licita que es convoqui la plaça de director i retreu al Grup d’ICV que sempre ho demanés 

quan estava a l’oposició i que, ara que és al govern, no l’hagin convocada. 

 

La Sra. BARCELÓ expressa el desig que el Centre Cultural sigui la seu de la Biblioteca 

Provincial de Barcelona i es queixa del fet que en cada comissió es tracti aquesta qüestió. 

Retreu al Sr. Puigcorbé que la seva presentació hagi estat neutre perquè diu que, en el text, la 

neutralitat no existeix, sinó que es manifesta clarament un ús partidista i ideològic que no té 

objectivitat, ni rigor, ni està pensada pel conjunt de barcelonins. Demana al govern i a l’Institut 

de Cultura que s’abandoni l’herència d’usos ideològics en el contingut museístic. 

En darrer lloc, mostra la seva sorpresa davant del fet que el Sr. Puigcorbé manifesti una 

inclinació partidista i independentista després de contribuir tant de temps a la cultura espanyola. 
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El Sr. MÒDOL també es queixa sobre el fet que es tracti el tema del Born en cada comissió i fa 

saber que mantindrà la seva neutralitat al respecte. Ara bé, opina que la presentació del Sr. 

Puigcorbé té un punt d’intrusisme perquè pretén fixar com ha de ser la gestió que en fa el 

comissionat de memòria històrica. 

Després de constatar el debat que generen els possibles usos de l’espai, opina que una opció 

seria tancar l’equipament durant tres-cents anys i, un cop els grups s’hagin posat d’acord, veure 

què se’n fa. 

Indica que, pel seu grup, és curiós el fet de donar tanta importància a unes runes que fora del 

museu ja existeixen, perquè l’arquitectura d’aquesta època es pot contemplar en alguna nau de 

l’Eixample o en alguns polígons residencials, com per exemple el de Canyelles. Creu que és 

una obsessió i anuncia que en la propera comissió el seu grup proposarà el tancament temporal 

del centre. 

 

La Sra. ESTELLER recorda que el seu grup ha presentat diverses propostes respecte al centre 

cultural del Born, del qual opina que és el centre més polititzat de la ciutat i del qual es queixa 

pel fet que s’hagi convertit en icona de l’independentisme al llarg del mandat anterior. Retreu 

que la Generalitat l’hagi utilitzat per aconseguir els seus fins independentistes i que 

l’Ajuntament hagi hagut de finançar el que la Generalitat no pot pagar. 

Exposa que el seu grup va demanar insistentment que es tanqués l’exposició temporal, però 

reconeix que la part de l’exposició permanent referida a les runes cal mantenir-la. Mostra el seu 

reconeixement pel Sr. García Espuche i recorda que la primera vegada que va visitar el Born 

amb ell, li va fer una exposició de les runes en la qual s’expressava la riquesa de la ciutat 

cosmopolita que era Barcelona al segle XVII, en la qual l’epicentre es trobava al mercat del 

Born i, també, a Santa Maria del Mar, Portaferrissa i el Moll de Pescadors, riquesa que queda 

palesa en les peces de l’exposició permanent. 

Recorda que en la comissió de novembre del 2015, el seu grup va demanar que es tanqués 

l’exposició temporal i es fes un centre d’interpretació bibliogràfic i d’estudi per mostrar la 

història de la ciutat cosmopolita i no la ciutat decadent que volen mostrar els independentistes. 

Celebra que, uns dies enrere, el Sr. Vinyes digués que tancaria l’exposició temporal per fer un 

altre tipus d’exposició i demana que es convoqui el concurs per la plaça de director. 

Manifesta el vot en contra del seu grup. 

 

La Sra. ROVIRA constata que, efectivament, la comissió porta quatre mesos parlant d’aquest 

tema i es queixa del fet que el govern no hagi dit quin projecte vol per a aquest centre cultural. 

Aprofita per demanar al govern que siguin homogenis, ja que si bé va rebutjar la proposta del 

Grup del PPC a clausurar l’exposició del tricentenari de 1714, després el Sr. Vinyes ha anunciat 

que la tancaria. 

Creu que el Born s’ha de consolidar com un projecte museístic i mostra el seu rebuig a la 

proposta del Sr. Mòdol sobre la possibilitat de tancar l’espai. Opina que cal repensar el futur del 

centre cultural des del consistori però en el marc de la participació social dels diferents agents 

socials i destaca que molts veïns volen poder dir la seva opinió al respecte, per la qual cosa 

opina que cal organitzar debats. 

Pensa que el mercat del Born és una estructura imprescindible que ha d’articular part del 

moviment cultural de la ciutat, i dóna suport a la iniciativa presentada pel Sr. Puigcorbé sobre el 

fet que qualsevol proposta rellevant sigui aprovada pel Plenari municipal. 

 

La Sra. ORTIZ opina que la manifestació de l’ús polític es fa per part de tots els grups i que 

possiblement per aquest motiu en cada comissió es tracta el tema. Dóna la paraula al Sr. Vinyes, 

comissionat de Programes de Memòria. 
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El Sr. VINYES fa saber al Sr. Puigcorbé que el seu escrit li ha causat una gran sorpresa perquè 

creu que la consolidació que ha demanat per al Born ha de ser, també, per a la resta 

d’equipaments culturals. Però també diu que li ha causat una gran inquietud perquè creu que la 

consideració del Sr. Puigcorbé envers el Centre Cultural és especial i diferenciada respecte als 

altres, per la qual cosa es pregunta qui i quan ha decidit que era un centre especial. Indica que el 

Plenari municipal mai no ha decidit res al respecte ni sobre aquest centre ni sobre cap altre 

equipament. 

Desaprova les relacions entre política i cultura presentades pel Sr. Puigcorbé perquè creu que 

passen per l’intervencionisme i el control. Lamenta que el Sr. Mòdol hagi proposat tancar 

l’espai perquè pensa que el Born Centre Cultural és un equipament molt important. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ respon que a ell tampoc no li ha agradat la intervenció del Sr. Vinyes i fa 

saber que la seva petició és compartida per tres grups del consistori. Considera que si 

l’equipament és especial o no és una qüestió que el Sr. Vinyes no decideix, i fa saber que la 

seva proposició respon als rumors que ha tingut el seu grup sobre el fet que el govern hagi 

demanat pressupost per cobrir el jaciment amb vidre, retirar l’exposició permanent i canviar el 

nom de l’equipament. 

Es queixa del fet que alguns grups només parlin de la possibilitat de tancar el Centre i, respecte 

al comentari de la Sra. Barceló, respon que ell s’ha dedicat a diferents cultures –espanyola, 

francesa, italiana, grega, romana, entre d’altres. 

 

El Sr. CIURANA contesta al Sr. Vinyes que és inquietant que no consideri especial el Born 

Centre Cultural, i li demana que no doni lliçons sobre què és especial i què no. Opina que és 

important que es conegui la proposta del Grup del PSC de tancament i contesta a la Sra. Barceló 

que no veurà mai cap conseller del Govern de Catalunya anant a resar al Born acompanyat del 

seu àngel de la guarda. 

 

La Sra. BARCELÓ opina que és estrany que una persona com el Sr. Puigcorbé, que s’ha 

dedicat a tantes cultures, tingui una inclinació partidista i separatista d’un equipament cultural 

que correspon a tots els catalans i, sobretot, als barcelonins. 

 

El Sr. MÒDOL fa saber que la seva proposta de tancament no és cap broma i que, degut al 

debat que es produeix en cada comissió, cal una mesura extraordinària d’aquest tipus. Manifesta 

que desconeixia el fet que el govern volgués cobrir les restes i demana al govern que afronti els 

temes directament. Fa saber que la seva proposta és fer un debat serè i evitar que sempre es 

destini el temps de la Comissió de Cultura a aquesta qüestió, que troba irrellevant. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta el vot en contra del seu grup. 

 

La Sra. ROVIRA assenyala que, després de la intervenció del Sr. Vinyes, el seu grup s’ha 

quedat més preocupat del que estava i demana que es realitzi una comissió extraordinària de 

cultura amb un punt específic per tractar el tema. 

 

La Sra. ORTIZ expressa el vot en contra del seu grup. 

 

El Sr. VINYES aclareix que la plaça de director no ha existit durant els darrers quatre anys i 

constata que el Grup d’ERC-AM mai no s’ha queixat de la inexistència de la plaça, per la qual 

cosa diu al Sr. Ciurana que potser hauria de ser ell qui rebi lliçons de gestió. 
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El Sr. Ortiz expressa el vot contrari de BC, el Sr. Ciurana expressa el vot favorable de CiU, la 

Sra. Barceló expressa el vot contrari de C’s, el Sr. Puigcorbé expressa el vot favorable d’ERC, 

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

i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. ES REBUTJA. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

5.-  (M1519/2232) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el govern 

municipal insti al Consorci d’Educació de Barcelona a presentar en el termini de tres mesos un 

pla per a pal·liar el dèficit de places públiques en tots els nivells educatius a la ciutat de 

Barcelona. 

 

La Sra. ANDRÉS exposa que a l’informe sobre l’inici de curs escolar que va presentar el 

govern, es deia que es plantejava com a objectiu del curs fer una planificació a mig i llarg 

termini que tingués en compte les dades de matriculació, les dades demogràfiques i les 

necessitats d’escolarització a deu anys vista. Ara bé, manifesta que segons el mateix informe, 

les dades del qual no són progressives, actualment la proporció de places és la següent: en 

educació infantil, 44% públiques i 53% concertades; en primària, 41% públiques i 56% 

concertades, i a l’ESO, 36% públiques i 62% concertades. 

Creu que el govern ha de treballar en el marc del Consorci i donar compliment a les inquietuds 

expressades a la FAPAC i a les coordinadores d’AMPA sobre la necessitat de revertir aquesta 

situació. Tot i així, considera que l’escola concertada no és un enemic sinó que complementa 

les places públiques del sistema educatiu que, recorda, es va crear durant la Dictadura i tenia 

mancances en tots els aspectes. Creu que s’ha de treballar per tal de, progressivament, revertir 

la tendència incorporant noves places públiques, però també cal reconèixer la tasca que han 

suposat les escoles concertades. 

Pensa que una mesura adequada seria, en aquest sentit, acabar amb la creació de grups 

addicionals, i destaca que l’informe preveu la creació de 12 grups més per a P3. També 

assenyala que preveu l’increment de ràtios a P3 inicial als centres de Sant Martí, dreta de 

l’Eixample, Gràcia, Font d’en Fargues i les Corts. Respecte a l’ESO, destaca que, segons 

l’informe, hi ha un passi d’alumnes que acaben la primària en una pública i van a fer la 

secundària en una concertada del 14%, percentatge que va creixent vista la manca de places 

públiques. 

Demana al govern que treballi en aquest pla i es posa a disposició del mateix per progressar en 

l’augment de places públiques a la ciutat. 

 

El Sr. ARDANUY opina que abans de realitzar un pla que pal·liï el dèficit, primer cal analitzar 

més a fons les dades del curs vigent, per la qual cosa assenyala que el Consorci és un bon 

instrument per analitzar dades de projecció d’alumnes. Opina que, en comptes de demanar un 

pla, s’hauria de generar un debat per visualitzar les mancances de futur i la situació actual. Així 

mateix, apunta que potser s’hauria de parlar de tot plegat en una comissió ad hoc i destaca que 

és un tema en el qual es barreja la demografia, l’oferta i la demanda. 

 

La Sra. BARCELÓ comunica que l’educació és una prioritat màxima en el programa de C’s i 

defensa l’aprovació d’un pacte nacional per l’educació que vagi més enllà de les legislatures i 

garanteixi un sistema de qualitat per a tothom. Ara bé, fa referència a les competències 

municipals i parla de les escoles bressol, i destaca que l’inici del present curs escolar va 

comptar amb 97 escoles bressol, dues de les quals són noves i de titularitat pública –Mercat del 

Guinardó i Escorial. Diu que per cobrir aquestes escoles bressol s’han hagut de deixar de banda 

altres centres i opina que el personal docent ha de comptar amb totes les eines i personal per 
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atendre adequadament els infants de Barcelona. A més, destaca que el 43% de famílies de la 

ciutat s’han quedat enguany sense plaça a l’escola bressol, cosa que indica que l’oferta pública 

només cobreix una mica més de la meitat de la demanda. Observa que en els barris amb majors 

índex de pobresa, les xifres se situen al voltant de les tres quartes parts de l’alumnat i destaca 

que els districtes més castigats són Ciutat Vella, Nou Barris i l’Eixample. Creu que les dades 

demostren que ens allunyem de la igualtat d’oportunitats des de la infància. 

Pensa que el govern hauria de tenir com a objectiu el fet que les famílies puguin accedir a 

l’escola pública o rebre ajudes per cobrir el dèficit de places, i destaca que un altre problema és 

que segueixin existint escoles en barracons, com ara la Maquinista. També assenyala que un 

altre problema ve donat per la generalització de la jornada intensiva en els instituts, que pot 

afectar l’alimentació dels estudiants d’ESO, i insisteix en el fet que l’horari de les escoles 

bressol ha de permetre la conciliació laboral i familiar. 

Opina que les administracions han de potenciar els programes de reforç escolar per prevenir 

l’abandonament i el fracàs escolar i que un dels objectius de l’educació hauria de ser, com deia 

Pieget, crear persones capaces de fer coses noves. 

Expressa el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ creu que l’educació és l’element clau de l’estat del benestar i el motor de 

la societat i del país, però reconeix que des de fa un temps està vivint un punt d’inflexió, per la 

qual cosa considera que cal una política educativa innovadora, ambiciosa i amb perspectiva a 

mig i llarg termini. Pensa que l’educació té un caràcter compensador de les desigualtats i que ha 

de servir per al desenvolupament personal i social, i fa saber que creu fermament en el sistema 

públic d’ensenyament, per la qual cosa opina que cal desenvolupar-lo aprofitant les grans 

potencialitats de la ciutat. Opina que l’educació és la millor inversió de futur que la ciutat pot 

donar als ciutadans, i que no és, en cap cas, una despesa. 

Considera que, a banda de l’augment de places públiques, el pla hauria de comptar amb una 

aposta per la gestió de l’oferta educativa transparent, eficient, rigorosa i amb criteri, en la qual 

el compromís ètic en sigui l’eix vertebrador i on l’avaluació en sigui un element troncal. Pensa 

que ha de tenir en compte que cal resoldre la situació de les escoles en barracons i, també, el 

dèficit de places. 

Creu que és oportú instar el Consistori d’Educació de Barcelona a desenvolupar un pla que 

estudiï l’oferta i la demanda de tots els nivells educatius de Barcelona per dissenyar una 

estratègia i pal·liar els dèficits de places públiques. Per tot plegat, expressa el vot favorable del 

seu grup. 

 

La Sra. ESTELLER mostra el seu acord amb el fet que hi hagi un equilibri entre l’oferta i la 

demanda a la ciutat, però considera que cal treballar pel finançament públic i no tant amb la 

vocació de fer que les places siguin públiques. Opina que no s’ha de contraposar l’escola 

pública amb la privada i que cal enfortir una educació de qualitat, independentment de la 

titularitat dels centres, per la qual cosa és important el finançament i la consideració dels 

concerts. 

Apunta que enguany més de 2.900 nens s’han quedat sense plaça d’escola bressol i retreu al 

govern que es manifestés en contra de la proposta que va presentar el seu grup sobre la 

possibilitat de buscar fórmules alternatives per donar cobertura i resposta a una demanda 

existent a la ciutat i irresolta. A més, destaca que moltes de les mares d’aquests nens sense plaça 

s’han quedat sense la possibilitat de treballar per poder cuidar els fills. 

Manifesta el seu acord amb el fet que l’Ajuntament, conjuntament amb la Generalitat, creï els 

equipaments educatius que toqui i es construeixin escoles noves, però opina que hi ha d’haver 

complementarietat perquè hi ha pares que opten per les escoles concertades i tenen tot el dret a 

portar-hi els seus fills. Opina que el govern municipal ha de reclamar a la Generalitat que es 
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construeixi el pla d’equipaments i que hi hagi una bona oferta perquè els pares tinguin opció 

real de triar l’escola que volen, ja que en alguns districtes es tria més la concertada. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta que el seu grup sempre ha defensat l’educació pública i de qualitat, 

i fa palès que també ho considera així el conjunt de l’esquerra independentista i el Sindicat 

d’Estudiants dels Països Catalans. Opina que cal treballar per aquest horitzó conjuntament amb 

el CEB i través de l’Institut d’Educació. Creu que l’educació és la via per assolir una societat 

igualitària basada en l’equitat i la justícia social. 

Comenta que, com ha expressat en altres ocasions, caldria tenir un mapeig real de la situació 

que viu la ciutat respecte a l’educació i a les places existents en els diferents centres educatius, i 

fa saber que, segons els informes de què disposa, falten places a molts barris, per la qual cosa 

creu que cal posar-hi remei de manera immediata ja que Barcelona no es pot permetre que no hi 

hagi totes les places públiques necessàries perquè els nens accedeixin al sistema educatiu. 

Pensa que la inversió en nous equipaments i escoles ha de ser una prioritat del govern i que cal 

fer un estudi per treballar en una reorientació del sistema de preinscripció de l’escola pública 

vers la concertada, ja que la primera tanca els grups a 25 a principis del procés de matriculació 

al febrer i març, i la segona els tanca a finals de setembre amb 19 alumnes. 

Manifesta l’abstenció del seu grup perquè considera que el Grup del PSC-CP ha estat al govern 

molts anys i ha tingut l’oportunitat de desenvolupar un bon sistema públic però no ho ha fet. 

 

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

 

El Sr. ESSOMBA expressa que el govern desenvolupa el que diu el programa electoral de BC, 

que és favorable al foment i la promoció de l’educació de titularitat pública, ja que és l’únic en 

el qual l’educació pot ser inclusiva i no discriminatòria. 

Mostra la seva satisfacció pel fet d’haver participat, en el marc del CEB, en la promoció 

d’aquesta tendència, i informa que per l’oferta del curs 2016-17, s’ha previst la creació de dues 

escoles, una a l’Eixample i l’altra a la Sagrera, de titularitat pública, i també es preveu 

l’ampliació de dues línies a l’Escola Ignasi Iglesias, de Sant Andreu, així com a l’Escola 

Poblenou i l’Escola La Mar Bella, de Sant Martí. Respecte a l’ESO, expressa la creació de 

l’Institut Viladomat amb dues línies ampliables a tres quan estigui llest el nou edifici, i apunta 

que en el proper curs es preveu la creació de l’Institut Marià Espinal, a Sant Martí. 

Respon a la Sra. Andrés que, segons les seves dades, només s’han creat dos grups addicionals a 

P3, i indica que revisaran l’informe per aclarir la qüestió. 

En darrer lloc, destaca que el govern treballarà en la línia d’incrementar les places d’escoles 

bressol i d’espais d’atenció familiar de titularitat pública, i manifesta que en podran parlar en 

altres comissions durant el mateix trimestre. Explica que en el marc del programa de millores 

de barris, el govern farà una atenció molt selectiva dels centres que presenten dificultats 

serioses i que reforçarà, amb propostes en el marc del Consorci, l’educació en aquests centres i 

en els barris. 

 

La Sra. ANDRÉS contesta al Sr. Essomba que la dada sobre grups addicionals a P3 l’ha trobada 

a la pàgina 46 de l’informe. 

Després, comenta a la Sra. Esteller que el seus grups no es posaran mai d’acord amb el punt de 

partida sobre l’educació, i destaca que, pel seu grup, el dret és de cada persona i de cada infant, 

no només de la família, i que per això defensa la titularitat pública de les escoles bressol, que 

han de facilitar la igualtat des del naixement. 

Opina que la titularitat pública dels centres és el model que garanteix l’exercici efectiu del dret 

a l’educació i que la concertada, si bé és complementària, no s’ha de consolidar. Tot i això, 

mostra el seu acord amb la Sra. Barceló sobre la necessitat de reconèixer la tasca duta a terme 
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per l’escola concertada, però recorda que les grans escoles privades només són el 2% de tota 

l’oferta pública de la ciutat. 

Comparteix amb el Grup d’ERC-AM que el pla ha de tenir transparència i uns bons indicadors 

d’avaluació, i que no s’han d’escatimar recursos en l’educació. 

Agraeix el posicionament dels vots i fa saber al Sr. Ardanuy que el seu grup vol treballar la 

previsió però, sobretot, l’acció, perquè són una força d’esquerres i els agrada l’acció. 

 

El Sr. ARDANUY opina que l’acció sense previsió no té sentit i reitera que el Consorci té les 

eines claus per fer la fotografia necessària sobre la situació de l’educació a Barcelona a curt i 

mig termini. Ara bé, reconeix que cal un encàrrec polític per fer-ho, que està en mans de 

l’Ajuntament i de la Generalitat. 

Es mostra favorable a tenir un debat amb dades clares i concises i, pel que fa a les dades de 

demografia, que creu que són rellevants, opina que el Servei d’Educació de Catalunya és un bon 

instrument per treballar-les. 

Així mateix, creu que cal posar en valor el servei educatiu de la ciutat de Barcelona, que 

considera que és bo, i treballar amb planificació, i mostra la disposició del seu grup a compartir 

i ajudar a construir aquest sistema. Amb tot, expressa l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. ESTELLER respon que, evidentment, el dret és del nen però considera que tot i que 

vagi a una escola bressol privada, aquest dret l’exerceix, ja que està al marge de la titularitat del 

centre. Expressa l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. ORTIZ manifesta el vot favorable del seu grup i lamenta que dos dels grups que 

condicionaran els pressupostos de la Generalitat s’abstinguin. Dóna la paraula al Sr. Essomba. 

 

El Sr. ESSOMBA respon que en els propers mesos hi haurà ocasions de celebrar aquest debat 

que creu necessari per la ciutat i que palesa un dèficit històric. Es posa a disposició dels grups 

per facilitar al màxim les dades que han sortit i per treballar en funció de la previsió i l’actuació. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, el Sr. Ardanuy expressa l’abstenció de CiU, la 

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

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

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

 

Del Grup Municipal PP: 

 

6.-  (M1519/2239) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a executar el projecte del casal de gent gran en l’edifici Transformadors, en el termini 

de 3 mesos, un cop desallotjat aquest edifici amb la màxima celeritat. 

 

La Sra. ESTELLER explica que l’edifici Transformadors està a la Dreta de l’Eixample i diu 

que, quan governava PSC i ICV-EUiA, no se’n va fer cap ús però es va acordar amb les entitats 

veïnals que s’hi ubiqués un casal de gent gran i un punt d’informació juvenil, ja que eren les 

necessitats del barri, especialment pel que fa al casal de gent gran. Ara bé, comunica que el 

2015 l’espai va ser ocupat per un grup d’anarquistes i que, com que l’Ajuntament no va acudir 

als Mossos d’Esquadra en el termini de les primeres 48 hores de l’ocupació, la situació es va 

perpetuar, donant lloc a un procediment judicial que encara, actualment, està pendent d’indicar 

la data de llançament. 

Es queixa del fet que, paral·lelament, l’Ajuntament estigui duent a terme un procés de 

participació que substitueix l’anterior i que consulta a menys persones, i la conclusió del qual 
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sembla ser que ja no es farà el casal promès. Considera, però, que el casal és necessari perquè hi 

ha 9.500 persones majors de 65 anys al barri i opina que els casals són espais de relació i 

d’autonomia per a aquest col·lectiu. A més, destaca que l’alternativa més propera és el casal de 

Fort Pienc, que està a dos quilòmetres del barri. 

Demana al govern que respecti el procés participatiu fet el mandat anterior i que construeixi un 

casal de gent gran i un punt d’informació juvenil. 

  

La Sra. VILA apunta que, a més, en el nou procés de participació per definir els usos de l’espai 

hi estan participant les persones que ocupen il·legalment l’edifici, cosa que considera 

surrealista. Manifesta el suport del seu grup a la iniciativa perquè creu que és una molt bona 

oportunitat en un dels districtes més envellits de la ciutat, l’Eixample. A més, constata que el 

projecte es va treballar molt amb les entitats i que hi ha un projecte aprovat. 

Opina que el govern ha perdut vuit mesos en els quals podria haver posat en marxa les obres de 

l’espai i retreu que, actualment, només se’n beneficiï un públic molt reduït i no respongui a 

l’interès general. A més, constata que el govern està incomplint un acord de la Comissió de 

Presidència a partir d’una proposició presentada pel seu grup en el qual es deia que els 

processos participatius que havien quedat tancats en el mandat anterior no serien reoberts per 

part del nou govern. 

 

La Sra. BARCELÓ creu que el govern ha de donar compliment al procés participatiu que es va 

produir en l’anterior mandat i que, per tant, ha de construir l’espai polivalent desitjat. Constata 

que l’Eixample té 58.250 persones grans i que només hi ha sis casals de gent gran, i recorda que 

en els darrers vuit anys no se n’ha obert cap de nou. A més, apunta que el casal de Sant Antoni 

té una llista d’espera de 733 persones, el de l’Esquerra de l’Eixample, de més de 1.700, i el de 

Sagrada Família, de 190. 

Indica que els veïns s’han queixat diverses vegades de les molèsties que genera l’ocupació 

il·legal i recorda que, per problemes en l’estructura, es va recomanar la demolició de l’edifici 

Transformadors. Creu que, donada la manca d’equipaments a la ciutat i al districte, el projecte 

no hauria de quedar-se aturat i manifesta el vot a favor del seu grup. 

 

La Sra. BENEDÍ comenta que l’any 1994, l’Ajuntament va cedir l’edifici Transformadors al 

Consell de Joves de Barcelona, els quals van tenir-lo catorze anys, i apunta que s’havia de 

convertir en l’Espai Jove de l’Eixample, tal com quedava recollit en el Pla d’equipaments 

juvenil 2008-2015. Explica que quan es va ocupar, la plataforma reivindicativa del barri Exigim 

Espais estava posant en marxa la realització d’activitats per implicar el barri en la reobertura de 

l’edifici, i destaca que des del Grup d’ERC-AM, es va demanar a l’Ajuntament que s’aportessin 

200.000 euros, fruit de l’acord pactat amb el govern de destinar el superàvit municipal als barris 

de la ciutat. Ara bé, retreu el fet que vuit anys més tard, el barri segueixi patint una mancança 

d’espais per a joves. 

Expressa que les reivindicacions d’Exigim Espais són ben clares: disposar d’espais 

autogestionats per desenvolupar activitats i permetre la construcció d’aliances veïnals. Indica 

que des del Consell de la Joventut de la ciutat es considera que la feina feta per la plataforma 

pren més força que mai per negociar amb el nou govern per tal de fer efectiva la reivindicació 

històrica. 

Després, manifesta que el seu grup sempre ha estat a favor dels processos participatius perquè 

creu que cal empoderar a la ciutadania, i per tot plegat expressa l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. ANDRÉS recorda que l’edifici es va desallotjar per les patologies i deficiències, i 

demana a la Comissió que se’n revisi l’estat i el perill que suposa per a les persones que 

l’ocupen actualment. Explica que el seu grup ja va demanar al govern que, si l’ocupació 
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responia a una necessitat habitacional, treballés la qüestió. 

Demana al govern que no incompleixi els acords aprovats en aquesta Comissió i que valori els 

processos participatius del mandat anterior. 

Després, sol·licita que els processos de participació siguin oberts a tothom i retreu el fet que el 

tancament del servei de pediatria del CAP de Salut del passeig de Sant Joan suposi que els nens 

hagin de caminar dos quilòmetres per ser atesos. 

Mostra el seu dubte sobre si el projecte que cal desenvolupar és un casal de gent gran o un altre 

tipus d’equipament i expressa l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. ROVIRA recorda que, abans de l’ocupació, l’espai de Transformadors duia set anys 

tancat, i opina que el millor és alliberar espais en desús i enriquir el teixit associatiu del barri. 

Creu que aquest projecte en concret demana un plantejament integral sobre com ha de ser 

l’espai i a quines necessitats ha de respondre, i opina que això passa per entendre el poder 

transformador del jovent. 

Matisa que qualsevol espai de barri ha de ser el que vulguin els veïns i no, els grups municipals, 

i dóna suport a la celebració de processos de participació que vagin des de l’Associació de 

Veïnes del Fort Pienc fins a la coordinadora Exigim Espais, de la qual puntualitza que porta 

anys lluitant perquè l’espai sigui per al jovent. A més, apunta que han deixat de participar en el 

procés de debat perquè no hi ha transparència i retreu el fet que sigui així. 

Recorda que, des del seu grup, ha manifestat diverses vegades que no els agraden els processos 

participatius endegats per l’Ajuntament perquè considera que pressuposen les conclusions dels 

mateixos, i demana que es plantegi un model de participació real. 

En darrer lloc, fa saber que mai no votarà a favor d’una proposició que obliga els veïns a triar 

entre un casal de gent gran i un espai per a joves. 

 

La Sra. ORTIZ pensa que la proposició evidencia la manca d’espais a l’Eixample, tant per a 

gent gran com per a joves, i opina que no s’han de confrontar els interessos dels grups perquè 

ambdós tenen necessitats legítimes. Creu que cal asserenar el debat i apunta que el districte 

també té mancança de solars públics per fer els equipaments que necessita. 

Retreu als grups el fet que parlin d’un consens sobre la conclusió del procés participatiu endegat 

en el mandat anterior perquè creu que no és veritat. 

Considera que Transformadors és un símbol per a l’associacionisme juvenil de la ciutat, ja que 

va ser la seu del Consell de la Joventut de Barcelona, però apunta que té complexitats pel que fa 

a la infraestructura, per la qual cosa considera que no és un tema fàcil de resoldre. Reconeix que 

l’edifici formava part del Pla d’equipaments juvenils i que la inversió s’hauria d’haver 

començat el 2011 però que s’ha redefinit pels problemes d’estructura. 

Entén que hi hagi accions reivindicatives per recuperar aquest edifici en un barri que té 

mancança d’espais, i explica que el govern, fruit de tot plegat, ha obert un procés participatiu 

per decidir-ne els usos amb les entitats del districte, d’una banda, i un procés de mediació pel 

conflicte encès per la manca d’espais públics, de l’altra. Considera que la conclusió del procés 

no agradarà al cent per cent a ningú, però diu que cal tenir en compte el fet que es realitzi. 

Manifesta el vot en contra del seu grup. 

 

La Sra. ESTELLER opina que el govern no respecta els processos participatius i demana que es 

respecti el que es va decidir en el mandat anterior, que és la construcció d’un casal de gent gran. 

Retreu al govern la manca de democràcia i recorda que en la mateixa Comissió es va aprovar 

una proposta presentada pel Grup del PSC-CP on es deia que el nou govern no revisaria els 

processos participatius fets amb les entitats del barri en el mandat anterior. 

Recorda a la Sra. Rovira que l’entitat Exigim Espais no va voler formar part de la Comissió de 

Participació i opina que només volen imposar el que ells desitgen. 
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També recorda que hi ha un pla de barris en el qual es preveuen 57 casals a la ciutat i on es diu 

que n’hi haurà un per barri, i retreu el fet que a la Dreta de l’Eixample no n’hi hagi. Demana al 

govern que no enfronti la gent gran amb els joves i que busqui un nou espai per als joves. 

 

La Sra. VILA retreu a la Sra. Ortiz que hagi parlat de responsabilitat quan el govern està 

confrontant els veïns i no ofereix solucions per resoldre el problema. També es queixa del fet 

que es governi per una minoria i no per una majoria i per les necessitats generals de la 

ciutadania. 

 

La Sra. BARCELÓ demana respecte pels processos participatius fets anteriorment i pels acords 

als quals s’ha arribat. 

 

La Sra. ANDRÉS insisteix en el fet que el govern ha de revisar les deficiències estructurals i 

demana que no consenti aquesta situació de legitimar les ocupacions i prengui una decisió. 

 

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

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

Sra. Andrés expressa l’abstenció del PSC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP i la 

Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP. S’APROVA. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

7.-  (M1519/2220) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que l’Ajuntament 

faci un informe real de la incorporació de pisos buits al parc d’habitatge públic dels darrers 

mesos. 2. Que l’Ajuntament realitzi un cens dels habitatges buits de la ciutat de Barcelona en el 

període de 4 mesos. 3. Que l’Ajuntament iniciï l’expropiació de l’ús de fruit dels habitatges 

buits de la ciutat per tal d’augmentar el parc públic d’habitatge a la ciutat que ara mateix és 

insuficient. 

 

La Sra. ROVIRA presenta la proposició i explica que pretén empènyer la tasca que desenvolupa 

el govern en matèria d’habitatge. Considera que l’habitatge és un element essencial per al 

desenvolupament de qualsevol persona i comenta que hi ha una dificultat d’accés especial al 

mateix a la ciutat. Especifica que a Barcelona hi ha 300.000 persones en risc d’exclusió social i 

opina que calen mesures per revertir la situació i atacar d’arrel, sobretot, els diferents problemes 

que comporta l’accés a l’habitatge. Creu que cal posar l’accent en els joves i les dones, 

especialment les que han patit maltractament o violència masclista, i en demana un tractament 

transversal. 

Demana al govern quina és la situació dels convenis amb la Sareb i com s’augmentarà el parc 

d’habitatge públic vistes les negociacions que han tingut. Pregunta quin és l’habitatge públic 

real que hi ha, quina incorporació s’ha fet des que hi ha el nou govern, quin és el cens real pel 

que fa als habitatges buits de la ciutat i quines són les polítiques que es volen desenvolupar en 

aquest àmbit, en relació amb, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya. 

Presenta els tres punts de la proposició i fa saber que s’ha transaccionat amb BC perquè des dels 

dos grups es treballa en la mateixa direcció: recuperar l’habitatge com un dret de totes les 

persones. 

 

La Sra. FANDOS comparteix el diagnòstic fet per la Sra. Rovira sobre les necessitats 

d’habitatge a la ciutat i mostra el seu acord amb els dos primers punts de la proposició. Anuncia 

que la feina del cens ja s’està fent i mostra el seu acord amb el fet que s’informi semestralment i 

es faci per barris i per districtes. 
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Ara bé, manifesta el seu desacord amb la tercera proposta perquè creu que la Llei 24 del 2005, 

en el seu article 7, ha superat aquest pas. Creu que l’Ajuntament, a hores d’ara, ja té les mesures 

per resoldre la cessió obligatòria d’habitatges i que no cal instar la Generalitat perquè expropiï 

el dret d’ús de fruit. Opina que l’Ajuntament s’hauria d’acollir a l’altra llei impulsada pel 

moviment a favor del dret a l’habitatge, dins del qual s’hi troba la PAH. 

Per tot plegat, expressa l’abstenció del seu grup però fa saber que si el Grup de la CUP accepta 

l’esmena proposada, hi votarà a favor. 

 

La Sra. BARCELÓ mostra el seu acord amb el primer punt de la proposició i diu que caldria 

ampliar els ajuts al pagament del lloguer, i simplificar i agilitzar els tràmits per atendre les 

famílies amb necessitats. 

Ara bé, respecte al segon punt, explica que havia presentat una esmena que afegia el que diu la 

Llei 14/2015, de 21 de juliol, sobre el cens dels habitatges buits a Barcelona, i que al tercer punt 

n’havia afegit una altra on es recollia que l’Ajuntament havia d’iniciar els tràmits necessaris per 

efectuar la cessió, en un termini de tres anys, d’aquells habitatges buits propietat d’entitats 

financeres i situats en zones d’oferta residencial, tenint en compte la Llei 14/2015, de mesures 

urgents, per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica amb la 

finalitat d’incorporar-se al fons de lloguer social. Diu que si s’accepta aquesta esmena, votarà a 

favor de la proposició. 

 

La Sra. BENEDÍ constata que l’habitatge és un dret reconegut a la Declaració Universal dels 

Drets Humans i opina que és fonamental de la llibertat, dignitat i igualtat personal i social. 

Informa que, segons diu el govern, s’està accelerant el ritme de construcció d’habitatges de 

lloguer social, però retreu el fet que hi hagi un parc d’habitatges buit o permanentment 

desocupats que podria servir per ampliar el primer. Considera que el cens d’habitatges buit ja 

hauria d’estar fet i s’hauria d’haver presentat a la Comissió. 

Respecte a l’acord amb la Sareb, creu que cal informació complementària i dades transparents 

sobre la situació dels habitatges en mans de bancs, sobre els bancs multats per incompliment de 

la Llei d’habitatge i, també, sobre les multes imposades. 

Pel que fa a l’expropiació d’ús de fruit d’habitatges buits, diu que es deuen referir als habitatges 

de bancs i immobiliàries, i opina que és una mesura de caràcter excepcional que s’ha 

d’emmarcar en la funció social de l’habitatge com a dret bàsic. A més, mostra el seu dubte 

sobre si la forma és adequada per la seva complexitat jurídica i el temps d’execució. Manifesta 

que tots els grups saben que el parc públic d’habitatge és insuficient i que no arriba als mínims 

de solidaritat urbana previstos a les lleis d’habitatge. 

Opina que la major part del parc públic hauria de ser dotat mitjançant la tinença municipal de 

les titularitats plenes perquè, així, es pot crear un veritable parc públic estable i de lloguer. 

Comparteix el fet que Barcelona necessita habitatges per emergències i manifesta el vot a favor 

del seu grup. 

 

La Sra. ANDRÉS comparteix la postura i diu que l’habitatge és un dret i ha de ser una prioritat 

pel govern. Apunta que, segons les dades facilitades pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona, 

continua havent-hi més de 50.000 persones inscrites en el registre de sol·licitants d’habitatge 

públic, que són més de 28.000 unitats familiars i, d’aquestes, subratlla que el 40% són persones 

entre 18 i 35 anys que tenen uns ingressos d’entre el 0,37 i l’1,4 de l’índex de renda de 

Catalunya. Creu que cal resoldre la situació. 

Pel que fa a la informació presentada pel govern, destaca que hi ha més de 2.200 pisos buits en 

mans d’entitats financeres i grans tenidors, i subratlla que molts d’ells estan en districtes on hi 

ha mancances evidents del dret habitacional. Especifica que a Nou Barris hi ha més de 500 

pisos buits i opina que es tracta d’un problema greu que té diferents solucions possibles. 
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Mostra el vot a favor del seu grup a la proposició, tant si compta amb la transacció proposada 

pel Grup de CiU com si no ho fa, i opina que cal detectar els pisos buits que estan en mans de 

grans tenidors i posar-los al mercat per aquests més de 50.000 inscrits i per aquelles persones 

que desconeixen el seu ús. 

En darrer lloc, demana seguiment de les accions realitzades i recorda que el seu grup considera 

que el govern va molt lent amb les multes a entitats financeres. A més, mostra el seu suport a la 

cessió gratuïta i a l’expropiació, i el seu desacord en la cessió a canvi de compra. 

 

El Sr. MULLERAS mostra el seu acord amb els dos primers punts de la proposició perquè són 

punts informatius, i creu que s’hauria de treballar, també, a Barcelona, i veure que hi ha uns 

quatre-cents pisos públics buits. Creu que el primer que s’hauria de fer és posar aquests pisos a 

l’abast de les polítiques d’habitatge. 

Aprofita que el regidor d’Habitatge és a la sala per demanar-li què farà amb els pisos ocupats de 

la Sareb i si hi haurà algun tipus d’avantatge a l’hora d’accedir a un pis oficial per part dels 

ocupants d’aquests pisos. 

Respecte al tercer punt de la proposició, opina que és el punt més important i diu que és amb el 

qual discrepa més perquè, pel Grup del PPC, l’expropiació no pot ser la norma habitual a l’hora 

de fer polítiques d’habitatge. Creu que hauria de ser un procediment excepcional que s’hauria 

de posar en marxa de forma puntual. Dóna la paraula a la portaveu del seu grup perquè 

posicioni el vot. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta el vot en contra del seu grup. 

 

El Sr. MONTANER mostra l’acord del govern municipal amb la proposició i agraeix que s’hagi 

presentat. També expressa el seu acord amb el diagnòstic presentat pel Grup de la CUP 

Capgirem Barcelona i manifesta que el govern està disposat a informar amb dades 

semestralment. Indica que començaran informant sobre les dades del semestre anterior on 

s’apuntarà quins són els propietaris i els mecanismes obtinguts. També expressa que està 

realitzant el cens d’habitatges buits, que parteix d’un estudi del mandat anterior que donava la 

xifra de 31.000 habitatges buits a la ciutat. Afegeix que els habitatges que porten més de dos 

anys buits de bancs superen els 2.500 i que els buits del Patronat Municipal de l’Habitatge 

també ronden a aquesta xifra però resten buits per la rotació que es produeix en el procés 

d’adjudicació. 

Respecte al cens, diu que s’està fent mitjançant diversos serveis municipals i, també, la voluntat 

de Barcelona Regional a col·laborar-hi. A més, destaca que s’ha incorporat en el PAM com una 

de les mesures més importants des del dret a l’habitatge, per la qual cosa, se li assignarà un 

pressupost. 

Creu que el tercer punt de la proposició és el més polèmic i mostra el seu acord amb 

l’expropiació de l’ús de fruit. Discrepa amb la Sra. Fandos i diu que la cessió obligatòria només 

es pot utilitzar quan els grans tenidors han incomplert una sèrie de requisits, tal com estableix la 

Llei 24/2015. Manifesta l’esperança perquè el nou govern lluiti per recuperar aquesta via i fa 

saber que el seu grup treballarà per recuperar l’expropiació de l’ús de fruit, suprimida a la Llei 

d’habitatge del 2007. 

En darrer lloc, fa saber que està treballant en un pla d’habitatge amb vistes a deu anys per 

resoldre aquestes qüestions. 

 

La Sra. ROVIRA opina que cal una mesura més radical per lluitar contra la despossessió de les 

classes populars per part de grans empreses i bancs, i entén que l’expropiació de l’ús de fruit 

dels habitatges n’és una mesura adequada. 

Manifesta l’esperança perquè Catalunya Sí que es Pot se sumi al pla de xoc i als annexos que ha 
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aconseguit el seu grup per treballar en la millora de condicions de la classe treballadora del país. 

 

La Sra. FANDOS reitera que l’Ajuntament ha d’actuar fent allò que li permet la llei i no ha 

d’instar la Generalitat. Es queixa del fet que el govern s’excusi dient que és una tasca difícil. 

 

El Sr. Montaner expressa el vot favorable de BC, la Sra. Fandos expressa l’abstenció de CiU, 

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

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

la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que l’Ajuntament informi 

semestralment sobre la incorporació de pisos buits al parc d’habitatge públic. 2. Que 

l’Ajuntament realitzi un cens dels habitatges buits de la ciutat de Barcelona, començant pels 

barris més afectats de la ciutat, en el període d’un any. D’aquesta manera, s’hauria d’incloure 

una partida determinada en els pressupostos per tal de desenvolupar aquesta qüestió. 3. Que 

l’Ajuntament insti a la Generalitat a recuperar l’expropiació de l’ús de fruit dels habitatges 

buits de la ciutat prevista inicialment en la Llei pel Dret a l’Habitatge de 2007 per tal 

d’augmentar el parc públic d’habitatge a la ciutat que ara mateix és insuficient. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

8.-  (M1519/1918) En el termini de dos mesos que el govern presenti el seu projecte i les mesures 

en l’àmbit municipal per tal d’ajudar a la conciliació de la vida laboral i familiar dels ciutadans i 

ciutadanes de Barcelona. 

 

La Sra. BARCELÓ presenta el prec i explica que, segons l’informe «Evolució de la família a 

Europa 2014», Espanya és un dels països amb menys flexibilitat laboral per a la conciliació 

laboral i familiar. Indica que les dones acostumen a ser les més afectades i que les polítiques 

públiques haurien de permetre aquesta conciliació. Reconeix que Barcelona va ser pionera en 

les festes del Departament d’Igualtat i recorda que el gener de l’any anterior, el govern va 

presentar la «Guia de conciliació de la vida personal i laboral», elaborada amb l’acord regulador 

vigent de les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona. També 

recorda que hi ha hagut retallades des del 2011 per part de la Generalitat i del govern de l’Estat, 

que han suposat 400 milions menys dedicats a famílies amb fills menors d’edat. 

Per tot plegat, presenta el prec. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula al comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, i 

Consum, el Sr. Vila. 

 

El Sr. VILA respon que la política del govern pel que fa a la gestió del temps s’orienta a la 

promoció de canvis en l’organització social i econòmica i que, en aquest sentit, vol reforçar les 

accions iniciades en aquesta línia en mandats anteriors i, concretament, els programes 

d’intervenció com ara «Temps al barri, temps per a tu», o «De deu a una», o les dinàmiques de 

concertació amb agents socials i econòmics –entre les quals destaca la Xarxa d’Empreses Nous 

Usos Socials del Temps. També diu que vol reforçar el premi Barcelona a l’empresa innovadora 

en conciliació i temps i tots els elements associats, així com el Pacte del Temps. 

Accepta el prec com a comissionat i mostra la seva disposició a seguir tractant aquests temes. 
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La Sra. BARCELÓ agraeix l’acceptació del prec perquè creu que Barcelona ha de ser pionera 

en els programes de suport a la conciliació laboral i familiar, i ha de treballar en els mateixos. 

 

Es dóna per tractat. 

 

9.-  (M1519/1919) Instem al govern municipal a que es comprometi a mantenir la neutralitat 

ideològica en les activitats que organitzi d’oci, cultura i esports, i en especial en aquelles en que 

els nens i nenes són protagonistes. 

 

La Sra. BARCELÓ presenta el prec i diu que el motiu és la falta de neutralitat ideològica dels 

diversos esdeveniments celebrats recentment amb la qual no està d’acord. Posa com a exemple 

el fet que el 5 de gener de 2016, a la cavalcada del districte de Sarrià-Sant Gervasi, el rei blanc 

exposés que els reis mags tenen regals per a tots els nens, a diferència dels Borbons, que s’ho 

volen quedar per si mateixos. 

Així mateix, també retreu el fet que l’Ajuntament fes ús de la ideologia política durant la Fira 

de Consum Responsable i d’Economia Solidària que es va celebrar durant els dies de Nadal, ja 

que és una festa popular del conjunt de la ciutadania. Es queixa de la presència d’editorials com 

Tigre de Paper o l’Espai Contrabandos, que publica obres de Pablo Iglesias, i de la venda de 

samarretes contra el turisme. També retreu les actuacions musicals del 31 de desembre amb 

reivindicacions de caire ideològic, com la cançó de Kortatu dedicada a la fuga de dos terroristes 

d’ETA, perquè és un grup proetarra i que, a més, ha estat denunciat per l’Associació de 

Víctimes del Terrorisme. 

Opina que totes aquestes activitats no són pedagògiques i demana la neutralitat de les 

administracions públiques a l’hora de desenvolupar activitats, sobretot quan impliquen a nens, 

per la qual cosa exposa el prec. 

 

La Sra. ORTIZ respon que el govern acceptaria el prec si es parlés de neutralitat partidista, però 

considera que la neutralitat no existeix quan es parla de cultura, valors i educació. Apunta que 

al Nadal es van fer més de mil activitats a la plaça de Catalunya, que van comptar amb més de 

140.000 persones, i diu que s’hi fomentava la coeducació i les joguines no sexistes, que 

suposaven l’alimentació del reciclatge, la sostenibilitat i el joc lliure. Destaca que hi van 

participar diferents entitats i associacions amb una postura política determinada. 

De fet, assenyala que més que una postura política es tracta d’una postura pedagògica. Indica 

que els grups de música que van participar dels concerts esmentats van tocar diferents estils, 

com ara jazz, ska, entre altres, i que no es va tocar la cançó que ha comentat la Sra. Barceló, 

sinó que es va interpretar amb acompanyament vocal a la melodia. Demana al Grup de C’s que 

no distorsioni la realitat ni creï debats estèrils en el que ha de ser un espai de joc i de cultura de 

la ciutat. 

 

La Sra. BARCELÓ opina que, quan es tracta de nens, s’ha de garantir la màxima neutralitat per 

permetre que puguin escollir en el futur. Retreu a la regidora que consideri que la cançó Sarri, 

Sarri és una activitat lúdica i opina que s’allunya molt de la democràcia. 

 

La Sra. ORTIZ contesta que els valors estaran presents a cada una de les accions del govern i 

mostra el seu convenciment respecte al fet que la Sra. Barceló desconeix el contingut de la 

cançó de Kortatu. 

 

Es dóna per tractat. 

 



 

Ref: CCP 1/16 Drets Socials, Cultura i Esports 
v. 19/ 1/ 2016 17: 6 

27 

Del Grup Municipal ERC: 

 

10.-  (M1519/2227) Que l’Ajuntament de Barcelona insti a la Secretaria de l’Esport i al Consell 

Català de l’Esport a establir els mecanismes necessaris de coordinació en matèria d’inspecció 

entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per tal de garantir d’una forma 

estricta que es compleix la Llei de l’Esport a la ciutat. En relació a l’article 62 de la citada Llei, 

aquesta coordinació en matèria d’inspecció ha de permetre la pràctica de l’esport en 

instal·lacions esportives per part dels barcelonins i barcelonines amb els nivells de seguretat 

necessaris en cas d’accident o de qualsevol incidència. 
 

El Sr. PUIGCORBÉ presenta el prec i explica que Barcelona és una ciutat líder en relació amb 

l’activitat esportiva, tant professional com d’amateur. Destaca que hi ha desenes de centres 

esportius, tant de titularitat pública com privada, que donen servei a la ciutadania i que, 

conjuntament amb els espais públics, cada vegada tenen més participants, cosa que valora 

positivament pel caràcter preventiu que suposa l’esport en els problemes de salut. 

Informa que el seu grup vol potenciar aquests centres fomentant les excel·lències de les 

instal·lacions, la bona relació amb l’entorn i les iniciatives que posin la salut com a objectiu 

primordial, i que per aquest motiu cal que les instal·lacions garanteixin les condicions de 

seguretat i atenció adequades per actuar de forma ràpida i diligent davant de qualsevol 

contratemps. En aquest sentit, destaca que, des de fa un parell d’anys, a Barcelona s’hi han 

instal·lat gimnasos que no compleixen els requisits legals que regula la Llei catalana de l’esport 

i, concretament, l’article 62, que indica que l’establiment ha de disposar, com a mínim d’un 

titulat o titulada de l’esport en els termes establerts per reglament. 

Opina que la manca de persona que afecta alguns centres de 24 hores significa un pas enrere en 

la qualitat de les instal·lacions, motiu pel qual presenta el prec. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada d’Esports, la Sra. Carranza. 

 

La Sra. CARRANZA respon que, pel govern, garantir la idoneïtat i la seguretat en la realització 

de la pràctica esportiva és més que una preocupació, i diu que el govern té la voluntat de 

contribuir, des de les seves competències, a millorar la prestació d’aquests serveis. Indica que 

així ho demostra el requeriment d’homologació tècnica que s’exigeix a les entitats, clubs, 

empreses i equipaments que ofereixen activitats fora d’horari lectiu per a nens entre 3 i 17 anys, 

i que participen al Pla de l’esport fora d’horari escolar. 

Mostra el seu acord absolut amb el prec i opina que qualsevol instal·lació ha de garantir les 

condicions de seguretat i la presència del personal corresponent, tal com estableix la Llei de 

regulació professional de l’esport. 

Tot i això, aprofita per assenyalar que la llei actual té alguns punts foscos que s’haurien de 

treballar de forma coordinada, com per exemple la manca d’una definició concreta en les 

normatives i lleis d’aplicació obertes a l’explotació d’aquest tipus d’equipaments. 

En darrer lloc, respon al Sr. Puigcorbé que el govern treballarà fins on li correspongui 

competencialment per complir la legislació vigent i també instarà la Generalitat tal com 

demana. 

 

La Sra. ORTIZ accepta el prec. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal CiU: 
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11.-  (M1519/2224) Quantes persones han estat ja contractades per a donar suport, legal i de 

mediació en caso de desnonaments, a les oficines d’habitatge, i quina és la forma d’aquesta 

contractació? 

 

La Sra. FANDOS formula la pregunta perquè dies enrere el regidor d’Habitatge va comentar 

que el govern reforçava l’acció contra els desnonaments mitjançant els serveis de mediació de 

les oficines d’Habitatge. 

 

El Sr. MONTANER respon que l’objectiu és arribar a 21 persones i comenta que, amb el canvi 

d’any, s’han incorporat 13 persones més a la Unitat de Lluita Contra l’Exclusió Residencial 

(UCER), que treballa amb les oficines d’Habitatge dels districtes però que depèn, orgànicament, 

de Bagursa. Destaca que la seva tasca és de medicació en desnonaments, regularització 

d’ocupacions i disciplina en el tema de l’habitatge, i apunta que els perfils dels professionals 

són diversos. Assenyala que aquest punt forma part de la Mesura de govern de prevenció de 

l’exclusió residencial i la pobresa energètica aprovada el 26 d’octubre de 2015. 

Explica que els contractes per a UCER s’han fet en dues convocatòries, un concurs el 9 

d’octubre que va suposar la incorporació de quatre persones l’1 de novembre; i un altre amb 

data de 30 de desembre, encomanat a Regesa, que va suposar la incorporació de nou persones 

més. Subratlla que el cost de la primera incorporació és de 56.619 euros i que el de la segona és 

de 640.000 euros, i destaca que la durada de les places del primer concurs és de sis mesos i del 

segon, de dotze. 

 

La Sra. FANDOS destaca que Regesa no és un òrgan de l’Ajuntament, sinó que pertany al 

Consell Comarcal. 

 

El Sr. MONTANER diu que Barcelona està al Consell Comarcal. 

 

La Sra. FANDOS refà la pregunta i diu que, segons el que entén, les persones contractades no 

són funcionàries i s’han contractat a través d’empreses i associacions. Demana quines són les 

associacions o empreses guanyadores i si és cert que algunes són membres de la PAH. També 

demana com es coordina el servei que fa actualment el conveni amb la PAH. 

 

El Sr. MONTANER contesta que les empreses que es van presentar a concurs van ser Pirenalia, 

Progrés i ETCS Cooperativa, que no tenen cap relació amb la PAH. I destaca que són els 

tècnics de Regesa els que passen a treballar amb el conveni de Bagursa per a la UCER. 

 

Es dóna per tractada. 

 

12.-  (M1519/2225) Quines empreses o entitats han guanyat l’esmentat concurs sobre el SAD per a 

les 4 zones pels anys 2016-2017 per un preu total de 133.450.323,90 euros? 

 

La Sra. FANDOS informa que, segons ha pogut saber, ja hi ha hagut els tribunals corresponents 

i es disposa de les empreses guanyadores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) per als anys 

2016 i 2017, per la qual cosa demana quines són. 

 

La Sra. ORTIZ respon que el concurs s’ha fet d’acord amb el plec de condicions aprovat pel 

Consell Rector amb el vot favorable del Grup de CiU, el resultat del qual és que ha quedat 

adjudicat a Suara per la zona 1, amb 80,94 punts; a Valoriza per la zona 2, amb 61,64 punts; a 

Suara per la zona 3, amb 74,81 punts i a Clece per la zona 4, amb 62,39 punts. 



 

Ref: CCP 1/16 Drets Socials, Cultura i Esports 
v. 19/ 1/ 2016 17: 6 

29 

 

La Sra. FANDOS lamenta el resultat i destaca que, en el mandat anterior, el SAD estava 

gestionat per entitats del tercer sector, concretament Suara i ABD. Lamenta que el govern no 

sigui coherent amb el seu discurs i recorda que rere Valoriza i Clece hi ha Florentino Pérez. 

Mostra el seu desacord amb la manera que s’han realitzat les puntuacions pel concurs perquè 

creu que s’ha posat més accent en els criteris econòmics que en els socials. Troba anormal que 

una entitat com ABD només aconsegueixi entre 42 i 45 punts. 

 

La Sra. ORTIZ respon que el govern vol promoure l’economia social i rebutja l’opció de 

nomenar a dit les entitats dels concursos. Així mateix, reconeix que el plec de condicions es va 

fer a contrarellotge perquè quan el govern va arribar a l’Ajuntament hi havia una pròrroga per a 

les empreses d’economia social, que deien que s’estaven arruïnant pel plec de condicions que 

s’havia fet en la legislatura anterior precisament per permetre rebaixes temeràries per damunt 

del 20%. 

Indica que el govern ha donat objectivitat i, per fer-ho, s’ha dotat d’un comitè d’experts en 

servei d’atenció domiciliària, com la Sra. Teresa Tors o la Sra. Sara Moreno. Retreu el fet que 

la directiva europea vigent no permeti dir si ha de ser economia social o no, i comunica que 

l’Ajuntament hauria preferit l’economia social pel impactes que té. Ara bé, vist que havia de fer 

un concurs, destaca que ha volgut premiar la qualitat amb 80 punts i un 20% per l’aspecte 

econòmic. Tot i això, considera que el plec actual contempla millores socials, laborals i 

ambientals, ja que s’han inclòs les formacions dels treballadors, el respecte de les condicions de 

treball o el Conveni d’atenció domiciliària a Catalunya, aspectes que no formaven part del plec 

de condicions anterior. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.-  (M1519/2228) Quins mecanismes ha establert el govern per esbrinar la quantitat de persones 

que viuen sota amenaça de desnonament així com les persones que viuen en habitatges 

massificats i la d’aquells col·lectius que tenen més risc de patir exclusió residencial? 

 

La Sra. BENEDÍ explica que en el Plenari anterior es va comentar la diagnosi de les persones 

sense llar, la qual agraeix, però considera que també és important conèixer quantes persones 

pateixen el risc potencial d’esdevenir persones sense llar, dada impossible d’obtenir en la 

diagnosi presentada, ja que no s’especifica quantes persones viuen sota amenaça de 

desnonament o llançament, ni tampoc quantes viuen en habitatges massificats. Retreu el fet que 

tampoc no s’hagin establert mecanismes per sistematitzar les dades referents a sortides 

d’institucions d’internaments com hospitals psiquiàtrics o centres penitenciaris, que són espais 

de precarietat habitacional i que poden constituir un pas previ per quedar-se sense llar. 

Té el convenciment que cal treballar des de la prevenció i per això formula la pregunta. 

 

La Sra. ORTIZ respon que tenir una fotografia fixa del risc d’exclusió residencial és complex i 

que, segurament, mai no s’aconseguirà, perquè hi intervenen factors com la precarietat laboral, 

els preus del mercat, entre altres. Opina que l’Ajuntament es pot anticipar però que també ha 

d’afrontar les sorpreses, com per exemple la modificació de la renda mínima d’inserció que, al 

seu parer, deixa fora del seu abast a milers de persones de la ciutat i multiplica la pobresa i les 

tensions en l’accés a l’habitatge i l’exclusió. 

Informa que la xarxa de Serveis Socials de Barcelona és un servei a partir del qual coneixen les 

situacions de dificultat de les famílies i el nombre de persones afectades per l’exclusió 
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residencial. També fa referència al Servei d’Inserció Social (SIS), el Centre d’Urgències i 

Emergències Socials (CUESB), i el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) de dones 

que han patit violència masclista, a part de la mateixa xarxa d’oficines d’Habitatge. 

Anuncia que les dades obtingudes a través d’aquests dispositius es complementen amb 

l’informe de la Xarxa d’Atenció a les Persones sense Llar, ja que cal incloure tant les persones 

que viuen al carrer com les persones que es troben a centres tant municipals com d’entitats, i 

diu que tenen comptabilitzades 2.341 persones amb necessitats d’acolliment residencial. 

Tot i això, considera que tot plegat no és suficient per veure quines són les necessitats a mig 

termini i pensa que caldrà tenir en compte els canvis en les condicions socioeconòmiques d’una 

banda, i l’evolució dels suports d’altres administracions, que s’han reduït, de l’altra, així com 

les modificacions legislatives. També destaca que la facilitat de desnonar o no és una altra 

qüestió clau a tenir en compte. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

14.-  (M1519/2233) Quantes dones en situació de sense llar, així com quantes peticions diferenciades 

per gènere per accedir als CPA Centres de Primera Acollida no han estat cobertes per manca de 

places disponibles en els anys 2014 i 2015? 

 

La Sra. ANDRÉS recorda que en el plenari anterior es va disposar del darrer informe de la 

Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar i apunta que el seu grup posava l’accent en les dones 

que, per diferents factors, pateixen aquesta situació, ja que se’ls sumen les dificultats pel fet de 

ser dones, com la menor possibilitat de tenir una integració laboral que els doni independència, 

o la fugida de situacions de violència masclista, situacions d’assetjament i pressió sexual, o 

altres per les quals el seu grup va demanar l’elaboració d’un pla específic per abordar les 

necessitats d’aquestes dones. A més, destaca que l’informe xifrava en un 14% la població de 

dones sense llar ateses en centres d’atenció primària. Per tot plegat, formula la pregunta. 

 

La Sra. ORTIZ respon que en el decurs del 2014 i del 2015, l’ocupació dels centres de primera 

acollida va ser del 98% i del 99%, respectivament, i que, respecte a la distribució per gènere, la 

d’homes va ser del 100%, per la qual cosa no es va atendre la demanda de les dones. 

Tot i això, diu que l’Ajuntament té els instruments per fer-ho i mostra el seu acord amb el fet 

que l’informe de sensellarisme incorpori la perspectiva de gènere. Declara que al carrer hi ha 

menys dones que homes, però afegeix que el percentatge de dones sense recursos que estan en 

diferents pisos d’inclusió o en infrahabitatge és més ampli. Considera que cal veure com són els 

equipaments i per què les dones no hi volen anar. 

Finalment, informa que s’està treballant per dissenyar aquests equipaments per tal que siguin, 

efectivament, centres d’acollida. 

 

La Sra. ANDRÉS diu que si no hi ha demanda desatesa per manca de places, llavors voldria que 

es posi una atenció especial en els motius pels quals les dones han anat als centres d’atenció 

primària. 

 

Es dóna per tractada. 

 

15.-  (M1519/2234) Quins dels 2.161 nous pisos de lloguer social anunciats pel govern municipal 

aniran a habitatges dotacionals i d’aquests quants per a gent gran i quants per a joves? 
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La Sra. ANDRÉS planteja la pregunta relacionada amb l’anunci per part del govern de la 

posada en funcionament de 2.161 pisos nous de lloguer social. Recorda que el 40% dels 

sol·licitants d’habitatge de protecció oficial o públic són joves entre 18 i 35 anys, i pregunta 

quants dels nous pisos es destinaran a aquest col·lectiu. 

Fa referència als pisos de gent gran tutelats, que considera que funcionaven molt bé, i pregunta 

al govern si d’aquests nous pisos n’hi haurà per a gent gran. 

 

El Sr. MONTANER respon que una part dels nous pisos ve de l’anterior mandat i està en obres, 

i l’altra són deu solars que s’han traspassat de Bagursa al Patronat Municipal de l’Habitatge. 

Indica que, en les operacions en execució, està previst que hi hagi habitatge dotacional per a 

gent gran i per a gent jove, i matisa que, per a gent gran, es preveuen 295 habitatges i que, per a 

gent jove, 421, amb la qual cosa serien un total de 716 habitatges dels 2.161 esmentats. Indica 

que la resta es destinarà a lloguer social per altres sectors, tot i que no és una qüestió tancada, 

sinó que està a debat. 

Assenyala que, en el cas d’habitatge per a gent jova, el govern està treballant amb el Consell de 

la Joventut per debatre si se’n fan més i com s’adjudiquen, ja que és una qüestió cada cop més 

complexa tenint en compte la mesa d’emergència i els sectors vulnerables. Per aquest motiu, 

informa que el mateix dia de la Comissió el govern vol proposar al Consell Social de 

l’Habitatge de Barcelona la creació d’un grup de treball específic sobre l’adjudicació 

d’habitatge dotacional per a joves o per a lloguer social. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la resposta i manifesta l’esperança per seguir tractant el tema. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

16.-  (M1519/2240) Quin ha estat el cost de cadascun dels projectes vinculats als diferents àmbits 

que són competència d’aquesta Comissió i que han estat revisats, anul·lats o no s’han pogut 

realitzar, com ara, l’exposició «Paradoxes de la Llibertat» al Born Centre Cultural o la 

candidatura de la «Ryder Cup»? Desglossar la resposta, per projecte i cost, tot indicant les 

quantitats ja abonades per cadascun. Preguem se’ns lliuri còpia de la resposta per escrit. 

 

La Sra. ESTELLER formula la pregunta i demana quins són els projectes vinculats en diferents 

àmbits de la Comissió que al llarg dels mesos han estat revisats, anul·lats o no s’han pogut 

realitzar per part del govern municipal. 

Especifica que, pel que sap, hi ha dos projectes, un dels quals és l’exposició «Paradoxes de la 

llibertat», del Born, sobre el qual demana quins en són els costos, i l’altre és la Ryder Cup, 

sobre la qual diu que hi va haver una subvenció de 250.000 euros el mes de desembre, 

pràcticament de liquidació perquè, entre altres coses, es va adjudicar la candidatura a Itàlia. 

Indica que el seu grup impulsava Barcelona com a marca, amb el prestigi internacional que té la 

ciutat, i demana quins són els projectes i costos per a cada un d’ells, tant dels que són coneguts 

com dels que no. 

 

La Sra. ORTIZ retreu a la Sra. Esteller que la pregunta és una mica difícil de desxifrar i respon 

pels dos exemples esmentats. En primer lloc, diu que l’exposició «Paradoxes de la llibertat» va 

ser un encàrrec de l’anterior govern, que es va aturar abans de les eleccions del 24 de maig. 

Informa que, en termes de despesa en comissaris com a projecte museogràfic, va arribar als 

36.983 euros i que es va decidir que no es fes tota la despesa que suposava a futur, vist el canvi 

de rumb del nou comissionat de Memòria. Respecte a la candidatura Costa Brava de Barcelona 
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2022 per allotjar la Ryder Club, informa que l’Ajuntament no aportarà els 7.300.00 euros que es 

demanaven d’afí tot i que sí que hi ha donat suport institucional. Afegeix que l’únic que va 

pagar va ser la quantitat a la qual s’havia compromès el govern anterior, que eren 250.000 euros 

pel treball de la candidatura, i assenyala que, per tant, hi ha hagut un estalvi de 7 milions 

d’euros. 

Així mateix, comenta que s’han redirigit els 150.000 euros que anaven al Saló de la Infància 

cap als districtes i les activitats d’accés lliure a la plaça de Catalunya. Fa saber que si la Sra. 

Esteller vol concreció dels projectes, el govern la hi donarà. 

 

La Sra. ESTELLER respon que sí que vol concreció i especifica que vol saber el cost que ha 

suportat l’Ajuntament per anul·lar els projectes, no per refer-los o modificar-los. 

Respecte al Saló de la Infància, mostra la seva sorpresa pel fet que l’Ajuntament es retirés del 

Saló per fer una sèrie d’activitats més reivindicatives que no pas lúdiques. 

Pel que fa a la Ryder Club, considera que l’estalvi dels 7 milions s’ha d’interpretar, perquè la 

candidatura no ha guanyat i, per tant, no s’ha produït un retorn de la inversió. 

 

La Sra. ORTIZ demana a la Sra. Esteller que ho presenti per escrit perquè amb el temps de què 

disposa a la Comissió no li pot respondre a tot el que vol saber. 

Apunta que si bé l’Ajuntament s’ha retirat de participar al Saló de la Infància, no ha impedit 

que se celebrés i, en canvi, ha permès que se celebrin activitats lliures a tots els districtes de 

Barcelona i de gaudi gratuït per als infants. 

 

Es dóna per tractada. 

 

17.-  (M1519/2241) Quines raons i valoracions té el govern municipal sobre les peces que va tocar el 

grup musical contractat a l’escenari de la plaça Catalunya el passat 31 de desembre de 2015, 

indicant el cost per a l’Ajuntament? 
 

La Sra. ESTELLER formula la pregunta i explica que el govern va substituir les activitats 

lúdiques de la plaça de Catalunya, com ara la pista de gel, per una sèrie d’activitats 

reivindicatives nadalenques. A més, destaca que a l’espai del Bosc dels Infants es va celebrar un 

concert el dia 31 amb la interpretació de cançons vinculades a ETA com ara Sarri, Sarri, del 

grup Kortatu, en la qual s’animava als nens a cantar, cosa que troba inadmissible. Informa que 

molts pares van marxar per aquest motiu i pregunta quina opinió té el govern sobre el fet que es 

cantés aquesta cançó, quin va ser el cost del concert i qui el va organitzar. 

 

La Sra. ORTIZ es queixa del fet que la lectura que va fer la premsa sobre el concert marqui 

l’agenda de la Comissió i diu que cal posar les coses en el seu context. Explica que el 31 al 

matí, Always Drinking Marching Band, formada per 45 membres de la banda i 6 convidats, es 

va encarregar de la música i de les activitats d’aquell dia a la plaça de Catalunya, i especifica 

que la banda es caracteritza per fer versions que són conegudes pel públic, com la de Sarri, 

Sarri, buscant la complicitat i donant un caràcter participatiu als concerts. Indica que es van 

interpretar temes de Nirvana, Madness i estàndards de jazz, i que el tema de Kortatu es va 

interpretar sense la lletra, seguint la melodia vocal tal com s’acostuma a fer des de fa anys. 

Informa que el preu per l’actuació de la banda el dia 31 va ser de 5.400 euros més IVA i 

considera inútil tractar aquest tema en la Comissió. 

 

La Sra. ESTELLER retreu a la regidora que li digui que aquest és un tema inútil i considera que 

l’Ajuntament adoctrina els nens i els familiaritza amb bandes etarres, cosa que troba 

inacceptable. 

Demana qui va contractar el grup i fa saber que l’acompanya el president de l’Associació de les 
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Víctimes del Terrorisme. També manifesta que va rebre correus electrònics per part de pares 

queixant-se per aquest tema i avergonyint-se de l’Ajuntament. 

 

La Sra. ORTIZ troba vergonyós treure i aprofitar-se de les víctimes del terrorisme. Mostra tota 

la solidaritat amb les víctimes i reitera que la cançó Sarri, Sarri és una cançó tradicional d’ska. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

18.-  (M1519/2221) Quines connotacions i condicions té per l’Ajuntament de Barcelona aquest acord 

amb la SAREB, com s’ha desenvolupat les negociacions, què suposarà a nivell econòmic per 

l’Ajuntament i de quin augment de l’habitatge de lloguer social estem parlant realment? 

 

La Sra. ROVIRA formula la pregunta. 

 

El Sr. MONTANER respon que el resultat és altament positiu i informa que és la primera 

vegada que un ajuntament de l’Estat aconsegueix un conveni amb la Sareb, cosa que fa que 

altres ajuntaments els vulguin imitar. Matisa que és un conveni favorable perquè significa 200 

habitatges durant vuit anys, i que la quota és quasi simbòlica, ja que suposa 75 euros pels pisos 

ocupats, amb sis mesos de carència, i 125 euros pels buits, amb tres mesos de carència. Aclareix 

que dels 200 habitatges, n’hi ha 100 d’ocupats i 100 de buits. 

Explica que s’han mantingut converses mitjançant diferents canals i que han estat feixugues 

perquè s’exigia per part de la regidora que es firmés el conveni quan la Sareb cedís 50 pisos. 

Diu que la Sareb va fer un conveni amb la Generalitat de 900 pisos, dels quals només van 

arribar 4 a l’Ajuntament i es volia arribar a 50. 

En darrer lloc, comunica que hi haurà 100 famílies o unitats de convivència de la taula 

d’emergència que tindran pis i 100 que estaven en estat precari que veuran regularitzar la seva 

situació. 

 

La Sra. ROVIRA retreu que la informació sobre l’ampliació de 200 habitatges és falsa perquè 

són 100 d’una banda i 100 de l’altra. Comenta que, segons el contracte, l’Ajuntament haurà de 

pagar la seguretat privada dels habitatges i demana quina despesa preveu que li suposarà. 

Mostra el seu desacord amb el fet que s’hagi d’arribar a un pacte amb la Sareb perquè diu que el 

95% dels seus fons són diners públics i no té sentit, i manifesta la seva sorpresa per la resposta 

del Sr. Montaner. 

 

El Sr. MONTANER respon que no ha dit cap mentida i manifesta que els 200 pisos es 

gestionaran a través d’una comissió de seguiment comuna entre la Sareb i l’Ajuntament de 

Barcelona. Aclareix que es tracta de 200 pisos cedits, dels quals 100 estan ocupats. 

 

Es dóna per tractada. 

 

19.-  (M1519/2222) Saber si s’està realitzant i si és així en quin punt es troba la millora del protocol 

de detecció de necessitats d’alimentació dels nens i nenes escolaritzats, per tal de garantir la 

coordinació entre els centres escolars i la xarxa de serveis socials i sanitaris; realitzant 

entrevistes a totes les famílies susceptibles de requerir recursos per garantir la cobertura de 

necessitats bàsiques al llarg dels mesos d’estiu. 

 

La Sra. ROVIRA formula la pregunta. 
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La Sra. ORITZ matisa que aquest tema va sortir al plenari del juliol anterior i explica que les 

diferents àrees de govern l’han treballat, en coordinació amb el Consorci d’Educació i l’Institut 

Municipal de Serveis Socials, amb els quals s’han fet trobades mensuals per veure l’evolució de 

la qüestió i si es garantia la detecció de necessitats d’alimentació d’alumnes a partir del 

coneixement dels centres escolars. 

Informa que quan se sap que una família té dificultats econòmiques, la qüestió es trasllada a les 

comissions socials i als centres educatius. Així mateix, diu que hi ha un circuit de coordinació 

amb el Centre de Serveis Socials davant de situacions de vulnerabilitat nutricional, 

especialment dels infants de 0 a 3 anys, on es controla, sobretot, que facin les revisions i 

compleixin amb les vacunes establertes. 

Ara bé, opina que en la infància és més fàcil la detecció i que cal treballar, sobretot en l’àmbit 

de Serveis Socials, per empoderar les famílies i per la detecció entre els joves. 

En darrer lloc, afegeix que cal posar l’atenció en altres aspectes de la vida dels infants que no 

són l’alimentari i que tampoc no es compleixen però són importants i vulneren els seus drets. 

 

La Sra. ROVIRA explica que, després d’haver parlat amb persones de Serveis Socials i també 

de centres educatius, el seu grup ha sabut que la coordinació funciona mitjançant voluntarisme i 

hores extres, i creu que això manifesta que no hi ha una voluntat clara per part del govern 

perquè aquesta gestió es faci, ja que necessita recursos econòmics.  

 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Ciutadans: 

 

20.-  (M1519/1920) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports de 20 d’octubre de 2015 amb el contingut següent: La Comissió 

de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: - La creació d’un pla d’anàlisi de les situacions de 

les famílies i en especial de si existeixen pressions per part de col·lectius que realitzen 

pràctiques il·legals. - Pla de reinserció i reallotjament d’aquestes famílies i amb especial atenció 

en les famílies que tenen fills de menor edat o amb necessitats específiques. Es realitzarà la 

intermediació necessària per aconseguir la regularització en els casos en què sigui possible. - 

Pla de detecció i prevenció contra les pràctiques il·legals d’aquestes organitzacions que revenen 

o lloguen de manera precària habitatges ocupats il·legalment. 

 

La Sra. BARCELÓ formula el seguiment de la proposició aprovada a la Comissió del 20 

d’octubre de 2015. 

 

El Sr. MONTANER respon que el govern ha recopilat el màxim d’informació i que, 

actualment, està redactant uns protocols pels quals ha creat un grup de coordinació amb el 

comissionat de Seguretat, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana. 

Informa que es vol, en primer lloc, detectar les zones que tenen un alt percentatge d’ocupacions, 

sobretot en els barris de Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí, per, en segon lloc, analitzar el 

tipus de propietari i incidir en la seva responsabilitat. Matisa que els 24 pisos apartats del 

Patronat Municipal de l’Habitatge conformen un capítol a part. Diu que, en tercer lloc, es mira 

el tipus d’usuaris i les situacions que hi ha i els problemes de convivència que poden crear. 

Explica que les mesures amb les quals treballa el govern es divideixen entre els pisos del 

Patronat Municipal de l’Habitatge, als quals s’ha establert contacte amb 22 pisos i hi ha un 
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posicionament favorable en 13; i d’altra banda, amb els pisos ocupats que són propietat 

d’entitats financeres. Matisa que hi ha consentiment en 62 i no n’hi ha en 918, i especifica que, 

després, es mira com es pot intervenir i si hi ha ocupacions conflictives, coaccions, o altres, 

aspecte que es treballa conjuntament amb els cossos de seguretat esmentats. Informa que, en 

darrer lloc, es treballa la intervenció en els desnonaments d’ocupacions a precari i la 

modificació del reglament de la mesa d’emergències. 

Afegeix que tot això es recollirà en un pla que serà aplicable durant sis mesos. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la resposta i considera que és una feina important per donar 

resposta a les necessitats d’aquestes famílies. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PSC: 

 

21.-  (M1519/2235) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada a la Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports de 20 d’octubre amb el contingut següent: La Comissió de 

Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern municipal a la creació d’un fons per 

complementar des de Barcelona els recursos disponibles per als estudiants barcelonins amb 

beques Erasmus o amb beques per a estudiar a l’estranger, que suposi una aportació mensual 

accessòria d’entre 200 i 300 euros per persona complementant l’ajut que ja reben de forma 

progressiva i tenint en compte el cost de la vida al destí i la prioritat estratègica dels estudis en 

funció del retorn a la ciutat, fins a un màxim de 300 euros mensuals. Aquesta proposta serà 

treballada i consensuada en el marc de la Comissió Municipal d’Universitats, implicant els 

agents universitaris. 

 

La Sra. ANDRÉS presenta el seguiment de la proposició aprovada el 20 d’octubre anterior. 

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula al comissionat d’Educació i Universitats, el Sr. Essomba. 

 

El Sr. ESSOMBA exposa que l’estat d’execució actual està en la fase 1, que és la fase d’estudi i 

disseny, tot i que li agradaria que el projecte estigués més avançat, i n’explica els motius. Indica 

que, en primer lloc, cal tenir en compte que el nou govern va dir que s’adheria a la mesura 

sempre i quan es tingués present una sèrie de criteris, que impliquen un estudi en profunditat 

que, per manca de temps, no s’ha pogut realitzar. 

En segon lloc, fa referència a la impossibilitat d’incorporar la partida d’un milió d’euros que 

suposa la mesura en els pressupostos del 2016. Informa que estan estudiant possibilitats de fer 

alguna modificació pressupostària. A més, afegeix que encara no han pogut analitzar la 

viabilitat de la mesura. 

En tercer lloc, menciona el procediment de la mesura, ja que suposa que la proposició serà 

traslladada i consensuada en el marc de la Comissió Municipal d’Universitats, implicant agents 

universitaris. Entén que això significa parlar amb el Consell Assessor d’Universitats, sobre el 

qual encara no existeix un reglament ni hi ha cap funcionament establert que permeti convocar-

lo. Informa que, actualment, el govern està intentant fer una roda de converses amb rectors i 

agents universitaris i especifica que ell mateix s’ha reunit amb el director de l’Agència Catalana 

d’Universitats Públiques i el rector de la Universitat Pompeu Fabra per impulsar aquest Consell. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix la informació i manifesta la importància que tenen els estudis 

universitaris tot i no ser obligatoris, sobre els quals apunta que acostumen a quedar al marge de 

l’acció municipal. Pensa que d’aquesta manera s’introdueixen en l’esfera local i que són una 
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bona fórmula per impulsar la igualtat d’oportunitats entre els joves. 

Considera interessant treballar en la línia de trobar la complicitat de les universitats, sigui per 

via formal o informal, i confia que es trobarà la manera d’introduir alguna partida per a aquesta 

mesura en el pressupost. 

 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 
 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.20 h. 


