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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

Sessió de 20 de juny de 2017 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 20 de juny de 2017, s’hi reuneix la 

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

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

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

i Molist, Marilén Barceló Verea, Koldo Blanco Uzquiano, Juanjo Puigcorbé i Benaiges, 

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

Mata, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Teresa Ordóñez Rivero, que actua per delegació del 

secretari general i que certifica. 

 

També hi són presents les Imes. Sres.: Gala Pin Ferrando i Trini Capdevila i Burniol. 

 

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

Universitats; David Escudé Rodríguez, comissionat d’Esport, i la Sra. Gemma Tarafa Orpinell, 

comissionada de Salut. 

 

Excusa la seva absència la Ima. Sra. Laura Pérez Castaño. 

 

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

 

S’obre la sessió a les 9.34 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.-  (20170107)  

Del gerent municipal, de 12 de juny de 2017, que adjudica a UTE Airun Serveis Culturals i Joc 

al Segon, SL el contracte relatiu a la realització del projecte "El pregó dels infants a les festes 

de Santa Eulàlia", per als exercicis 2017-2019, i per un import de 112.630,80 euros. 

 

2.-  (20179204) Districte de Sants-Montjuïc 

Del gerent municipal, de 29 de maig de 2017, que adjudica a Llop Gestió Esportiva, SL el 

contracte del servei de gestió i dinamització del poliesportiu Energia, per als exercicis 2017-

2018, i per un import de 99.894,33 euros. 

 

 



 

Ref: CCP 6/17 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 22/ 6/ 2017 9: 34 
2 

 

3.-  (20172036) Districte de Gràcia 

Del gerent municipal, de 23 de maig de 2017, que adjudica a Fundació Marcet el contracte de la 

gestió de la pista poliesportiva municipal Josep Comellas, fins al 31 de desembre de 2018. 

 

4.-  (20171008) Districte de Gràcia 

Del gerent municipal, de 9 de juny de 2017, que adjudica a Artes Gráficas Auxiliares del Libro 

el contracte relatiu al servei d’impressió de material per a la difusió i la divulgació d’activitats, 

actes i altres manifestacions al Districte de Gràcia, per als exercicis 2017-2018, i per un import 

de 89.000,01 euros. 

 

5.-  (246/2016) Districte d’Horta-Guinardó 

Del gerent municipal, de 23 de maig de 2017, que adjudica a Progess, Projectes i Gestió de 

Serveis Socials el contracte relatiu a la direcció, gestió i animació dels programes de 

dinamització sociocultural del centre cívic Matas i Ramis, per als exercicis 2017-2019, i per un 

import de 383.192,17 euros. 

 

6.-  (2001/2017) Districte de Sant Andreu 

Del gerent municipal, de 2 de juny de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza despesa 

i inicia l’expedient de contractació del servei de gestió del recinte Fabra i Coats, per als 

exercicis 2017-2019, i per un import de 440.902,08 euros. 

 

7.-  (2054/2017) Districte de Sant Andreu 

Del gerent municipal, de 2 de juny de 2017, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza despesa 

i inicia l’expedient de contractació del servei de lleure infantil barris franja Besòs, per als 

exercicis 2017-2019, i per un import de 440.065,57 euros. 

 

8.-  (20171054) Districte de Sant Martí 

Del gerent municipal, de 21 d’abril de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i convoca 

licitació, per procediment obert, del contracte per a la gestió i explotació del camp de futbol 

municipal Menorca. 

 

9.-  (20171056) Districte de Sant Martí 

Del gerent municipal, de 21 d’abril de 2017, que aprova els Plecs de clàusules i convoca 

licitació, per procediment obert, del contracte per a la gestió i explotació del poliesportiu la Nau 

del Clot. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 18 de maig de 2017: 

 

10.-  (20170039) ADJUDICAR el contracte núm. 17000942, que té per objecte la gestió de l’Oficina 

del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI) i el foment de la inserció laboral de les persones en 

risc d’exclusió, per un import de 641.679,06 euros, IVA inclòs, de conformitat amb la proposta 

de valoració i classificació continguda en l’expedient a Progess, Projectes i Gestió de Serveis 

Socials, SL, amb NIF núm. B59960526, i d’acord amb la seva proposició en ser l’única oferta 

presentada, sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient en el 

pressupost posterior a l’actual. DISPOSAR a favor de l’adjudicatari l’esmentada quantitat amb 

càrrec a la partida i als pressupostos que s’indiquen en el document comptable, amb el següent 

desglossament: 583.344,60 euros de pressupost net i 58.334,46 euros en concepte d’IVA al 

tipus impositiu del 10%, d’acord amb els preus següents: Preu del Servei global: 280.186,60 
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euros, IVA no inclòs. Preu del Servei suport jurídic expert: 62.376,00 euros, IVA no inclòs. 

Preu del Servei suport desenvolupament projectes socials: 56.142,00 euros, IVA no inclòs. Preu 

del Servei de capacitació especialitzada: 184.640,00 euros, IVA no inclòs. REQUERIR 

l’adjudicatari per a la formalització del contracte en el termini màxim de 5 dies, a comptar del 

següent al de la recepció per part de l’adjudicatari del requeriment per a la formalització, 

sempre que hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de 

l’adjudicació i no s’hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui suspensió de la 

formalització o s’hagués acordat l’aixecament de la suspensió. DONAR-NE compte a la 

Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports. 

 

Acords de la Comissió de Govern de 25 de maig de 2017: 

 

11.-  (134/2017) INICIAR l’expedient per a la contractació de Serveis de gestió, dinamització i 

coordinació de l’Espai Jove Casa Sagnier i del Punt d’Informació Juvenil de Sarrià-Sant 

Gervasi de juliol de 2017 a juny de 2018, amb mesures de contractació pública sostenible, amb 

núm. de contracte 17002531, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment 

obert, i amb un pressupost total de licitació de 539.655,16 euros, IVA inclòs; APROVAR les 

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

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

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

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

pressupost net 445.996,00 euros; tipus impositiu del 21% d’IVA, i import de l’IVA 93.659,16 

euros; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

corresponent/s; DONAR compte d’aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

12.-  (50008/17) INICIAR l’expedient per a la contractació de Gestió de serveis públics, en la 

modalitat de concessió, per a la gestió i explotació del centre cívic, el casal infantil i l’espai 

familiar Vil·la Urània per als anys 2017 a 2019, amb núm. de contracte 17C00010, mitjançant 

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

licitació d’1.144.100,00 euros exempt d’IVA, en concepte de subvenció màxima per tal de 

mantenir l’equilibri econòmic de la concessió; APROVAR les actuacions preparatòries 

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

reguladors del contracte; CONVOCAR la licitació per a la seva adjudicació; AUTORITZAR 

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

mateix document condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

corresponent/s. DONAR compte d’aquesta resolució a la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports. 

 

Acord de la Comissió de Govern de 8 de juny de 2017: 

 

13.-  (20170220) APROVAR el conveni marc entre l’Ajuntament de Barcelona i Creu Roja 

Espanyola a Barcelona en matèria d’acció social, comunitària i sociosanitària, vigent des del dia 

següent a la seva formalització fins al 31 de desembre de 2019. FACULTAR la Ima. Sra. Laia 

Ortiz Castellví, Regidora de l’Àrea de Drets Socials, per a la signatura de l’esmentat conveni, 

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

Socials, Cultura i Esports. 

 

Es comunica. 
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b)  Mesures de govern 

 

1.-  Programa d’esports per a persones refugiades a Barcelona. 

 

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

 

El Sr. ESCUDÉ saluda tothom i observa que, casualment, aquesta mesura es presenta el dia que 

Nacions Unides va decretar com el Dia Mundial del Refugiat. 

Tot seguit, agraeix la col·laboració del coordinador del pla «Barcelona, ciutat refugi», el Sr. 

Ignasi Calbó, present a la sala i sense el qual no hauria estat possible presentar aquesta mesura. 

Indica que tots dos estan a la disposició dels grups per resoldre qualsevol dubte sobre la mesura, 

que vol sumar-se a la feina que duu a terme l’Ajuntament en l’àmbit de les persones refugiades. 

Posa de manifest que l’esport contribueix a facilitar la integració dels sol·licitants d’asil a la 

ciutat, gràcies a la universalitat del seu llenguatge, que fa que sigui un bon canal per a la 

socialització de tothom, independentment de la seva procedència. 

Exposa que el programa es basa en dues línies d’acollida: els centres esportius municipals, per a 

persones de més de 16 anys, i l’oferta esportiva fora de l’horari escolar, per a nens i joves 

d’entre 6 i 17 anys. Explica que la xarxa d’equipaments esportius de la ciutat oferirà 100 places 

a sol·licitants de protecció internacional de més de 16 anys que es trobin en la fase 1 del pla 

d’acollida internacional —43 sol·licitants ja se n’estan beneficiant—, amb una oferta màxima 

de 5 places simultànies per centre, i la persona beneficiària accedirà gratuïtament a qualsevol 

dels 42 centres durant un període inicial de sis mesos prorrogable a tres més. Els menors d’edat, 

d’altra banda, poden demanar incorporar-se a les activitats esportives organitzades per 

qualsevol entitat esportiva homologada per l’Institut Barcelona Esports a tota la ciutat al mateix 

centre educatiu o en un altre centre o equipament esportiu, també per un període de sis mesos 

prorrogable a tres més. 

Indica que s’ha intentat simplificar al màxim el protocol de sol·licitud: les entitats gestores del 

Pla estatal d’acollida a persones refugiades que operen a la ciutat ompliran la sol·licitud, la 

lliuraran a la Direcció d’Atenció i Acollida, i aquesta la derivarà a l’IBE perquè la gestioni. 

Per acabar, informa que el pressupost consta de 54.840 euros per a la pràctica esportiva en els 

centres esportius municipals, i de 36.000 euros per a les activitats de l’oferta esportiva escolar 

amb les entitats homologades. 

 

La Sra. FANDOS pregunta si, en el cas que el ponent exhaurís el seu temps, acumularia el de 

BC i el del PSC. 

 

La Sra. BENEDÍ respon que això només s’aplica a les proposicions. 

 

La Sra. FANDOS agraeix l’aclariment. 

Tot seguit, posa de manifest que el seu grup sempre estarà d’acord amb qualsevol mesura que 

faci de l’esport un element de cohesió social, i esmenta l’informe de la dimensió social de 

l’esport a Barcelona elaborat en el mandat anterior, que demostra la línia de treball del seu grup. 

Entrant ja en la mesura presentada, pregunta de quina manera es farà el seguiment de les 

persones que aconsegueixin l’accés als CEM i com se’n garantirà la inserció, ja que el simple 

fet d’accedir a una entitat esportiva de manera individual difícilment promourà la cohesió social 

i la integració de la persona. Entén que caldria arribar a un acord amb la UFEC o amb alguna 

altra entitat per exercir aquesta funció de seguiment. 
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D’altra banda, considera que el cost no hauria d’anar a càrrec de la partida de promoció 

esportiva dels centres, cosa que perjudicaria les entitats i els clubs, sinó a càrrec de l’Institut 

Barcelona Esports. 

En darrer lloc, vol saber si la segona línia d’actuació, dedicada als infants, es relaciona amb el 

programa de beques esportives, ja que els infants escolaritzats ja tindrien accés a aquest 

programa. 

 

La Sra. BARCELÓ saluda els presents i manifesta sorpresa pel fet que en aquesta sessió només 

hi hagi una mesura de govern, quan a la ciutat hi ha moltes desigualtats. 

A continuació, expressa el convenciment del seu grup que l’esport és una bona eina de 

prevenció que potencia el benestar físic, psicològic i social de les persones i permet la 

integració. Observa que dos nens poden jugar amb una pilota i entendre’s malgrat parlar 

llengües diferents. 

Pel que fa a la mesura presentada, pregunta si els nens que estan escolaritzats no tenen ja accés 

a l’esport mitjançant programes com el «Convivint esportivament» o les subvencions per a la 

pràctica esportiva en horari lectiu i no lectiu. També voldria saber quants nens refugiats hi ha a 

Barcelona, quin accés tenen als programes esportius, quins problemes tenen per accedir-hi i 

quin seguiment se’n fa. Subratlla la importància de crear bons vincles i que tots els nens de la 

ciutat tinguin les mateixes oportunitats pel que fa a esport i altres activitats lúdiques, socials i 

culturals. 

Assenyala que, a banda de garantir l’accés universal a la pràctica esportiva —necessari en totes 

les edats—, caldria garantir unes instal·lacions en bones condicions, però la realitat és que a 

Barcelona hi ha equipaments, com el centre esportiu municipal de Canyelles, amb problemes 

d’infraestructures. 

Per acabar, recorda que a l’inici de la legislatura, el Grup Municipal d’ERC va fer una demanda 

referent a l’accés a l’esport de les persones sense recursos, i pregunta en quin punt es troba 

aquesta qüestió. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ saluda tothom, posa en valor la capacitat de l’esport —una eina de 

transformació social de potència infinita— d’afavorir la convivència, fomentar la participació i 

la interculturalitat, així com de potenciar la igualtat i la cohesió social, i assenyala que la 

mesura de govern arriba una mica tard: el Programa d’esport per a persones refugiades hauria 

hagut de tenir-se en compte des del començament del Pla d’acollida. D’altra banda, manifesta 

sorpresa pel fet que la mesura sigui pràcticament una translació literal d’una mesura aplicada 

pel Govern de la Generalitat, el Programa català de refugi, però amb una redacció més 

reiterativa i a vegades força imprecisa. 

Tot seguit, comenta sis aspectes sobre la mesura: 

1. Es parla de l’oferta esportiva fora de l’horari escolar adreçada a la població d’entre 6 i 17 

anys, però en alguns llocs es parla de 16 i de 18 anys. 

2. S’anuncien les limitacions temporals de l’acollida que imposa l’Estat espanyol, però no 

s’indica com es pensa simplificar administrativament el procediment d’accés, llarg i complex, a 

ambdues ofertes. 

3. No s’estableixen connexions amb altres activitats esportives i extraescolars que ja es realitzen 

als barris amb força èxit, com ara el programa Baobab o el Campus Olímpia, experiències 

importants per garantir l’èxit de la pràctica esportiva, entesa com a hàbit de salut i com a factor 

de cohesió i participació de qualsevol col·lectiu de la societat. 

4. No s’explica com es garantirà l’accés a les activitats esportives dels menors de 16 anys fora 

del calendari lectiu. El temps disponible per fer l’acollida és limitat i no es pot controlar el 
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moment en què arriben els refugiats, per la qual cosa caldria considerar períodes lectius i no 

lectius per optimitzar els objectius descrits a la mesura. 

5. Es limiten les places per centre esportiu, sense tenir en compte les singularitats de cadascun. 

Per exemple, el Sant Andreu i el Casa Bloc haurien de donar cobertura a un gran nombre de 

famílies refugiades. Caldria intentar evitar trencar els vincles que s’estableixen entre persones 

refugiades, sovint encara febles. 

6. L’accés a l’habitatge del col·lectiu de persones refugiades és un dels principals problemes a 

l’hora d’assolir l’autonomia personal necessària, sense la qual difícilment es pot practicar cap 

esport. Per això, paral·lelament a mesures necessàries com el Programa d’esport per a persones 

refugiades, caldria fer un esforç molt més gran en matèria d’habitatge per donar solucions i 

recursos a un col·lectiu molt castigat. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta que l’esport és una eina d’integració, educació i socialització, i el 

seu grup, en línies generals, valora molt els objectius que persegueix la mesura, però té dubtes 

sobre alguns dels seus elements i entén que aquesta no especifica de quina manera es garantirà 

que els objectius veritablement es materialitzin. 

En primer lloc, voldria saber quantes persones hi ha a Barcelona que formarien part dels 

col·lectius als quals s’adreça la mesura, quins són els perfils de les persones refugiades pel que 

fa a ingressos, quants dels nens estan escolaritzats, quants d’aquests podrien accedir a l’esport 

mitjançant altres vies (beques, programes escolars, etc.) i, en aquests casos, com 

s’instrumentalitzaria aquest accés a la pràctica esportiva. 

En segon lloc, pregunta com es farà el seguiment de les persones que accedeixin a un centre 

esportiu, ja que hi ha persones que s’hi apunten però després no hi assisteixen amb regularitat, i 

aquestes places podrien aprofitar-les altres persones. 

 

La Sra. ROVIRA expressa la convicció del seu grup que cal promocionar i socialitzar l’esport i 

elaborar un pla municipal per obrir més centres esportius públics, amb més oferta sobretot per a 

la infància, les persones amb diversitat funcional i la gent gran, entre altres col·lectius. 

Subratlla, però, que el programa presentat avui reflecteix una lògica racista i una lògica classista 

perverses, tenint en compte la situació que hi ha actualment als carrers de Barcelona, sobretot 

per a les persones que són refugiades econòmiques i sobreviuen perseguides per autoritats 

municipals. 

Assenyala que el Govern encara no ha exposat clarament els criteris que fan que una persona es 

consideri o no refugiada, si bé de la seva praxi es desprèn que una persona refugiada és la que 

no contradiu mai la política del Govern de paper mullat i de perpetuació del colonialisme i el 

racisme institucional que continuen existint als carrers de la ciutat. 

Remarca que l’Estat espanyol, la Generalitat i l’Ajuntament, amb els respectius cossos policials, 

les oficines d’estrangeria i els mitjans de comunicació, dia a dia duen a terme una 

criminalització social, un control de la població migrada i/o racialitzada, i una persecució i 

violació dels seus drets i de la seva integritat. 

Critica que el Govern municipal sovint eludeixi responsabilitats i culpi el Govern central per 

justificar al·legalitats, amb les quals es manté una relació que resulta estressant i descol·locant: 

d’una banda, el Govern municipal hi col·labora i les compleix a estones, les critica i fa plans per 

pal·liar-les a temps parcial, i se’n desmarca però reconeix un marc legal o una directriu, i acaba 

aplicant polítiques racistes, masclistes i classistes que van des de la Unió Europa fins a la plaça 

Catalunya. 

Indica que el fragment de la mesura que parla d’adquisició d’habilitats socials i personals que 

permetin a les persones refugiades crear un vincle amb la societat d’acollida i assolir 

l’autonomia que els permeti viure al país com a ciutadanes de ple dret expressa un paternalisme 
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humiliant, així com la hipocresia eurocentrista i blanca. Subratlla que per parlar de ciutadania i 

de drets, és imprescindible donar resposta a preguntes com quan es tancarà el CIE, quan es 

crearan protocols per col·laborar en la regularització de persones que el mateix Govern acaba 

considerant il·legals, quan acabaran les batudes racistes, quan es deixarà de col·laborar amb les 

institucions dedicades a perpetuar el colonialisme i, per tant, quan es deixarà d’executar la Llei 

d’estrangeria, o quan s’obriran els serveis d’informació i assessorament a totes les persones que 

visquin i treballin a Barcelona. 

 

El Sr. ARDANUY saluda tothom i manifesta el seu acord amb la idea i l’objectiu de la mesura, 

que entén que pot ser útil per dotar de més plenitud i qualitat de vida les persones refugiades. 

Voldria saber, però, quina previsió hi ha respecte del nombre d’usuaris. D’altra banda, observa 

que el pressupost no hauria de procedir de la partida de promoció esportiva dels centres. 

 

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

 

El Sr. ESCUDÉ exposa que el seguiment de les persones beneficiàries del Programa el fan les 

mateixes entitats, que treballen al costat de cada sol·licitant, i diu a la Sra. Fandos que la 

despesa és una desena part de la despesa que comporta el programa d’aturats i l’accés dels 

aturats a qualsevol centre esportiu municipal, de manera que no hi ha cap correlació entre una 

cosa i l’altra i no hi ha d’haver absolutament cap problema. 

Diu a la Sra. Barceló que tant de bo hi hagués més equipaments esportius municipals i que es 

treballa perquè així sigui, i li demana que doni suport als pressupostos per facilitar aquest 

augment. D’altra banda, observa que el calendari de beques dificulta l’operativitat que 

requereix la cura del refugiat, per la qual cosa, per una qüestió operativa, és molt més senzill 

optar per una altra via, i li diu que ha barrejat horari lectiu i no lectiu —aclareix que la mesura 

parla d’horari no lectiu. 

Pel que fa a la intervenció del Sr. Puigcorbé, puntualitza que el Programa català de refugi no 

inclou cap referència a l’esport i ni tan sols ha estat aprovat al Parlament, li pregunta quants 

allotjaments ofereix aquest pla o quants refugiats atén, i el convida a fer el mateix prec al seu 

grup al Parlament. 

 

El Sr. ESCUDÉ clou la intervenció dient que pot acceptar qualsevol crítica, però no que se’ls 

titlli a ell o al Govern de racistes o de classistes. 

 

La Sra. FANDOS suggereix que el Programa es porti al grup de treball dedicat als drets socials 

del Consell Municipal de l’Esport, per poder-lo avaluar amb les entitats i anar-ne fent el 

seguiment. 

 

La Sra. BARCELÓ aclareix que ella no ha demanat més instal·lacions esportives, sinó que les 

existents estiguin en bones condicions, i tampoc no ha barrejat conceptes, com sí ha fet el Sr. 

Escudé, que no ha contestat quants nens refugiats estaven escolaritzats a la ciutat, quants tenien 

accés als programes i quines dificultats havien tingut per accedir-hi. Demana que aquestes 

preguntes es responguin per escrit. 

 

La Sra. ESTELLER subratlla que caldria especificar quines persones es poden acollir a cada 

programa, i facilitar una imatge global de la situació que permeti valorar quines accions es 

poden fer i amb quin control. 

 

Es dóna per tractada. 
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c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

2.-  (CO 2017-06/15) APROVAR el conveni de col·laboració entre l’administració de la 

Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut, el Consorci Sanitari de Barcelona i 

l’Ajuntament de Barcelona per a la integració dels usuaris de PAMEM en el sistema de 

cobertura pública del Servei Català de la Salut (CatSalut) per a la prestació de l’assistència 

sanitària, i aconseguir la solvència econòmica i financera de PAMEM. DEIXAR sense efecte, a 

partir de la signatura del conveni de col·laboració a dalt esmentat, l’acord del Plenari del 

Consell Municipal de 17 de setembre de 1993 que va ratificar el decret d’Alcaldia de 6 de 

setembre de 1993, que aprova el Conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i la Conselleria de 

Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’acorda que l’Institut de 

Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal Municipal, (PAMEM) prestarà l’assistència 

sanitària al personal funcionari de l’Ajuntament de Barcelona en actiu a 31 de març de 1993 i 

als actuals pensionistes provinents de l’Ajuntament de Barcelona, i a aquells que en el futur 

tinguessin aquesta condició, residents a la Província de Barcelona i que desitgin rebre 

l’assistència sanitària mitjançant aquesta modalitat. AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa de 

2.453.645,95 euros a favor del l’Institut de Prestacions d’Assistència Mèdica al Personal 

Municipal, amb càrrec a l’aplicació pressupostaria 0201 31211 46717 dels pressupostos dels 

anys 2017 fins al 2021 d’acord amb l’establert en l’annex 1 del conveni i subordinada al crèdit 

que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos; AUTORITZAR I DISPOSAR la 

despesa de 3.750.000 euros a favor del Consorci Sanitari de Barcelona, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostaria 0201 31211 76737 dels pressupostos dels anys 2017, 2018 i 2019 d’acord amb 

l’establert en l’annex 1 del conveni i subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 

respectius Pressupostos; FACULTAR l’Alcaldia per a la signatura del present conveni, així 

com també per a la de qualsevol documentació necessària per a l’efectivitat dels acords que en 

ell s’hi contenen. ENCARREGAR a PAMEM la tramitació de la notificació als interessats dels 

efectes d’aquest acord. 

 

La Sra. BENEDÍ recorda que cap grup ha manifestat que vulgui intervenir en aquest punt, de 

manera que aquests únicament explicaran els seus vots. Tot seguit, llegeix la proposta. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada de Salut. 

 

La Sra. TARAFA observa que un canvi com el que recull aquesta proposta pot generar neguits, 

pors, incerteses i, de vegades, descontent. Per això, durant el període de transició, el Govern ha 

facilitat mesures d’acompanyament, amb 20 sessions informatives a les quals han assistit 960 

membres del personal de l’Ajuntament o extreballadors; 5.650 trucades rebudes o fetes i 374 

pensionistes que ja s’han donat de baixa del PAMEM i han passat al CatSalut. 

 

Algú del públic interromp la Sra. Tarafa. 

 

La Sra. BENEDÍ recorda que els assistents no poden intervenir, i demana silenci i respecte. 
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La Sra. TARAFA continua explicant que l’acompanyament es durà a terme fins al 30 de 

setembre, i recorda que el Govern s’ha ofert a fer una comissió de seguiment amb alguns dels 

presents. 

D’altra banda, subratlla que el tancament de la part mutualista del PAMEM, a part d’una 

millora assistencial per a tothom, és un tancament d’un dèficit que arribarà a 22,9 milions 

d’euros el 30 de setembre. Davant d’aquest dèficit, l’Ajuntament, conjuntament amb la 

Generalitat, va demanar una auditoria, que està en curs i la prèvia de la qual està penjada al web 

de transparència de l’Ajuntament, com ho estarà l’auditoria final un cop enllestida. 

 

La Sra. HOMS expressa la reserva de vot del seu grup, que insta el Govern a arribar a un 

consens abans del Plenari i, en cas de no aconseguir-lo, retirar el punt. 

 

La Sra. BARCELÓ saluda les persones interessades en aquest punt que han assistit a la sessió, 

anuncia la reserva de vot del seu grup i manifesta el desig que hi hagi diàleg entre les dues parts 

i s’arribi a un consens en un aspecte tan important com aquest, que afecta la salut. 

 

La Sra. BENEDÍ expressa la reserva de vot del seu grup, que espera que les negociacions amb 

els usuaris del PAMEM arribin a bon port. 

 

La Sra. ESTELLER expressa la reserva de vot del seu grup, que demana al Govern que posi 

tota la cura possible en el diàleg amb els afectats i faci tots els possibles per arribar a un acord. 

 

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

 

El Sr. ARDANUY expressa la reserva de vot del seu grup. 

 

La Sra. ORTIZ expressa el vot favorable del Govern. 

 

La Sra. ANDRÉS comenta que és un expedient de la Comissió de Govern i que d’aquí al 

Plenari se n’han de poder compartir més informacions. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix l’assistència de les persones interessades en aquest punt. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern municipal i amb la reserva de vot del 

Grup Municipal Demòcrata, Cs, ERC, PP, CUP i el regidor no adscrit.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d’acord 

 

3.-  (12/2007-IMEB) PRORROGAR, de mutu acord, el contracte que té per objecte la concessió 

de la gestió de l’Escola Municipal de Música Nou Barris, per als propers cursos escolars 2017-

2018 i 2018-2019, a l’empara dels articles 23.2 i 278 del Text refós de la Llei de contractes del 

sector públic i de conformitat amb la clàusula 4a. del plec de clàusules administratives 

particulars que regeix el contracte i atès l’informe emès pel Director de Centres Educatius 

Municipals de 15 de febrer de 2017. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l’entitat 

adjudicatària, Fundació Pro Escola de Música La Guineu, amb NIF núm. G59052993, la 
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despesa per un import total de 798.975,84 euros, import exempt d’IVA, amb càrrec a la partida 

48980 32811 0001 dels pressupostos de 2017, 2018 i 2019, d’acord amb el següent 

desglossament: l’import de 159.795,17 euros a càrrec del pressupost 2017; l’import de 

399.487,92 euros a càrrec del pressupost de 2018 i l’import de 239.692,75 euros a càrrec del 

pressupost de 2019, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient que per a cada 

exercici autoritzin els respectius pressupostos; DECLARAR la vigència de la garantia 

dipositada per fer front al contracte que continuarà servint de garantia durant l’execució de la 

pròrroga. 

 

La Sra. BENEDÍ llegeix els punts 3 i 4, que es tractaran conjuntament. 

 

El Sr. CIURANA subratlla que, com en cada comissió, el Govern de BC es contradiu, ja que, 

d’una banda, defensa la remunicipalització dels serveis i, de l’altra, proposa externalitzacions. 

Concreta que, en aquest cas, es proposa la pròrroga de l’externalització d’escoles de música —

el seu grup hi està d’acord— i, per tant, de serveis educatius, uns serveis bàsics. Pregunta al 

Govern per què l’externalització és vàlida per a les escoles de música i no per a les escoles 

bressol. 

 

La Sra. BENEDÍ recorda al Sr. Ciurana que les intervencions són únicament per emetre el vot i 

justificar-lo breument. 

 

El Sr. CIURANA explicita que el seu grup vota a favor de tots dos punts. 

 

La Sra. BARCELÓ expressa el vot favorable del seu grup a tots dos punts. 

 

La Sra. BENEDÍ ERC expressa el vot favorable del seu grup a tots dos punts. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el vot favorable del seu grup a tots dos punts, i celebra que, en 

aquest cas, el Govern opti per l’externalització, que valdria la pena estendre també a les escoles 

bressol. 

 

La Sra. ROVIRA expressa el vot contrari del seu grup, que entén que caldria aprofitar 

l’oportunitat de municipalitzar un servei tan bàsic com el de les escoles de música. 

 

La Sra. ORTIZ expressa el vot favorable del seu grup a tots dos punts. 

 

El Sr. ARDANUY expressa la seva reserva de vot en el punt 3 —demanarà una informació per 

escrit al comissionat respecte a les auditories dels últims exercicis de l’entitat que gestiona 

l’escola de música de Nou Barris— i el seu vot favorable al punt 4. 

 

El Sr. CIURANA observa que en la part decisòria no és possible fer una reserva de vot. 

 

La Sra. BENEDÍ ho confirma. 

 

El Sr. ARDANUY diu que, en aquest cas, s’hi abstindrà. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Ciurana expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la 

Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable del PP, 
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la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa la seva abstenció. 

S’APROVA. 

 

4.-  (210/10-IMEB) PRORROGAR, de mutu acord, el contracte que té per objecte la concessió 

de la gestió de l’Escola Municipal de Música Can Ponsic, per als propers cursos escolars 2017-

2018 i 2018-2019, a l’empara dels articles 23.2 i 278 del Text refós de la Llei de contractes del 

sector públic i de conformitat amb la clàusula 4a. del plec de clàusules administratives 

particulars que regeix el contracte i atès l’informe emès pel Director de Centres Educatius 

Municipals de 6 de febrer de 2017. AUTORITZAR i DISPOSAR a favor de l’entitat 

adjudicatària, l’Arc Taller de Música, Fundació Privada, amb NIF núm. G-60073186, la 

despesa per un import total de 825.440,78 euros, import exempt d’IVA, amb càrrec a la partida 

48980 32811 0001 dels pressupostos de 2017, 2018 i 2019, d’acord amb el següent 

desglossament: l’import de 165.088,16 euros a càrrec del pressupost 2017; l’import de 

412.720,39 euros a càrrec del pressupost de 2018 i l’import de 247.632,23 euros a càrrec del 

pressupost de 2019, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient que per a cada 

exercici autoritzin els respectius pressupostos; DECLARAR la vigència de la garantia 

dipositada per fer front al contracte que continuarà servint de garantia durant l’execució de la 

pròrroga. 

 

Punt tractat conjuntament amb el punt anterior. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable del Govern municipal, el Sr. Ciurana expressa el vot 

favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de Cs, la 

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

la Sra. Rovira expressa el vot contrari de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. 

S’APROVA. 

 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d’impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

5.-  (M1519/6391) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: 

Impulsar de nou el programa "Esport inclou", que té l’objectiu de potenciar la pràctica esportiva 

per a les persones amb discapacitat física, intel·lectual, auditiva, visual i/o amb trastorn mental 

que viuen a la ciutat de Barcelona i convocar en un termini d’un mes la Taula de Coordinació 

del programa i que es presenti un pla d’execució del mateix que detalli els recursos que es 

destinaran. 

 

La Sra. FANDOS informa que s’ha arribat a un acord amb el grup del Govern pel que fa al 

termini per convocar la Taula: en la proposició inicial s’establia el termini d’un mes, però el 

comissionat va advertir que convocar al juliol o a l’agost no era bona idea, i el seu grup hi va 

estar d’acord. 

Tot seguit, indica que la proposició vol sobretot posar en valor la importància que té l’esport per 

a les persones amb diversitat funcional. Assenyala que el programa «L’esport inclou», del 

mandat passat, va ser un programa treballat conjuntament en una taula de coordinació amb les 
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diferents federacions esportives que treballen amb persones amb discapacitat i amb diferents 

agents, però aquesta taula fa molt de temps que no es convoca. Reconeix que, tot i així, la 

majoria de programes que es van posar en marxa el mandat anterior continuen, però n’hi ha 

d’altres que no, com el dels diumenges inclusius. 

Subratlla que és necessari donar més força al que ja es fa i, alhora, crear accions noves, i 

observa que segurament caldrà una ampliació de personal. 

D’altra banda, posa de manifest que la persona que coordinava aquesta àrea, un gran referent en 

el món de la discapacitat, ja no hi és, i el col·lectiu té la sensació que no s’està apostant prou per 

aquest tema. Espera que sigui només una sensació. 

Conclou que cal donar més força a les iniciatives relacionades amb la pràctica esportiva de les 

persones amb discapacitat, tot treballant amb les entitats per valorar què s’està fent i com es 

podria millorar. 

 

La Sra. BARCELÓ assenyala que al web no apareix com a actiu el programa «L’esport inclou», 

i que és una llàstima haver d’esperar quatre mesos per convocar la Taula, que ja fa temps que 

no es reuneix i que serveix per debatre els aspectes que són necessaris perquè l’esport sigui 

inclusiu. 

Subratlla que l’esport és clau en la millora del benestar de les persones amb diversitat i promou 

la igualtat d’oportunitats, i cita Nelson Mandela, que deia que l’esport crea esperança allà on 

abans únicament hi havia desesperació. 

Posa en valor els resultats de «L’esport inclou», uns resultats que es fan palesos en el vídeo en 

què els nens parlen de la seva experiència, en què destaquen la convivència, el riure, el gaudi i, 

sobretot, l’empatia. Remarca que el programa, que permet sensibilitzar i treballar la inclusió 

d’una manera pràctica, ha funcionat gràcies als professors, els nens amb diversitat funcional i 

sense, i les federacions esportives amb persones amb diversitat. 

Indica que l’esport és una bona eina de prevenció per a tothom, i que hi ha estudis científics que 

posen de manifest que el benestar físic de les persones amb discapacitat que fan esport millora 

en un 73%, i un 71% afirma que es troba millor d’estat d’ànim. 

Observa que l’Administració ha de facilitar l’accés a l’esport tant en horari escolar com fora 

d’aquest, i en totes les etapes de la vida, ja que l’esport facilita l’aprenentatge, d’una manera 

lúdica, de factors protectors davant les conductes de risc i promotors de l’autoestima, 

l’autonomia, la tolerància a la frustració o l’autosuperació. 

Per acabar, expressa el vot favorable del seu grup, i subratlla que és important que les persones 

amb diversitat funcional puguin accedir a l’esport, sobretot en l’àmbit escolar, per treballar la 

inclusió. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ expressa el vot favorable del seu grup, que comparteix plenament la 

filosofia que inspira la proposició. 

Posa en valor els beneficis que aporta la pràctica esportiva, tant físicament com 

psicològicament, especialment en el cas de persones amb alguna discapacitat física, 

intel·lectual, auditiva, visual o algun trastorn mental: la voluntat d’aquestes persones de 

mantenir-se en forma també en desenvoluparà progressivament l’autonomia, la capacitat de 

valdre’s més per si mateixes i de mantenir-se, consegüentment, socialment més actives. 

Afirma que programes com «Barcelona esport inclou» contribueixen a afavorir i a facilitar 

l’accés i a protegir la pràctica fisicoesportiva del col·lectiu de persones amb discapacitat i, per 

extensió, de tots els que formen el teixit social de Barcelona, i basteixen de manera efectiva una 

societat normalitzada, inclusiva i saludable que no posa cap grup en risc d’exclusió social. 

Observa que, a més d’afavorir la inclusió de les persones amb discapacitat mitjançant la 

pràctica esportiva, cal afavorir l’alfabetització motriu i l’adquisició d’habilitats i capacitats 
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motores, especialment beneficioses per a les persones amb diversitat funcional i que, en el cas 

específic del treball en el medi aquàtic, els proporciona a més unes condicions de moviment i 

una nova experimentació cognitiva de sensacions que en altres activitats no es donen. 

Considera important donar tot el suport possible a les entitats participants, als centres 

d’educació especial i a les famílies, per tal d’assegurar la participació regular en la pràctica 

d’aquestes activitats, que han de tenir en compte les característiques de cada participant, així 

com garantir l’increment de la promoció, la diversificació, la difusió de l’oferta, la qualitat dels 

serveis, la gestió dels recursos per a tothom i la generalització de l’ús de l’espai esportiu de 

manera equitativa a tots els districtes i col·lectius de la ciutat. Insta el Govern municipal i l’IBE 

a fer un esforç per dur a terme les reformes necessàries per garantir l’ús inclusiu i generalitzat 

de totes les instal·lacions. 

Conclou que cal continuar treballant per una Barcelona inclusiva que garanteixi a totes les 

persones amb alguna discapacitat l’accés sense problemes a qualsevol instal·lació esportiva 

convencional de la ciutat. 

 

La Sra. ESTELLER expressa el vot favorable del seu grup, que el 2014 va presentar una 

proposició per intensificar el programa «Barcelona inclou» i estendre’l al món de l’esport. 

Explicita que moltes persones amb discapacitat intel·lectual o física, a través de l’esport, poden 

millorar la seva condició física i intel·lectual, i aconseguir una millor integració a la societat. 

Subratlla que cal eliminar els obstacles que impedeixen que aquestes persones accedeixin a la 

pràctica esportiva —encara no existeix l’accessibilitat universal a l’esport—, i pregunta per què 

la Taula no s’ha reunit amb la periodicitat necessària, i quines mesures s’han pres per suprimir 

els obstacles a l’accessibilitat esportiva. D’altra banda, vol saber quan es reunirà la Taula i qui 

finançarà les obres necessàries en les instal·lacions esportives. 

 

La Sra. ROVIRA indica que el seu grup considera l’accessibilitat un dels pilars bàsics per 

garantir la inclusió en tots els àmbits de la societat i millorar la qualitat de vida de tothom. 

Entén que el programa «L’esport inclou» forma part, i ha de formar part, d’una estratègia més 

àmplia del Govern per un disseny universal a la ciutat en totes les àrees, que permeti l’accés de 

totes les persones de manera autònoma i els permeti també tenir un control de les seves vides. 

A continuació, expressa el vot favorable del seu grup, que donarà suport a totes les mesures que 

garanteixin que l’esport sigui inclusiu, com ara adaptar les instal·lacions esportives, afavorir la 

participació activa de les persones afectades per malalties i amb diversitat funcional, facilitar 

espais i recursos perquè aquests col·lectius puguin desenvolupar de manera autònoma les seves 

activitats, etcètera. Puntualitza que la inclusió no s’ha de limitar a l’àmbit esportiu, sinó 

estendre’s a tots els àmbits de la ciutat. 

Afirma que encara queda molt camí per recórrer per aconseguir una ciutat per a tothom, 

centrada en les necessitats i no en la producció econòmica, i subratlla que cal garantir la 

participació activa en la presa de decisions que afecten totes les veïnes, especialment els 

col·lectius amb discapacitats. Per això, anima el Govern i la resta de partits a treballar en la 

direcció de tenir en compte les seves veus de manera vinculant per fer que la ciutat sigui 

realment inclusiva per al conjunt de veïnes. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el seu vot favorable, i posa de manifest que «L’esport inclou» és 

una mesura que genera consens entre el sector afectat, que ha tingut èxit i que ajuda a millorar 

la vida de les persones, i per això el Govern ha de donar-hi continuïtat i, almenys, el mateix 

impuls que s’hi donava durant el mandat anterior. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula al comissionat d’Esports. 
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El Sr. ESCUDÉ agraeix les intervencions, que s’han complementat, expressa el vot favorable 

del seu grup, i manifesta el seu total acord amb l’afirmació que l’esport és una eina fonamental 

d’educació, promoció de la salut, generació de cohesió i inclusió social, especialment en 

col·lectius com el de les persones amb discapacitat. 

Aclareix que el fet que la Comissió Assessora —no es diu Taula de Coordinació— no s’hagi 

reunit no significa que no s’hi estigui treballant ni que no s’hagin fet coses noves, i puntualitza 

que, si bé la legislatura anterior va començar amb la mesura de govern «L’esport inclou», que 

va ser un pas més en aquest àmbit, el treball amb l’esport inclusiu i amb l’accessibilitat a la 

ciutat no ve del mandat passat. Recorda que abans hi havia hagut el programa «L’esport per a 

tothom», que era l’evolució del programa «Per un esport sense barreres», que entén que sí que 

va ser un programa revolucionari. 

Exposa que més de 1.700 alumnes d’educació especial participen en el programa «Jo també 

nedo», que el curs passat va tenir una dotació de 139.000 euros. D’altra banda, s’ha treballat en 

un nou programa experimental que es diu «Juguem», iniciat el curs passat i del qual s’està 

seguint l’evolució per ampliar-ne les possibilitats. Quant a les subvencions ordinàries, considera 

que mai s’havien dotat amb tants recursos com el 2017. A més, l’any passat el 50% de la 

dotació pressupostària dels premis «Córrer per compromís» es va destinar a entitats que són 

l’ànima de molts dels programes que es fan a la ciutat, perquè continuïn desenvolupant la seva 

feina. 

Pel que fa a l’accessibilitat als centres, coincideix que cal treballar-hi contínuament, i indica que 

en dos anys s’hi han dedicat 600.000 euros. 

En darrer lloc, informa que la taula de coordinació, que té bàsicament funcions assessores, es 

reunirà a la tornada de l’estiu, i diu a la Sra. Barceló que no ha entès què exposava sobre el web, 

ja que funciona correctament i a través del web s’han rebut 65 demandes d’informació. 

 

La Sra. FANDOS agraeix les explicacions del Sr. Escudé, i assegura que ella no té cap 

problema a reconèixer la feina feta per governs anteriors, a diferència d’alguns membres de 

l’equip de govern actual. Puntualitza, però, que durant el mandat passat es va donar un fort 

impuls a l’esport inclusiu, tal com afirmen les entitats. 

D’altra banda, entén que si tot estigués funcionant tan bé com es diu, es podria convocar la 

Comissió en un mes. Tanmateix, el seu grup està d’acord a concedir al Govern un termini més 

ampli. 

Assenyala que el programa «Córrer per compromís» ja es feia el mandat anterior, si bé ara s’hi 

ha donat un format diferent, cosa que valora, ja que entén que tot s’ha d’anar ampliant i 

millorant, i indica que el seu grup troba a faltar el projecte d’aquest mandat i, sobretot, que es 

faci amb el sector. 

Subratlla que la Comissió possibilitava que tot el sector digués en quina direcció calia avançar, i 

insisteix que abans hi havia una persona que liderava aquesta qüestió. Pregunta qui exerceix ara 

aquesta funció, i comenta que la sensació del seu grup és que s’hi està treballant però no amb 

l’impuls necessari. 

Observa que haver donat més subvencions no significa que en global les entitats hagin rebut 

més diners, i demana que no es faciliti informació enganyosa, que s’expliquin bé els números i 

que no s’ometi que, en general, l’augment de les subvencions és possible gràcies a la 

disminució dels convenis. 

Per acabar, manifesta confiança en la convocatòria de la Comissió, així com en el fet que les 

entitats i les federacions puguin veure que es continua apostant per l’esport inclusiu, i que el 

Govern presenti una mesura en aquesta línia. 
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La Sra. BARCELÓ anima el Sr. Escudé a presentar una mesura que inclogui les novetats en 

actuacions per l’esport inclusiu, i comenta que la Comissió s’hauria de reunir amb la 

periodicitat adequada. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ subscriu les paraules de la Sra. Fandos, i observa que perquè un organisme 

sigui viu cal que evolucioni. 

 

La Sra. ESTELLER demana la implicació de totes les àrees de l’Ajuntament en la Comissió 

Assessora perquè sigui realment efectiva i es resolguin els dèficits que impedeixen assolir els 

objectius del programa. 

 

El Sr. ESCUDÉ subratlla que ell personalment parla amb les entitats i les associacions —

tothom té el seu telèfon—, i treballa constantment amb federacions que es dediquen a l’esport 

inclusiu, com també ho fa l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, i en cap moment 

no ha rebut cap queixa. D’altra banda, observa que la Comissió Assessora és una taula 

consultora, no executora. 

Diu a la Sra. Fandos que el personal és el mateix que el del mandat anterior —uns grans 

professionals—, però que la persona a la qual ha fet referència no continua per motius 

personals, i hi ha una persona que la substitueix. 

Remarca que les entitats són escoltades i que molts dels programes s’hi treballen conjuntament, 

recorda que després de l’estiu se celebrarà la jornada inclusiva, i comenta que s’estan intentant 

aprofitar tots els esdeveniments del 25è aniversari dels Jocs Olímpics per posar en valor l’esport 

paralímpic. 

Per acabar, reconeix que falten moltes coses per fer en aquest àmbit, però assegura que s’hi 

treballa intensament i es fan coses noves, i demana rigor i justícia en les afirmacions. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 

la Sra. Fandos expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra.Barceló 

expressa el vot favorable de Cs, el Sr. Puigcorbé expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. 

Esteller expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i 

el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a: Impulsar de nou 

el programa "Esport inclou", que té l’objectiu de potenciar la pràctica esportiva per a les 

persones amb discapacitat física, intel·lectual, auditiva, visual i/o amb trastorn mental que 

viuen a la ciutat de Barcelona i convocar, màxim en els propers 4 mesos, la Taula de 

Coordinació del programa i que es presenti un pla d’execució del mateix que detalli els 

recursos que es destinaran. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

6.-  (M1519/6398) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que el Govern 

municipal amb coordinació amb el Consorci d’Educació convoqui de manera immediata una 

taula de treball amb les diferents associacions vinculades a les escoles bressol i amb un 

representant de cada Grup Municipal per tal d’arribar a un acord en els preus de tarifació social, 

en que el cost màxim d’una plaça d’escola bressol no superi el preu màxim del curs 2016-2017, 

amb l’objectiu de poder aconseguir que el preu sigui similar a la mitja de les ciutats espanyoles. 
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La Sra. BARCELÓ agraeix l’esmena del Govern i el diàleg mantingut amb el Sr. Essomba, que 

ha permès arribar a un acord, i subratlla que els consensos en educació són molt importants. 

Exposa que Barcelona és una de les ciutats amb les escoles bressol públiques més cares 

d’Espanya i que, amb la nova tarifació social, una família que el curs 2016-2017 pagava un 

màxim de 289 euros, arribava a pagar 395 euros, mentre que a Madrid el preu màxim és de 174 

euros. Celebra que s’hagi rectificat, i remarca que una ciutat amb gairebé 100 milions de 

superàvit no hauria de permetre’s apujar el preu de les escoles bressol i pressionar la classe 

mitjana, un dels motors econòmics de la ciutat, que es veia perjudicada amb la tarifació social: 

una família amb uns ingressos d’entre 40.000 i 55.000 euros entre els dos membres havien de 

pagar 330 euros al mes. Observa que, a més, dins d’aquestes famílies hi ha treballadors 

autònoms, que uns anys facturen més i d’altres, menys. 

Comenta que, si bé l’educació dels 0 als 3 anys no és obligatòria, aquesta facilita la 

socialització dels nens i la conciliació entre la vida familiar i laboral, així com la igualtat 

d’oportunitats des de la infància, igualtat que tots desitgen. La realitat, però, és que l’oferta de 

places públiques d’escola bressol no atén ni el 20% de la població d’entre 0 i 3 anys. 

Agraeix haver pogut parlar amb les AMPA, moltes de les quals no s’havien sentit implicades en 

la decisió, i que finalment s’hi hagi arribat a acords arran d’entendre’n les necessitats. 

Assenyala que les AMPA havien demanat informes sobre a quantes famílies els suposarien 

canvis les noves tarifes, però alguns informes no s’han presentat i d’altres eren només 

estimacions. 

Subratlla que cal parlar amb els agents implicats i trobar la tarifació social que necessiten les 

famílies, així com demanar a la Generalitat que compleixi els seus compromisos —segons un 

acord del 2010, la Generalitat ha de pagar un terç de cada plaça d’escola bressol, i recorda que 

el Grup de Cs al Parlament, mitjançant la diputada Sonia Sierra, va demanar en una proposta 

que es tornés als criteris d’inversió anteriors, sol·licitud que va ser aprovada, i que s’augmentés 

el nombre de cuidadores i auxiliars. 

Per acabar, llegeix la proposició final. 

 

El Sr. CIURANA considera que el text final és més confús i imprecís que l’original, i demana al 

Govern que expliciti si amb l’aprovació de la proposició es comprometria que les persones que 

fins ara pagaven una quota determinada per l’escola bressol no pagarien més. Indica que el seu 

vot dependrà d’aquesta qüestió. 

Afirma que el Govern municipal és una broma per als rics, un malson per a les classes mitjanes 

i un desastre per als pobres, i explica que, amb la nova tarifació, una parella amb uns ingressos 

anuals conjunts de 41.000 euros (uns 1.200 euros nets al mes) veuria la seva quota 

incrementada en uns 400 euros anuals, i les persones sense cap ingrés —n’hi ha que ara paguen 

zero euros— haurien de pagar el mínim de 50 euros. 

Subratlla que no es pot carregar la tarifació social en els mateixos pares i castigar els de la 

franja alta, ja que d’aquesta manera, fent pagar entre els mateixos pares la tarifació social dels 

altres pares, s’expulsaria gent del sistema. 
 

La Sra. BENEDÍ manifesta que el seu grup està a favor de la tarifació social a les escoles 

bressol municipals, però sempre que s’eviti la sortida del sistema de famílies amb rendes 

mitjanes, per a les quals un augment de 40 o 60 euros pot ser inassumible. 

Entén que cal posar fi a les polítiques que fomenten les diferències en l’accés als serveis 

educatius públics municipals, i que el sistema de tarifació social segons la renda facilita un 

accés més equitatiu, però entén també que cal ser molt curosos per assegurar-se que l’efecte no 

sigui contrari a l’objectiu que es persegueix i es faci que moltes famílies, que creuen i confien 

en el model d’escoles bressol municipals, hi hagin de renunciar. 
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Considera necessari que es convoqui un espai de treball i debat on siguin representades les 

diferents associacions vinculades a les escoles bressol municipals per assolir el consens i els 

acords que permetin desenvolupar un sistema més equitatiu i just per a l’accés a l’educació 0-3: 

cal estudiar amb profunditat la tarifació social aplicada per als propers cursos, i intentar 

introduir criteris flexibilitzadors, mecanismes i acords per garantir el finançament de l’escola 

bressol pública a la ciutat. D’altra banda, cal un retorn de l’afectació i implementació de la 

tarifació social a les escoles bressol, una rendició de comptes i una avaluació abans del 

començament del curs 2017-2018. 

Per les raons exposades, votarà a favor de la proposició. 

 

La Sra. ESTELLER indica que el Grup del PP en un inici va valorar positivament la tarifació 

social, però des del primer moment va discrepar del fet que s’incrementés el preu a les classes 

mitjanes-baixes per assumir el cost de la reducció a les classes més baixes. Subratlla que aquest 

cost l’ha d’assumir l’Ajuntament, i recorda que el 23 de març el seu grup va presentar un prec, 

que el Govern va rebutjar, perquè la tarifació social de les famílies amb renda més baixa no 

repercutís en les famílies de classe mitjana, sinó que fos assumida per l’Ajuntament, que té un 

superàvit de 100 milions d’euros. Entén que la proposta del Govern pretén expulsar la classe 

mitjana de les escoles bressol públiques. 

Coincideix amb el Sr. Ciurana que el redactat inicial de la proposició era millor, i observa que si 

bé una família que veu reduïts els seus ingressos pot canviar el seu estatus, pot haver-hi famílies 

que enguany ja hagin estat expulsades. 

En darrer lloc, demana al Govern que aclareixi si té el compromís de no incrementar el cost a 

les classes mitjanes, i observa que les famílies que cobrin entre 43.000 i 51.000 euros poden 

patir un increment de 200 euros. 

 

La Sra. ROVIRA posa de manifest l’opinió del seu grup que el problema d’arrel és la manca de 

places d’escola bressol pública als diferents barris de la ciutat, entre els quals hi ha enormes 

diferències pel que fa a l’oferta, de manera que l’accés a l’escola bressol no és ni universal ni 

equitatiu. Subratlla que, a banda de tarifacions socials i bonificacions, l’accés a l’educació i a 

aquesta mesura de conciliació i de coresponsabilitat de la societat amb els infants i amb les 

famílies hauria d’estar garantida per les institucions públiques de manera universal i equitativa. 

Assenyala que la nova tarifació afecta el que s’anomena classe mitjana —el seu grup entén que 

avui dia no hi ha classe mitjana, i posa en dubte que una persona que cobra 1.200 euros ho 

sigui—, i que, segons dades del Consorci, Barcelona té 4.343 places públiques d’escola bressol 

per a 7.175 demandes, de manera que només es cobreix el 60% de la demanda. 

Entén que, davant d’aquesta situació, el Govern municipal hauria de planificar i la Generalitat 

hauria d’assumir la seva responsabilitat, i considera intolerable que mentre no es pagui l’escola 

bressol ni s’hi garanteixi l’accés, hi hagi un transvasament de diners cap a l’escola concertada 

arreu del país. 

Indica que el seu grup continuarà treballant amb l’objectiu de tenir un sistema educatiu de 

titularitat i gestió totalment públiques, i d’accés universal i equitatiu, també en l’etapa 0-3, i 

anuncia la seva abstenció, motivada per la consideració que ni amb la tarifació social ni amb la 

bonificació se soluciona el problema d’arrel, i per la manca d’assumpció de responsabilitats: 

tots els actors han d’assumir les seves responsabilitats, fer tots els esforços necessaris i no 

culpar els altres de les deficiències del sistema. 

 

El Sr. ARDANUY comenta que el Govern municipal està molt lluny de poder respondre al 

repte més important de l’educació 0-3, la universalització. 
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Manifesta el seu acord amb la tarifació social, però observa que la seva aplicació s’ha dut a 

terme sense cap increment de la inversió de l’Ajuntament, sense cap millora substancial per a 

una part molt important de les famílies que es veuen afectades per pujades de preu i que no 

tenen rendes que es puguin considerar altes. 

D’altra banda, entén que el Govern ha imposat un sistema sense haver-lo debatut amb les 

AMPA, havent-lo debatut únicament, i molt escassament, a la Comissió. 

Conclou que el Govern encara té molta feina per fer en aquest àmbit. 

 

La Sra. ANDRÉS indica que el seu grup sempre ha apostat per les escoles bressol municipals 

públiques, tant estant al govern com estant a l’oposició. Entén que, encara que les 93 escoles 

bressol municipals de Barcelona no puguin acollir tota la demanda, l’Ajuntament ha fet un gran 

esforç per complir la llei aprovada per iniciativa legislativa popular sobre l’extensió i 

universalització de l’accés a les escoles bressol municipals, un compromís compartit entre els 

ajuntaments i la Generalitat. Observa que, si bé l’Ajuntament de Barcelona compleix de sobres 

el seu compromís, no té l’acompanyament de la Generalitat de Catalunya, que, en compliment 

d’aquella llei, hauria d’ajudar amb els seus recursos i diners a finançar les escoles bressol i el 

seu funcionament. 

Exposa que la nova tarifació es duu a terme sense modificar ni la qualitat ni el projecte 

pedagògic de les escoles bressol, i avançant en la sostenibilitat financera del sistema, que 

l’Ajuntament està garantint en solitari, i en la progressivitat en el pagament dels preus, 

necessària per fer una política que sigui de cohesió i de justícia, i per garantir les oportunitats 

educatives: cal que les famílies amb menys recursos econòmics paguin menys. 

Puntualitza, però, que la tarifació social és un sistema que s’està posant a prova, de manera que 

s’hi faran els ajustos necessaris. Tanmateix, observa que està donant bons resultats en molts 

ajuntaments d’esquerres que l’estan aplicant, però s’evidencia que els ajuntaments estan 

assumint el repte de l’educació 0-3 en solitari. 

 

La Sra. ORTIZ indica que l’objectiu del Govern és ampliar l’oferta de places d’escola bressol, 

per combatre la gran injustícia que moltes famílies se’n quedin sense, i fer-les més accessibles 

per a tothom. 

Observa que el sistema de tarifació social no és una mesura recaptatòria, sinó una mesura de 

progressivitat, que estableix deu preus en funció de la renda, tal com recomana el síndic de 

Greuges, a diferència del sistema de bonificació, que només s’adaptava a les rendes clarament 

més baixes. 

Explica que el sistema de preus està aprovat, però que, òbviament, tal com es va dir als 

representants de les AMPA, es revisarà i s’hi faran els ajustos pertinents. 

Subratlla, però, que mentre que l’Ajuntament aporta dos terços del cost de les escoles bressol 

(42 milions d’euros), la Generalitat no hi està aportant res. Considera, doncs, que les 

intervencions d’alguns grups demostren una alta hipocresia, i demana als grups que reclamen a 

l’Ajuntament que reclamin a qui té la competència clara de l’educació infantil, ja que el 

Consistori no pot anar aportant infinitament més, perquè no té una fiscalitat per sostenir la 

universalitat. 

Dit això, cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA informa que el Govern, per donar resposta als sectors de famílies que han 

criticat manifestament la implantació del sistema de tarifació social —representants de 22 

AMPA de les 98 escoles bressol que hi ha a la ciutat—, i amb la voluntat de garantir la màxima 

transparència, farà un traspàs d’informació en una reunió al juliol i una segona reunió al 

setembre per valorar amb xifres de matrícula definitiva quin ha estat el comportament real. 
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Considera que la proposició de Cs enriqueix el debat i reforça la línia de treball del Govern 

municipal, ja que parla de diàleg i de modificació, que es duran a terme a partir de les dades i de 

l’estudi sobre la implantació del nou sistema que es podrà fer a partir del setembre. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix les aportacions de tots els grups, i demana al Govern que es 

comprometi a no tenir les escoles bressol més cares d’Espanya, i a donar aire a la classe 

mitjana, sobre la qual sovint s’exerceix una forta pressió. 

Reconeix que una tarifació social es pot rectificar, però observa que, abans d’aplicar una 

tarifació social que afecta les famílies i els equips docents, cal fer una previsió molt millor que 

la que s’ha fet. 

Celebra que el Govern hagi rectificat i s’hagi compromès a no augmentar els preus de la classe 

mitjana. 

 

El Sr. CIURANA demana que s’aclareixi si realment el curs 2017-2018 els preus seran els 

mateixos que el curs 2016-2017, o bé n’hi haurà un increment. 

 

La Sra. ORTIZ respon que els preus estan aprovats i el compromís és revisar-los a partir dels 

resultats de la matrícula al setembre. 

 

El Sr. CIURANA entén que s’haurà pagat prèviament. 

 

La Sra. ORTIZ ho confirma, i recorda que en el moment de la preinscripció hi ha d’haver els 

preus aprovats. 

 

El Sr. CIURANA entén que si la proposició s’aprova, el curs 2017-2018 els preus s’apujaran: 

els pares de classe mitjana, amb 1.200 euros d’ingressos, pagaran fins a 400 euros més l’any. El 

seu grup no està d’acord amb aquesta pujada de preus, i opina que es podria rectificar aturant la 

informació de la matriculació. Per això, s’hi abstindrà. 

 

La Sra. ESTELLER lamenta que enguany s’apliqui un increment de preus als pares de classe 

mitjana perquè l’Ajuntament no vol finançar la reducció de preus de la classe baixa. Insisteix 

que el Grup del PP no està d’acord que persones amb rendes anuals d’entre 43.000 i 51.000 

euros hagin de pagar més per l’escola bressol com a conseqüència d’una decisió del Govern, 

que pretén expulsar la classe mitjana-baixa i la classe mitjana de les escoles bressol públiques. 

Per això, el seu vot serà d’abstenció. 

 

La Sra. BARCELÓ recorda que la tarifació social són preus públics que s’aproven a la 

Comissió de Govern i es poden modificar d’acord amb el que estableix l’article 16 de la Carta 

municipal de Barcelona. 

D’altra banda, observa que la proposició, esmenada en diverses ocasions i dialogada, reflecteix 

un consens de limitar el preu màxim a l’import actual, del 2016-2017, i explicita que el Govern 

s’ha compromès a presentar les dades al setembre. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Ciurana expressa l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa el 

vot favorable de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa 

l’abstenció del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el 

seu vot favorable. S’APROVA amb el redactat següent: 
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La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda: Que el Govern municipal convoqui de 

manera immediata una taula de treball amb les diferents associacions vinculades a les escoles 

bressol i que sigui un punt de l’ordre del dia en el proper Consell Escolar Municipal, per tal 

d’arribar a un acord en els preus de tarifació social, en què es contempli la revisió de preus 

públics d’escola bressol en el proper pressupost i s’introdueixi un protocol de flexibilització de 

l’aplicació de la tarifació per a aquelles famílies que vegin modificat el seu estatus econòmic 

durant l’escolarització dels seus fills. Així mateix, demanem que el Govern municipal insti a la 

Generalitat de Catalunya a finançar 1/3 de cada plaça d’escola bressol pública tal i com 

estava acordat. La nova tarifacio social hauria de tenir en compte: facilitar l’accés a les 

famílies sense recursos econòmics així com limitar el preu màxim a l’import actual (Curs 2016-

2017). El Govern municipal haurà de rendir comptes de totes aquestes accions a la reunió de la 

Comissió de Drets Social de setembre de 2017. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

7.-  (M1519/6376) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a establir negociacions amb els propietaris dels edificis d’habitatges del carrer 

Lancaster 7,9-11, 13 i 13 bis per tal d’acordar-ne la compra. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la transacció del Grup Municipal de la CUP. 

Tot seguit, exposa que fa pocs mesos, després que s’aprovés al Plenari la proposta del seu grup 

de declarar la ciutat de Barcelona com a zona de tempteig i retracte, els veïns i veïnes del carrer 

Lancaster, 7, 9 i 11 van demanar suport a aquest grup, ja que no volien acabar igual que els 

veïns del número 13: no volien que els fessin fora de les seves llars i que els seus immobles 

acabessin sent comprats per MK Premium o una altra companyia amb els mateixos fins 

especuladors. Subratlla que no es pot permetre que veïnes com la Julia Tomàs, que viu al seu 

pis des del 1939, hagin de deixar casa seva perquè uns pocs s’enriqueixin a costa seva. 

Explica que el seu grup va anar a visitar els habitatges i va poder comprovar la deixadesa, la 

insalubritat i el mobbing que pateixen els veïns, i va poder veure i escoltar en quines condicions 

es troben aquestes persones. 

Subratlla que, a més de sortir als mitjans i dir que s’especula amb l’habitatge i que existeixen 

fons voltors, cal actuar urgentment. Recorda que el Govern va afirmar que si MK Premium 

declarava la guerra als veïns, trobaria el Govern al costat dels veïns, que han sortit al carrer a 

denunciar la situació, i fins i tot l’han denunciada per via judicial, com ara el Sr. Shiplu Ahmed 

i la seva família. Remarca que un bon govern ha de trobar solucions, i una bona oposició, 

transmetre-li les peticions dels veïns i veïnes i demanar-li solucions. Lamenta, però, les 

denúncies rebudes per la regidora Pin.  

Recorda que en el darrer Consell de Districte de Ciutat Vella el seu grup va presentar una 

proposició, que va rebre el suport de tots els grups excepte del PP, per demanar que s’activessin 

amb caràcter d’urgència els mecanismes dels quals disposa el Consistori per aplicar la Llei 

24/2015, establir una coordinació efectiva entre la UCER, el Districte i els diferents serveis 

municipals implicats, i activar el dret a tempteig i retracte definint tot el Raval sud com a zona 

preferent. Recorda també que aquell dia les veïnes van demanar al Govern menys titulars i 

menys fotos, i que anés a visitar la finca per comprovar les condicions en què es trobaven els 

habitatges i les instal·lacions elèctriques, les quals ni els operaris d’Endesa s’atrevien a tocar —

van haver de pagar 50 euros a un nen bengalí perquè fes el pont per restablir la llum de la finca. 

Subratlla que, davant les darreres notícies, que parlen d’una venda en bloc dels immobles 7, 9, 

11, 13 i 13 bis, és important actuar i no perdre aquesta oportunitat de donar un missatge clar als 
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especuladors: cal comprar Lancaster —aprofita per saludar els veïns i veïnes del carrer— i que 

sigui per a les seves veïnes. 

 

La Sra. HOMS agraeix la proposició, necessària per donar solució a tots els veïns i veïnes 

afectats. 

Posa de manifest que el carrer Lancaster es troba en una zona de la ciutat que any rere any ha 

estat damnificada per un motiu o per un altre, i que a Ciutat Vella gairebé el 70% del parc 

d’habitatge són finques anteriors al 1900 i, per tant, estan molt deteriorades. 

Recorda que el Govern anterior va implantar el Pla Dintres —ara de dubtosa continuïtat—, per 

exigir als propietaris que tinguessin les finques en bon estat i per exigir el manteniment i la 

rehabilitació perquè els veïns poguessin viure en les condicions òptimes. Explica que en els 

casos en què no es podia arribar a cap acord o que no podien assumir aquestes despeses de 

rehabilitació, l’Ajuntament havia determinat poder comprar en alguns casos, i si era 

determinant per al benestar dels veïns, aquestes finques. Concreta que se’n van comprar més de 

deu en diferents indrets de Ciutat Vella per després retornar-les amb un lloguer assequible i amb 

unes condicions òptimes. 

Subratlla que ara cal adoptar mesures perquè els veïns i veïnes puguin continuar vivint a les 

seves llars amb les condicions que qualsevol persona mereix, i observa que també cal que els 

propietaris cuidin les seves finques —si no poden, l’Administració té el recurs d’adquirir-les i 

actuar com correspon— i que, en els casos en què l’Ajuntament adquireixi aquestes finques, 

s’ocupi del manteniment, ja que de vegades hi ha deixadesa en la gestió posterior a l’adquisició 

dels habitatges. 

Per acabar, explicita el vot favorable del seu grup. 

 

El Sr. BLANCO saluda tothom i indica que el seu grup no s’oposa al fet que l’Ajuntament 

estudiï la possibilitat de comprar aquestes finques, però entén que cal valorar altres opcions, 

com els ajuts al lloguer o el reallotjament. D’altra banda, considera que l’Ajuntament hauria 

hagut de plantejar la compra quan els propietaris originals van vendre els edificis als propietaris 

actuals, ja que ara serà molt més difícil trobar un acord raonable que no sigui lesiu per a 

l’Ajuntament. 

Posa de manifest que cal atendre les necessitats socials de les persones que viuen en aquestes 

finques, uns edificis en molt mal estat de conservació que cal rehabilitar ubicats en una zona, la 

del carrer de l’Arc del Teatre, que fa temps que necessita un projecte de regeneració urbanística, 

social, econòmica, comercial i de la convivència (s’hi concentren activitats d’oci nocturn i usos 

inadequats dels habitatges). 

Observa que les millores podrien generar un augment en els lloguers, que alguns veïns tindran 

dificultat per assumir, per la qual cosa cal que l’Ajuntament, com en qualsevol projecte de 

transformació urbana, prevegi un percentatge d’habitatge públic de lloguer assequible per 

atendre aquestes persones. 

Assenyala que hi ha la possibilitat de plantejar una compra parcial d’habitatges, en lloc de 

comprar-los tots, i explicita que per dur a terme una compravenda amb èxit, cal que ambdues 

parts es posin d’acord. 

Per les raons exposades, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

La Sra. ESTELLER indica que els habitatges a què fa referència la proposició es troben en unes 

condicions de molt mala habitabilitat, pràcticament d’infrahabitatge, en uns barris molt 

deteriorats, de manera que cal rehabilitar-los. 

A continuació, exposa que hi ha casos d’assetjament immobiliari, en què es persegueixen 

persones perquè abandonin un immoble quan encara tenen un títol per viure-hi. Subratlla que, 
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davant d’aquests casos, l’Ajuntament ha d’actuar amb molta contundència i presentar-se com a 

acusació particular, tot fent costat a les persones que pateixen aquest assetjament. Comenta que 

el seu grup va plantejar una esmena a la proposició en aquest sentit. 

Indica que, d’altra banda, en els casos de persones a qui els finalitza el lloguer i no poden fer 

front a un de nou, l’Ajuntament ha d’oferir-los un lloguer social o un ajut per al lloguer. 

Remarca que l’Ajuntament no pot comprar tots els edificis en què hi hagi un problema. 

Conclou que la proposició no és la solució, i que l’Ajuntament hauria de complir més amb 

l’habitatge social que està fent i amb les ajudes que està concedint a les persones que no poden 

fer front al pagament del lloguer. Per això, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

La Sra. ROVIRA comenta que la proposició, abans de ser transaccionada, reflectia una estranya 

contradicció del Govern, malauradament ja coneguda, i planteja una reflexió sobre la 

negociació amb els propietaris de determinades finques de la ciutat. Subratlla que, en el cas del 

carrer Lancaster, d’una banda s’afirma que les propietats han exercit mobbing i tenen els 

edificis en condicions d’infrasalubritat i d’infrahabitabilitat i, d’altra banda, que el Govern ha de 

lluitar contra l’especulació i que ha de negociar amb aquesta propietat. Pregunta si negociar és 

tractar amb algú comprant i venent, posant en valor i pagant, i si lluitar contra l’especulació és 

enriquir-la amb diners públics. 

Recorda que la propietat d’aquests números de Lancaster va rebre una inspecció de Foment el 

2013 on les finques es declaraven no favorables, fet que se li va recordar el juny del 2014, i se’n 

va vendre una part, precisament a MK Premium, sense pagar absolutament cap multa. Exposa 

que desenes de famílies lloguen aquests pisos malgrat no tenir cèdules d’habitabilitat, o havent-

les adquirit recentment de manera difícil d’explicar; que tenen contracte d’estudi malgrat no 

haver dipositat IVA enlloc; que a l’INCASÒL no hi ha fiances; que l’informe del 2017 va 

tornar a ser desfavorable; que s’han posat en risc les vides de desenes de famílies amb menors 

per negligència i deixadesa; que s’han fet servir formes de coacció, amenaces i pressió 

psicològica per desnonar il·legalment famílies; que s’han ofert diners de sotamà per saltar-se la 

llei a canvi de propines; que s’han fomentat les infeccions i la manca d’higiene, la pudor, les 

fuites d’aigua desateses i els talls d’aigua desatesos; que hi ha electricitat malgrat no haver-hi 

altes; en síntesi, que s’ha menyspreat la vida i tota la legalitat amb finalitats absolutament 

especulatives, i que s’han produït tantes irregularitats i delictes que és impossible enumerar-los 

en el temps d’aquesta intervenció. Afegeix que tot això ha estat gestionat de manera lamentable 

per una de les treballadores de l’Ajuntament. 

A continuació, formula un seguit de preguntes que necessiten resposta: quantes multes ha de 

pagar la propietat, quin import cal incrementar sobre les mai pagades, quants delictes i quantes 

prevaricacions s’han de justificar i en quina mesura el Pla Dintres ha beneficiat aquesta 

propietat mentre preveu mesures coercitives. Entén que aquests imports serien suficients per 

arribar al preu dels edificis i embargar-los, i que aquesta és l’única negociació possible amb els 

propietaris, l’única que pot servir per lluitar contra el mobbing. 

En darrer lloc, manifesta el vot favorable del seu grup, convençut que l’única solució és crear 

una comissió per l’expropiació per part de l’Ajuntament de l’edifici, l’única manera d’aturar 

l’especulació als carrers de la ciutat. 

 

El Sr. ARDANUY subratlla que, davant aquesta situació clara de mobbing, l’Ajuntament s’ha 

de posicionar clarament al costat dels veïns i ser molt contundent en la defensa dels drets dels 

llogaters contra la propietat, utilitzant tots els mecanismes legals disponibles per fer complir la 

norma i acompanyant els veïns. 

Considera que la compra d’aquests immobles hauria d’estar incardinada en una estratègia 

global de ciutat d’adquisició d’habitatges. 
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Per això, s’abstindrà en aquesta proposició. 

 

La Sra. PIN expressa el vot favorable del seu grup i diu a la Sra. Homs que la continuïtat del Pla 

Dintres no està en dubte: se n’ha augmentat la dotació i, a més, ara amb els convenis quan se 

signa el tempteig i retracte, s’inscriu al Registre de la Propietat, cosa que fins ara no es feia i per 

això no es va poder exercir el tempteig i retracte a Lancaster, 13. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix el suport dels grups. 

 

La Sra. PIN explica que el Govern, amb l’anterior portaveu d’ERC tenia un acord que consistia 

a comentar les proposicions que es volien presentar i, si feien referència a un tema en el qual el 

Govern ja treballava, se’n proposava un altre per afavorir que el Govern tractés temes que no 

estava tractant. Lamenta que, en el cas del carrer Lancaster, aquest grup contínuament presenti 

proposicions sobre feines que ja s’han iniciat, com ara la conservació i rehabilitació o les 

converses amb la propietat per adquirir les finques. Entén que això es fa amb la voluntat de 

desgastar el Govern. 

Posa de manifest que els veïns van comentar al Govern que algú els havia suggerit quin tipus 

d’intervenció havien de fer al Plenari, cosa que considera políticament qüestionable. Entén que 

un grup critiqui el Govern per la seva actuació en matèria d’habitatge, però no que es jugui amb 

la desesperació de la gent afirmant que l’Ajuntament pot aconseguir coses ràpidament quan no 

pot. 

Assegura que el Govern fa absolutament tot el possible, i molt més del que s’havia fet fins ara, 

pels veïns d’unes finques que durant anys han estat abandonades per part de l’Administració, 

però observa que l’Ajuntament no té prou eines, i per això cal que tots els partits intentin forçar 

un canvi de legislació per aconseguir una llei que protegeixi els llogaters. 

Dit això, anuncia el vot favorable del seu grup, que prioritza la defensa dels veïns i que 

continuarà treballant en aquesta línia. 

 

El Sr. MONTANER saluda els veïns i veïnes d’aquests edificis del carrer Lancaster i exposa 

que la Regidoria d’Habitatge fins ara en aquest mandat ha comprat i escripturat 167 pisos, fet 

que ha implicat una inversió de 17,5 milions (14,2 en compra i 3,3 en rehabilitació), mentre que 

la Generalitat ha comprat a Barcelona només 5 habitatges, amb una inversió d’aproximadament 

500.000 euros, de manera que l’Ajuntament hi ha invertit 35 vegades més que la Generalitat. 

Observa que l’Ajuntament no pot comprar totes les finques o tots els pisos que estan en 

processos d’expulsió, i subratlla que el que cal fer és reclamar a la Generalitat molta més 

inversió en habitatge a Barcelona, i lluitar per canviar la Llei d’arrendaments urbans perquè 

defensi realment els llogaters i posi fi als privilegis fiscals que permeten compres especulatives. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la intervenció del Sr. Montaner, i li recorda que, durant les 

negociacions pel Pla pel dret a l’habitatge, el Grup d’ERC va demanar el 25% del pressupost o 

60 milions del superàvit, i el Govern va contestar que no, que què faria amb tants diners. 

Observa que amb aquests diners es podria comprar aquest habitatge i ajudar aquests veïns. 

Tot seguit, s’adreça a la Sra. Pin per dir-li que considera intolerable que afirmi que el Grup 

d’ERC fa politiqueig amb l’habitatge quan l’únic que fa és criticar l’acció del Govern i defensar 

els veïns i les veïnes quan el Govern no ho fa, i assegura que el seu grup no està jugant amb la 

gent, cosa que poden corroborar els veïns presents a la sala. 

D’altra banda, subratlla que el seu grup intenta complir la seva paraula, a diferència del Govern, 

que és el primer a col·locar-se darrere les pancartes però després no fa el que ha de fer, que és 

implementar polítiques que ajudin els veïns i aportar-los solucions. 
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La Sra. Pin expressa el vot favorable de BC, la Sra. Homs expressa el vot favorable del Grup 

Municipal Demòcrata, el Sr. Blanco expressa l’abstenció de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot 

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

favorable de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa la seva abstenció. S’APROVA amb el redactat 

següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern municipal a establir 

les accions necessàries per adquirir els immobles en forma propietat municipal dels edificis 

d’habitatges del carrer Lancaster 7,9-11, 13 i 13 bis. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

8.-  (M1519/6383) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Descartar la 

ubicació de l’Escola Entença a l’edifici situat als carrers Londres amb Villarroel. 2. Ubicar 

l’escola Entença al recinte de la Model, i en el seu defecte, consensuar, amb la màxima 

urgència, una ubicació alternativa amb l’AMPA del centre i amb les associacions de pares i 

mares afectats. 

 

La Sra. ESTELLER enuncia la proposició, i recorda que a principis del 2016 el Consorci 

d’Educació va anunciar la construcció provisional de l’escola Entença als barracons que estaven 

a l’Escola Industrial, on es van fer tres línies de P3. Subratlla que en totes les sessions de portes 

obertes es va assegurar que aquesta solució era provisional, i que els pares que van decidir 

matricular els fills en aquesta escola ho van fer convençuts que un cop enderrocada la Model, 

l’escola aniria a aquell solar. Tanmateix, recentment el Consorci, que hauria de respectar el 

compromís que va assolir amb els pares d’ubicar l’escola al solar de la Model, va canviar 

unilateralment d’opinió i va manifestar la intenció d’ubicar l’escola a Londres-Villarroel, en un 

edifici que no reuneix els requisits que ha de reunir un centre d’educació infantil i primària: la 

normativa diu que aquests centres han de ser de planta baixa més quatre, però aquest edifici és 

de planta baixa més sis, i tampoc no té les condicions necessàries pel que fa als diferents espais. 

Per exemple, els nens de tres anys han de pujar set pisos per anar al pati, alguns amb ascensor 

quan no hi poden pujar. Remarca que l’elecció d’aquesta ubicació és un despropòsit, i que, a 

més, hi ha l’escola Mallorca a prop, cosa que generaria una distorsió dins l’Esquerra de 

l’Eixample, i afegeix que el cost seria d’uns 4 milions d’euros. 

 

El Sr. CIURANA observa que la Sra. Esteller no ha explicitat que la proposició ha estat 

transaccionada. 

 

La Sra. ESTELLER confirma que el text presentat pel seu grup va rebre una esmena per part 

dels pares i els grups del PDeCAT-Unió-Demòcrates i de Cs que s’ha incorporat al text. 

Aclareix que, si bé no ha explicitat que el text havia estat transaccionat, ha llegit el text 

definitiu. 

 

La Sra. BENEDÍ assenyala que l’esmena ha estat de tots els grups. 

 

La Sra. ESTELLER ho confirma i demana disculpes. 

 

El Sr. CIURANA anuncia el vot favorable del seu grup, que entén que qualsevol persona amb 

criteri, que conegui les necessitats d’un centre educatiu, coincidirà que l’edifici de Londres-
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Villarroel no és adient, entre altres motius, per l’amplada de l’edifici, el fet de tenir el pati a dalt 

de tot o la proximitat d’altres centres escolars. 

D’altra banda, subratlla que cal accelerar el procés per a la ubicació definitiva de l’escola a 

l’espai encara ocupat per la presó Model, i explicita que l’actuació no ha d’anar en perjudici 

d’altres necessitats educatives de l’Eixample, un districte molt dens i amb molta mancança 

d’espai. 

 

La Sra. BARCELÓ comenta que si s’hagués de posar nota al Consorci d’Educació per la seva 

actuació pel que fa a l’escola Entença, se li posaria un suspès. Considera intolerable que 

l’escola encara no sàpiga on s’ubicarà, i observa que la incertesa mai no hauria d’estar 

vinculada al Consorci d’Educació, com ho ha estat en diverses ocasions. Espera que aquesta en 

sigui l’última. 

Remarca que la proposta de Londres-Villarroel, a més de no ser volguda per l’AFI de l’escola, 

no compleix la normativa marcada per la Generalitat: entre altres coses, té aules que no arriben 

als 50 metres que exigeix la llei, agreuja la deficient distribució urbanística (el 80% de centres 

educatius quedarien a l’Esquerra de l’Eixample), el gimnàs tindria 126 m² quan n’hauria de 

tenir 200 i l’única aula de psicomotricitat prevista tindria 39 m² quan n’hauria de tenir 55. 

Considera lamentable que es presenti una proposta com aquesta. 

Critica la manca de diàleg per part del Govern, així com que hagi incomplert una promesa i 

hagi creat falses expectatives, i li demana que parli amb l’AFI de l’escola, faciliti tota la 

informació necessària, presenti un projecte de nova escola consensuat amb calendari i 

pressupost, i aposti per la igualtat d’oportunitats i per oferir els millors espais per al 

desenvolupament del coneixement, ja que la inversió en educació és la millor inversió que pot 

fer un govern. 

 

La Sra. BENEDÍ manifesta l’opinió del seu grup que no és adient ubicar una escola en un 

edifici pensat per dotar-lo d’habitatge i al costat d’una altra escola (CEIP Mallorca) i d’una 

escola bressol (Londres), fet que condicionaria la vida escolar de tres comunitats i podria 

provocar tensions entre elles per la manca d’espai. 

Comenta que hi ha confusió perquè el Consorci ho nega, però, en canvi, publica en la licitació 

l’ús dels patis i pistes de joc de l’escola Mallorca per part de la suposada nova escola que ha 

d’anar a l’edifici. 

D’altra banda, exposa que l’edifici és de planta baixa més sis, quan les escoles de primària a la 

ciutat han de ser de planta baixa més tres i, excepcionalment, de planta baixa més quatre. 

Afegeix que l’únic pati exterior propi de l’escola estaria al terrat i tindria una superfície de 242 

m², molt per sota dels criteris del Departament d’Educació per a una escola de dues línies 

(habitualment es preveu una zona de joc infantil de 150 m², una zona de jocs de primària de 300  

m² i una pista poliesportiva de 24 m × 44 m). Entén que l’edifici de Londres-Villarroel no és 

adequat, ni tècnicament ni políticament, per ubicar-hi una escola. 

Assenyala que el Grup d’ERC sempre ha apostat perquè l’escola Entença s’ubiqui al solar de la 

Model, un espai idoni que no produeix cap perjudici a la resta de projectes educatius existents i 

previstos a l’Esquerra de l’Eixample, i que la recuperació definitiva d’aquests espais és una 

oportunitat per treballar en els consensos necessaris. Comenta que caldria actuar amb més 

celeritat i no esperar a la propera legislatura, ja que al gener caldria començar a treballar perquè 

l’espai estigui a disposició dels veïns. 

Per les raons exposades, el seu grup donarà suport a la proposició. 

 

La Sra. ROVIRA manifesta el suport del seu grup a les reivindicacions de les AMPA, que no 

accepten el trasllat de l’escola Entença a l’edifici de Londres, així com a la lluita activa perquè 
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cap escola d’infantil i primària hagi de desplegar el seu projecte en un espai inadequat. 

Coincideix amb les AMPA que la proposta no és coherent amb la planificació de l’oferta 

educativa del conjunt del districte ni amb l’equilibri territorial que hauria de tenir la ciutat i 

cada districte. 

Observa que l’arquitectura dels espais és fonamental per desenvolupar projectes educatius i que 

l’edifici del carrer Londres no en reuneix els requisits bàsics. D’altra banda, indica que la 

despesa econòmica seria desorbitada tenint en compte les condicions tècniques. 

Subratlla que és important escoltar les demandes d’aquestes AMPA i de la comunitat educativa 

en general, i facilitar les condicions per desenvolupar projectes educatius amb garanties, tenint 

en compte tant els espais com les necessitats tècniques. 

Dit això, comenta que al seu grup l’ha sorprès que finalment el Grup del PP acceptés les 

esmenes a la proposició, tenint en compte la política educativa del seu partit i les retallades que 

ha desenvolupat en aquesta àrea l’Estat espanyol durant el seu govern. Indica que això li 

impedeix votar favorablement a la proposició, però, per deferència a les AMPA, a les quals vol 

mostrar tot el seu suport en la lluita que estan duent a terme, s’hi abstindrà. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el seu vot favorable i qualifica de sorprenent que el Govern o el 

Consorci proposin ubicar una escola a Londres-Villarroel, en un edifici que, com tothom sap, 

no reuneix les condicions necessàries per ubicar-hi una escola. 

Subratlla que no es pot fer especulació ni jugar amb les famílies, i critica el Govern per la seva 

pràctica habitual de fer anuncis grandiloqüents sobre ubicacions de futures escoles sense tenir-

ne ni la ubicació provisional ni la definitiva, generar expectatives a les famílies i després 

improvisar, una improvisació inadmissible en educació pública. Entén que aquesta manera 

d’actuar és molt greu i un frau a les famílies de la ciutat. 

D’altra banda, indica que la inversió seria desmesurada. 

 

La Sra. ORTIZ subratlla que el Govern ha hagut d’obrir 13 centres escolars nous a Barcelona 

per la manca de planificació anterior, i que improvisar és haver de patir 11 bolets a l’Eixample 

any rere any. Remarca que el Govern ha hagut de cobrir unes necessitats educatives en un 

context de manca de planificació, que impedeix donar una resposta òptima, i assegura que ha 

parlat amb l’AMPA i ho continuarà fent fins al final. 

Tot seguit, cedeix la paraula al comissionat d’Educació. 

 

El Sr. ESSOMBA considera increïble que es demani al Govern que dialogui amb la ciutadania 

quan el problema és que alguns grups municipals de l’oposició no responen a les ofertes de 

diàleg del Govern, i diu a la Sra. Esteller que si ella tingués un canal de diàleg habitual com el 

que té el Govern amb altres grups municipals, sabria que l’1 de juny representants del Consorci, 

de l’Ajuntament de Barcelona, de les AMPA de l’escola Entença, d’Eixample 1, de l’escola 

Mallorca i de l’AMPA de l’escola bressol municipal Londres es van reunir a la seu del Districte 

de l’Eixample i el Govern va anunciar públicament que treballaria en el si del Consorci 

d’Educació per replantejar la decisió d’una ubicació provisional de l’escola Entença a Londres-

Villarroel. 

Observa que s’estalviarien moltíssims esforços i energies si es concentressin en els problemes 

encara pendents de resoldre i no en els que ja estan en vies de resolució. 

Per acabar, afirma que la proposició que finalment s’ha presentat és resultat d’una reunió de fa 

tres setmanes impulsada pel Govern municipal, per la qual cosa hi votarà a favor. 

 

La Sra. ESTELLER agraeix els vots favorables i comenta que hauria volgut sentir l’opinió del 

Grup del PSC, que té la Regidoria del Districte de l’Eixample. 
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Celebra l’aprovació de la proposició, que permetrà que l’escola Entença es traslladi a la Model, 

que se’n descarti la ubicació al carrer Villarroel i que es deixi de generar incertesa als pares, que 

la setmana passada, quan ella hi va parlar, continuaven preocupats. Diu al Sr. Essomba que 

probablement ell té unes percepcions que no es corresponen amb la realitat, i demana al Govern 

que informi bé els pares, que els presenti els projectes i els comuniqui quan es farà efectiu el 

trasllat. 

 

El Sr. CIURANA celebra l’acord unànime en el suport a la proposició, i espera que a partir 

d’ara millori la comunicació amb els pares i mares, així com la fluïdesa a l’hora de prendre 

decisions sobre la ubicació del centre, que tots coincideixen que ha de ser a la Model. 

 

La Sra. BARCELÓ subratlla que el seu grup sempre està obert al diàleg —diàleg i consens són 

imprescindibles en el món educatiu—, i demana al Consorci d’Educació que no torni a mantenir 

aquesta actitud, que primer dialogui i, sobretot, que no presenti un edifici que no compleix la 

normativa marcada per la Generalitat. 

Coincideix que la setmana passada les famílies continuaven tenint incerteses, quan les 

administracions públiques mai no n’haurien de generar. 

 

La Sra. ORTIZ aclareix que Londres-Villarroel mai no s’havia considerat com a ubicació 

definitiva per a l’escola, i observa que quan s’acaben els metres per a necessitats 

d’escolarització, cal actuar amb celeritat. 

Indica que el Govern ha parlat amb el Departament de Salut de la Generalitat per un dels solars 

que es demanaven, que era el del Clínic, i també ha demanat celeritat en el tema de la Model, ja 

que hi ha molts interessos creuats sobre els futurs equipaments d’aquest espai. 

Afirma que per al Govern, la millor ubicació per a l’escola és a la Model, i està convençuda que 

entre tots trobaran l’alternativa al recinte de Villarroel. 

Tot seguit, cedeix la paraula al comissionat. 

 

El Sr. ESSOMBA assenyala que el que s’aprova avui és una proposta que va fer el Govern 

municipal l’1 de juny a la seu del Districte de l’Eixample, que consistia a revocar la decisió que 

hi pogués haver una ubicació provisional de l’escola Entença a l’equipament de Londres-

Villarroel, i a buscar-hi una ubicació definitiva que fos consensuada amb tots els actors de la 

comunitat educativa. Celebra que el Grup del PP s’hagi fet ressò d’aquest treball i d’aquesta 

decisió, i que ho hagi portat a la Comissió de Drets Socials en forma de proposició. 

 

La Sra. ESTELLER puntualitza que el que s’aprova avui és una rectificació del Govern, que 

havia decidit ubicar l’escola a Villarroel, forçada per la pressió dels pares, les AMPA i la 

Comissió. 

Celebra que el Govern hagi rectificat, i li demana que compleixi, que faci el projecte i que 

informi els pares del calendari perquè tinguin la tranquil·litat de saber quan es podran traslladar 

al recinte de la Model. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Ciurana expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló 

expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller 

expressa el vot favorable del PP, la Sra. Rovira expressa l’abstenció de la CUP i el Sr. 

Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA amb el redactat següent: 
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La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Que es descarti la ubicació de 

l’Escola Entença a l’edifici de Londres-Villarroel, tant de manera provisional com de manera 

definitiva. 2. Que s’accelerin els treballs i la recerca de consensos necessaris per part de totes 

les administracions implicades, per tal d’agilitzar la construcció d’un centre definitiu per a 

l’escola Entença a l’espai de la Model, sense perjudici de la resta de projectes educatius de 

l’esquerra de l’Eixample. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

9.-  (M1519/6364) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que l’Ajuntament de 

Barcelona elabori en el termini d’un mes un informe sobre la contractació de les educadores pel 

projecte concret del Pou de la Figuera on s’expliciti quins criteris s’han utilitzat. En el cas que 

d’aquests se’n derivi la possibilitat de que hi hagi hagut racisme a l’hora de contractar el 

personal per a aquest projecte, que es retiri el projecte de l’empresa Progess. Que en el termini 

de dos mesos es presenti un projecte per la municipalització d’aquestes educadores, entenent 

que són persones imprescindibles per l’acompanyament i seguiment de les joves que es troben 

en una situació d’exclusió i vulnerabilitat a la nostra ciutat. 

 

La Sra. ROVIRA recorda que a través del Consorci de Serveis Socials es duu a terme la 

contractació d’educadores de manera externalitzada per diferents empreses, que treballen en 

diferents barris de la ciutat, i que actualment és Progess qui gestiona aquestes educadores, que 

actualment també treballen amb les joves que es troben al Pou de la Figuera en una situació de 

vulnerabilitat atès el consum de drogues. 

Subratlla que aquestes educadores són fonamentals per desenvolupar una tasca educativa, de 

seguiment i d’acompanyament a aquestes joves, i han de ser persones properes que puguin 

treballar a partir de la confiança en les joves. 

Considera sorprenent que no hi hagi cap educador o educadora d’origen marroquí tenint en 

compte que l’entitat demana subvencions al Consistori basant la justificació del projecte en la 

intervenció educativa amb els menors immigrants majoritàriament d’origen marroquí. Entén 

que caldria seguir l’exemple dels centres de menors en què hi ha la figura de l’educadora 

d’origen marroquí (en tots excepte en alguns, com el Centre d’Acollida Coda o els centres 

gestionats per la Fundació Pere Tarrés). 

Afirma que Progess sempre ha fet cas omís de centenars de peticions de les professionals, 

educadores i educadors, mediadores i mediadores, d’origen marroquí, i que durant els més de 

deu anys que fa que gestiona el projecte, ni tan sols ha donat resposta als centenars de 

currículums que ha rebut d’educadores d’origen marroquí —algunes educadores han fet arribar 

el seu currículum a Progess més de 32 vegades. Entén que entre les gairebé 150 educadores 

d’origen marroquí, entre habilitades i graduades, que hi ha a Catalunya, hi ha d’haver un/a 

excel·lent professional marroquí o marroquina, i pregunta com és possible que no s’hagin 

incorporat aquests perfils dins els educadors que han de treballar específicament amb aquests 

nois, quan des d’una perspectiva d’intervenció psicosocial no és adient ni facilitador de la 

comunicació contractar professionals que no tinguin les habilitats necessàries per comunicar-se 

amb aquests joves. 

Explica que davant els indicis evidents de comportaments racistes i discriminatoris en els 

processos de selecció de Progess, el seu grup va decidir presentar aquesta proposició, que 

enuncia, amb l’objectiu d’anul·lar la concessió a aquesta empresa en cas que això finalment es 

demostri. 
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La Sra. HOMS pregunta al grup proposant per quin motiu ha eliminat la segona part de la 

proposició, referida a la municipalització del servei, quan les municipalitzacions són presents en 

tots els seus precs, preguntes i proposicions. 

D’altra banda, observa que, mentre que a la part expositiva de la proposició s’afirma que hi ha 

hagut casos de racisme, a la part propositiva només s’insinua, i convida el grup proposant a fer 

servir els mecanismes legals de denúncia en cas que realment existeixin proves que s’han 

produït casos de discriminació laboral. Assenyala que acusar sense proves és un delicte de 

difamació, i demana rigor en les afirmacions. 

Tot seguit, anuncia l’abstenció del seu grup. 

 

La Sra. BARCELÓ posa en valor la tasca que duen a terme els educadors que treballen a la 

ciutat, sense els quals sovint seria molt difícil establir un vincle amb els usuaris dels serveis, 

sobretot quan són persones amb problemes. 

Indica que als carrers del voltant del Pou de la Figuera calen més mesures polítiques tant pel 

que fa a seguretat com pel que fa a l’àmbit social: hi ha molts adolescents i joves que tenen 

problemes d’addicció a la cola, i cal augmentar les mesures col·laborant i coordinant-se amb la 

DGAIA i les entitats del districte per ajudar aquests joves tant amb mesures d’intervenció com 

de prevenció i de reinserció social —els educadors hi fan una tasca essencial—, i augmentar les 

mesures en seguretat per les incidències com furts i en l’àmbit de la convivència. 

Pregunta a la Sra. Rovira si realment s’han produït els fets que es recullen a la part expositiva 

de la proposició i, en cas afirmatiu, la convida a fer la denúncia oportuna. Vol saber si en algun 

moment el seu grup s’ha adreçat als cossos de seguretat o a l’Oficina per la No Discriminació 

per denunciar aquests fets, ja que abans de portar el tema al discurs polític cal fer la denúncia. 

D’altra banda, pregunta per quin motiu s’ha retirat el tema de la municipalització del servei, 

quan la CUP sempre defensa aquesta opció. Comenta, però, que el seu grup no hi està d’acord, i 

aprofita per assenyalar que els serveis del PIAD i del SARA, que han estat remunicipalitzats, no 

estan complint les expectatives —al Consell de Dones es van exposar les queixes respecte a 

aquesta remunicipalització— i en el cas de la remunicipalització de les escoles bressol, de 

moment no s’han complert les promeses d’augmentar els salaris. 

Per les raons exposades, el seu grup s’hi abstindrà. 

 

La Sra. BENEDÍ expressa el vot favorable del seu grup, que entén que val la pena elaborar un 

informe que aclareixi si hi ha hagut casos de discriminació racial, una acusació molt greu, i 

indica que, si s’hagués presentat la proposició amb el redactat inicial, que incloïa la 

municipalització del servei, s’hi hauria abstingut. 

 

La Sra. ESTELLER subratlla que la CUP contínuament interpreta la realitat segons el seu 

prisma, amb un criteri totalment ideològic i subjectiu, i criminalitza sense que existeixin proves. 

En aquest cas, afirma que hi ha hagut racisme quan no hi ha cap denúncia. Observa que davant 

d’un cas de racisme o de discriminació laboral, la persona afectada ha de denunciar, ja que és 

un delicte, i l’Ajuntament no pot actuar abans que hi hagi un procés que verifiqui que un fet ha 

succeït realment. Com que no hi hagut aquest procés, el Grup del PP votarà en contra de la 

proposició. 

Insisteix que l’Ajuntament no pot adoptar mesures basant-se en prejudicis i en valoracions 

personals, sense cap garantia de res, i remarca que la CUP sempre fa acusacions molt greus i 

després rebaixa la seva acció a un informe, però quan ja ha criminalitzat i ha posat en el punt de 

mira una entitat que duu a terme una feina. 
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D’altra banda, indica que el Grup del PP fa molt de temps que treballa per un tema que els 

preocupa, el dels denominats nens de la cola, i per això ha portat el problema a la Comissió i la 

consellera de districte també hi treballa, i s’han adoptat mesures perquè els educadors actuïn al 

més aviat possible amb caràcter preventiu i reactiu. 

 

El Sr. ARDANUY expressa el seu vot favorable, i subratlla que l’Ajuntament ha de vetllar 

perquè les empreses adjudicatàries treballin correctament i ha d’aclarir les situacions en què hi 

hagi indicis d’algun problema. 

D’altra banda, indica que les persones suposadament afectades per un tracte discriminatori han 

de poder acudir a l’Ajuntament, que ha de poder garantir que això no sigui així com a licitador 

del contracte i administració responsable, i a Inspecció de Treball, que ha de poder estar a 

disposició de qualsevol denúncia de discriminació. 

 

La Sra. ORTIZ indica que el Govern es va reunir amb el grup proposant per aclarir aspectes 

sobre la proposició, que va transaccionar. 

Tot seguit, explica que davant l’increment de l’arribada de menors no acompanyats i d’altres 

situacions, a inicis d’any es van incorporar dos treballadors més al servei. Assenyala que es va 

arribar a un acord amb Progess per reforçar el servei al conjunt de la ciutat, però, d’altra banda, 

es va demanar que des del Consorci de Serveis Socials es reforcés un equip d’educadors que 

treballessin sobre el terreny pel que fa als joves que marxaven dels centres de la DGAIA. 

Puntualitza que aquest és un servei que ha contractat el Consorci de Serveis Socials, que 

treballa conjuntament amb Vall d’Hebron el tema de les addiccions, i no és externalitzat: el 

Consorci de Serveis Socials és personal contractat directament pel Consorci i, en aquest cas, 

s’han contractat tres educadors marroquins. 

Tot seguit, explicita que el Govern demanarà un informe per veure com s’ha dut a terme la 

contractació a Progess, que per a algun servei sí que ha contractat persones d’origen marroquí, i 

assegura que si es demostra que hi ha hagut casos de discriminació, s’iniciaran les accions 

corresponents. 

 

La Sra. ROVIRA indica que precisament arran de les tres educadores contractades directament 

pel Consorci s’ha visibilitzat el que havia passat durant anys amb les treballadores contractades 

per Progess. 

Subratlla que el seu grup sempre treballa directament amb les persones i els col·lectius 

implicats, i no acostuma a presentar propostes a la Comissió si no han estat ben treballades amb 

aquestes persones. En aquest cas, la proposició s’ha presentat després que les persones 

afectades expliquessin que durant deu anys ni tan sols s’havia entrevistat cap persona d’origen 

marroquí malgrat l’enviament de nombrosos currículums, fet que entén que és un indici prou 

clar que s’està produint una discriminació, sobretot quan és per treballar en un àmbit específic 

d’intervenció amb joves d’origen marroquí. 

Explica que si s’ha suprimit la part de la proposició que feia referència a la municipalització del 

servei ha estat per facilitar-ne l’aprovació, ja que el Govern no hauria donat suport a la 

proposició inicial, i el Grup de la CUP, després de parlar-ho amb els col·lectius, va considerar 

que era més important aconseguir que es fes la valoració del servei que incloure el procés de 

municipalització en la proposta, que, d’altra banda, no és vinculant. Aclareix, però, que el seu 

grup continua defensant fermament la municipalització com a manera de gestionar els serveis 

públics, i serveis tan essencials com el dels educadors de carrer. 
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En darrer lloc, opina que és un insult a la intel·ligència que partits com Cs o el PP instin a fer 

denúncies o apel·lin a una justícia que avala la Llei d’estrangeria actual, una llei racista —hi ha 

racisme, entre altres, al CIE i en algunes batudes— que priva de llibertat determinades 

persones. 

 

La Sra. ESTELLER diu a la Sra. Rovira que un insult a la intel·ligència és presentar les 

propostes com ho fa el seu grup, sense cap rigor, sense cap prova i sense cap més argument que 

el seu sectarisme i la seva visió de la realitat, criminalitzant tothom que pensa o actua d’una 

manera diferent. 

D’altra banda, subratlla que la Llei d’estrangeria, una llei aprovada per les Corts espanyoles, ha 

permès que es regularitzin a Espanya 4,5 milions de persones immigrades que viuen integrades 

al país, i afirma que la CUP viu al marge de la realitat, que únicament veu a través del seu 

prisma, un prisma ideològic i sectari. 

 

La Sra. ORTIZ comenta que en molts d’aquests serveis, per veure si es contracta o no, cal tenir 

en compte el grau de rotació, i una gran estabilitat en els equips pot fer que passi el temps i no 

hi hagi noves contractacions. 

D’altra banda, afirma que sí que hi ha diversitat d’origen en la contractació, i indica que els 

mateixos professionals veuen que llocs diferents requereixen perfils diferents. Per exemple, no 

és el mateix treballar als centres d’acollida que al carrer, i cal veure quin és el perfil més 

convenient en cada cas. 

Per acabar, explicita que un cop presentat l’informe, en tornaran a parlar. 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 

la Sra. Homs expressa l’abstenció del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló expressa 

l’abstenció de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Esteller expressa el 

vot contrari del PP, la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP i el Sr. Ardanuy 

expressa el seu vot favorable. S’APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda que l’Ajuntament de Barcelona elabori 

en el termini d’un mes un informe sobre la contractació de les educadores pel projecte concret 

del Pou de la Figuera on s’expliciti quins criteris s’han utilitzat i analitzar si s’ha produït 

algun tipus de discriminació. En cas afirmatiu es derivaran les sancions i altres conseqüències 

pertinents previstes segons la legislació vigent. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

10.- (M1519/6392) Que el Govern presenti, en el termini de dos mesos, una planificació que 

reculli on i quan pensa instal·lar desfibril.ladors en aquest mandat, per tal de seguir treballant 

per assolir la total cobertura d’equipaments públics amb aquests dispositius, tal i com estableix 

el projecte "Barcelona, ciutat cardioprotegida". 

 

La Sra. BENEDÍ indica que aquest prec es tractarà conjuntament amb el segon prec del Grup 

Municipal d’ERC (punt 14 de l’ordre del dia). 
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La Sra. HOMS explica que la mort sobtada cardíaca és l’aparició sobtada i inesperada d’una 

parada cardíaca en una persona que, aparentment, es troba sana i en bon estat, produïda 

principalment per una arrítmia cardíaca anomenada fibril·lació ventricular, que fa que el cor 

perdi la seva capacitat de contraure de forma organitzada i, consegüentment, deixi de bategar. 

La víctima de mort sobtada perd el pols i, pocs segons després, el coneixement i la capacitat de 

respirar, i, si no rep atenció immediata, mor uns minuts després. Les mesures de reanimació 

cardiopulmonar, que cal aplicar de la manera més immediata possible, en molts casos poden 

aconseguir que l’arrítmia desaparegui i el pacient es recuperi (mort sobtada reanimada). Per 

això, a banda de fer prevenció i difondre hàbits saludables, cal dotar l’espai públic de suficients 

desfibril·ladors. 

Recorda que el 2014 es va iniciar el projecte «Barcelona, ciutat cardioprotegida», nascut de la 

col·laboració entre col·legis professionals, universitats, empreses i administracions, i molt 

especialment Barcelona Salut, que va començar amb la instal·lació de desfibril·ladors en 

farmàcies. L’Ajuntament de Barcelona hi va col·laborar activament, i durant el mandat anterior 

es va instal·lar un bon nombre d’aparells en equipaments esportius, dependències municipals, 

etc., amb l’objectiu que el 2017 qualsevol ciutadà tingués un aparell a 250 metres com a màxim, 

però no s’avança al ritme esperat i la nova previsió parla del 2020. 

El seu grup vol saber quins aparells nous s’han instal·lat en aquests dos anys de mandat i, 

sobretot, què pensa fer el Govern fins al final de mandat, per això presenta aquest prec, que 

llegeix. 

 

La Sra. CAPDEVILA subratlla que la salut és un dret essencial de qualsevol ciutadà, i exposa 

que les malalties cardiovasculars afecten majoritàriament la gent gran: més del 70% d’aquestes 

malalties les pateixen persones de més de 65 anys, i continuen sent la principal causa de 

mortalitat. 

Explicita que davant d’una aturada cardíaca, l’ús d’un desfibril·lador en els primers moments 

pot ser essencial per recuperar la persona afectada. Per això, el seu grup considera que els 

equipaments destinats a la gent gran haurien de ser espais cardioprotegits. Indica que això 

permetria activar la cadena de supervivència, que consisteix a reconèixer una possible aturada 

cardíaca, sol·licitar ajuda especialitzada, iniciar maniobres de reanimació cardiopulmonar de 

manera immediata sempre que la víctima no respiri, i administrar un desfibril·lador. 

Indica que, com ha comentat la Sra. Homs, l’Ajuntament va anunciar que l’any 2017 Barcelona 

seria una ciutat cardiosaludable i que cada ciutadà disposaria d’un desfibril·lador a 250 metres 

com a màxim. Exposa que actualment hi ha desfibril·ladors a 80 farmàcies de tot Barcelona, en 

algunes instal·lacions esportives i culturals, a 4 estacions de metro i a 8 dels 39 mercats 

municipals. El seu grup entén que seria lògic instal·lar-ne allà on les persones usuàries són 

susceptibles, per edat, de patir una aturada, és a dir, en els espais de la gent gran, i per això 

presenta aquest prec, que enuncia. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada de Salut. 

 

La Sra. TARAFA agraeix els precs, i comunica que l’Ajuntament té desfibril·ladors en 

instal·lacions municipals allà on marca la llei —hi ha dos decrets que regulen la ubicació i l’ús 

de desfibril·ladors— i en altres equipaments, però es treballa per assolir l’objectiu fixat el 2014: 

conjuntament amb el SEM, la divisió de Protecció Civil i Prevenció i la Societat Científica de 

Ressuscitació Cardíaca, fa mesos que es treballa en un programa de ressuscitació 

cardiopulmonar que establirà on cal ubicar els desfibril·ladors que encara no estan ubicats. 

Explica que aquest treball, que estarà enllestit aproximadament en tres mesos, consta de tres 

fases: identificació d’on estan situats els desfibril·ladors, noves dotacions (decidir on es 
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col·loquen i amb quina periodicitat) i accions concretes. Informa que, paral·lelament, el 15 de 

maig es va publicar l’anunci de la licitació per col·locar desfibril·ladors a totes les unitats de 

patrulles de la Guàrdia Urbana, ja que en molts casos és aquest cos qui arriba primer a 

situacions d’accidentalitat. 

Per acabar, indica que el Govern accepta el prec del Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates, però 

demana que el termini de dos mesos per a la presentació de la planificació s’ampliï a tres 

mesos. 

 

La Sra. HOMS confirma que el seu grup no té cap problema amb el fet que el termini s’ampliï 

de dos mesos a tres, però demana que s’intenti assolir al més aviat possible l’objectiu fixat el 

2014. 

 

La Sra. CAPDEVILA pregunta si el prec del seu grup s’accepta. 

 

La Sra. TARAFA respon que s’accepta parcialment. Concreta que d’aquí a tres mesos hi haurà 

la valoració sobre si cal posar desfibril·ladors a tots els centres de gent gran o bé si només 

posant-ne en alguns serà suficient. 

 

La Sra. CAPDEVILA pregunta quants casals de gent gran tenen desfibril·ladors actualment i on 

marca la llei que n’hi ha d’haver. 

 

La Sra. TARAFA s’ofereix a facilitar per escrit la informació sobre on hi ha desfibril·ladors i, 

concretament, en quins centres de gent gran, i aclareix que el prec sí que s’accepta, però amb 

les unitats dels SEM i d’altres s’està valorant si s’han d’instal·lar desfibril·ladors a tots els 

casals o no. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

11.- (M1519/6399) La cessió per part de l’Ajuntament de Barcelona d’un espai municipal per 

tal de facilitar a l’Associació "Pulseras Candela" la seva labor social i en col·laboració amb la 

investigació del càncer infantil. 

 

La Sra. BARCELÓ exposa que cada any es diagnostiquen 1.200 casos de càncer infantil a 

Espanya i explica com van néixer les polseres Candela: quan aquesta nena, la Candela, estava 

ingressada a l’hospital com a conseqüència d’una leucèmia, una voluntària li va proposar que 

fes polseres amb uns fils de colors per entretenir-se, i dues amigues de la nena van posar a les 

polseres el seu nom i van decidir vendre-les per recaptar fons. Informa que, des del 2013, s’han 

fabricat i venut 275.000 polseres Candela i s’hi ha donat un milió d’euros per a la recerca del 

càncer infantil a l’Hospital Sant Joan de Déu. La quantitat de polseres que fabriquen actualment 

requereix un equipament que permeti continuar aquesta gran col·laboració. Per això, el seu grup 

presenta aquest prec, que enuncia. 

 

La Sra. ORTIZ cedeix la paraula a la comissionada de Salut. 

 

La Sra. TARAFA agraeix el prec, que accepta, i subratlla que gràcies a l’entitat que fa aquestes 

polseres, nens i nenes hospitalitzats de llarga durada s’activen, es visibilitza la sensibilització 

sobre el càncer infantil, i es contribueix a la recerca en aquest àmbit. 
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Indica que el Govern es posarà en contacte amb l’entitat, la inclourà en la llista d’entitats que 

demanen espais i s’hi reunirà per veure quines necessitats reals tenen. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix l’acceptació del prec, i comenta que el milió d’euros que 

l’associació ha pogut donar per a la recerca contra el càncer infantil és fruit de 275.000 polseres 

Candela, 550 quilòmetres de fils, 16 milions de nusos i una gran dosi d’il·lusió, treball i empatia 

perquè els nens i les seves famílies no perdin l’esperança en la seva lluita contra la malaltia. 

Dona les gràcies a Pulseras Candela per l’aportació econòmica i, sobretot, per fer que els nens i 

els familiars no perdin el somriure en moments molt difícils. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

12.- (M1519/6400) Que l’Ajuntament de Barcelona insti a la Generalitat a solucionar de manera 

immediata els problemes exposats per les famílies en les residències Mossèn Vidal i Aunòs, 

Alchemika, Bertrant i Oriola, Bon Pastor i El Molí de persones grans. On els familiars porten 

reivindicant els drets dels seus familiars des de novembre del 2016. 

 

La Sra. BARCELÓ exposa que la setmana passada va haver-hi una concentració a la plaça Sant 

Jaume que forma part dels actes reivindicatius que des del novembre del 2016 duen a terme els 

familiars de les residències esmentades al prec, preocupats per l’incompliment de la ràtio de 

personal d’atenció directa a les persones, les deficiències en l’atenció mèdica que reben les 

persones grans i en infraestructures, la falta de material (tovalloles, bolquers...) i la supressió, 

modificació o canvi d’horari de les activitats. 

Observa que, si bé la competència no és de l’Ajuntament —el seu grup també ha presentat 

sol·licituds i preguntes a la Generalitat—, totes les administracions poden treballar 

conjuntament per solucionar els problemes, i per això el seu grup presenta aquest prec, que 

enuncia. 

 

La Sra. ORTIZ agraeix la presentació d’aquest prec, que ofereix l’oportunitat d’explicar tot el 

que ha fet l’Ajuntament des que va començar a rebre les primeres queixes, al desembre. 

Explicita que la creació i gestió de les places públiques residencials és competència exclusiva 

de la Generalitat; la gestió de les llistes d’espera, del Consorci, i l’Ajuntament s’ocupa de la 

gestió del servei d’acolliment i urgències a la vellesa. Indica, però, que com a administració 

pròxima, l’Ajuntament va rebre les queixes de les residències. Informa que l’Ajuntament ha fet 

la denúncia corresponent a Inspecció i ha anat derivant totes les queixes a la Generalitat. D’altra 

banda, l’Àrea de Drets Socials s’ha reunit amb el secretari i ha demanat una reunió urgent amb 

la consellera. Afegeix que ella mateixa es va reunir amb els representants de la FAVB i de les 

famílies de les diferents residències. 

Subratlla que l’arrel del problema és que la llei no està a l’altura de les necessitats: els plecs de 

condicions de les quatre residències gestionades per l’Ajuntament sí que inclouen unes ràtios 

millors —per això aquí no hi ha hagut problemes—, però la Generalitat, des d’Afers Socials, ha 

canviat el criteri de la contractació i el plec ha reduït el nombre de professionals, cosa que ha 

tingut unes conseqüències dramàtiques tant en termes laborals com per a les famílies. 

Remarca que Barcelona està clarament castigada per la Generalitat pel que fa a inversió en 

residències, amb una ràtio molt per sota de les necessitats i solars a disposició de la Generalitat 

que no s’estan utilitzant. Indica que, d’altra banda, la Generalitat tampoc no està invertint en el 

manteniment d’aquestes residències. 
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Exposa que l’Ajuntament ha demanat uns criteris clars en la gestió de les llistes d’espera i la 

transparència, i ha pogut esbrinar que a Barcelona hi ha unes 8.000 persones que esperen una 

plaça en una residència. D’altra banda, en el marc del Consorci de Serveis Socials es demana un 

espai de cogovernança per veure com funciona la gestió residencial. 

Conclou que fa més de mig any que el Govern fa seguiment de la situació i hi està compromès. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la resposta i indica que el compromís no només és compartit pel seu 

grup i pel Govern, sinó també per altres grups, que han presentat propostes als districtes en la 

mateixa línia, ja que la situació és inadmissible. Subratlla que l’Administració pública ha de fer 

tots els possibles per garantir el benestar de les persones grans, i comenta que les famílies també 

s’han queixat que es van reunir amb el secretari d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat 

però la seva resposta va ser lamentable i no va oferir cap solució. 

Comenta que, a l’hora d’establir les ràtios, caldria tenir en compte les particularitats de cada 

centre i ser flexible. 

D’altra banda, coincideix que cal demanar responsabilitats a la resta d’administracions, però 

observa que el Govern municipal també n’ha d’assumir les seves. En aquest sentit, recorda que 

els casals de gent gran són competència municipal, i que el Govern encara no ha presentat el 

seu projecte global per a la gent gran. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

13.- (M1519/6377) Que el Govern municipal negociï amb la família Puerto-Parés, propietària 

de la foneria Casa Parés, la fórmula jurídica i econòmica més adient perquè aquesta foneria 

d’estany i plom pugui convertir-se en un nou espai patrimonial del MUHBA, en tant que 

testimoni encara viu del passat industrial de Ciutat Vella. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ saluda el Sr. José Puerto, propietari, juntament amb Maria Mercè Parés, de 

la foneria, i li agraeix l’assistència. 

Tot seguit, indica que la foneria d’estany i plom Casa Parés, situada al carrer Mestres Casals i 

Martorell, números 15-17, té més de 130 anys d’història i és un dels darrers testimonis dels 

petits tallers industrials que van perdurar a Ciutat Vella fins ben entrat el segle XX, un viu 

vestigi de la Barcelona fabril del segle XX que, com que s’ha mantingut amb activitat fins al 

2007, encara conserva la maquinària original, de procedència alemanya, amb capacitat de 

funcionar. 

Assenyala que els historiadors consideren la Casa Parés una mostra encara viva de la ciutat 

emmurallada que fou l’origen i el motor de la industrialització de Barcelona i de tot Catalunya; 

els arquitectes i enginyers la consideren una petita joia de la tècnica europea de finals del segle 

XIX, i per a molts veïnes i veïnes continua sent una icona que els fa sentir orgullosos del seu 

passat menestral i, al mateix temps, un símbol del seu arrelament a un barri molt castigat per les 

actuacions urbanístiques postolímpiques. 

Afirma que la foneria Parés és una candidata indubtable a esdevenir un dels espais patrimonials 

que, repartits per tota la ciutat, permeten al Museu d’Història de Barcelona explicar els diferents 

moments de la història de la ciutat, i comenta que la família Puerto Parés, propietària de la 

foneria, si bé no vol vendre la foneria, sí que està disposada a cedir l’ús del local i de la 

maquinària a l’Ajuntament amb l’objectiu, si escau, de museïtzar-la i obrir-la al públic com a 

equipament cultural. 
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En darrer lloc, enuncia el prec, comenta que una cessió d’ús a llarg termini a l’Ajuntament a 

canvi d’un lloguer anual podria ser una solució satisfactòria, i manifesta la convicció del seu 

grup que el sentit de la responsabilitat d’ambdues parts permetrà salvar d’alguna manera aquest 

patrimoni únic dels barcelonins i barcelonines que, altrament, acabaria desapareixent. 

 

La Sra. PIN indica que el Govern accepta el prec i continuarà les negociacions, i convida a 

tothom a visitar la foneria, una petita joia que hi ha a la ciutat. 

Tot seguit, explica que la rehabilitació i l’adaptació que necessita l’espai per poder passar a ser 

gestionat pel Museu d’Història i estar obert al públic —es va demanar a la Fundació Comtal, 

del barri de Santa Caterina, si podia fer el projecte de rehabilitació— requereix una inversió de 

diners públics. Davant la voluntat de la propietat de cobrar un lloguer, el Govern entén que cal 

fer un conveni de cessió en què de mica en mica es vagi incrementant el lloguer, però que 

primer hi hagi una carència per la inversió pública. 

Observa que amb algunes ofertes de lloguer de l’espai l’Ajuntament no pot competir, ja que 

implicarien invertir 200.000 euros i pagar un lloguer alt, a preu de mercat a la zona. 

Anuncia que el 23 de juny hi ha la propera reunió i es valorarà de quina manera es podria fer la 

inversió pública i alhora compensar no havent de pagar des de l’inici un lloguer amb diners 

públics, ja que s’està fent una inversió pública, i que l’equipament pugui passar a ser gestionat 

pel Museu d’Història. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ celebra que les negociacions continuïn, i espera que el desenllaç sigui 

satisfactori. Comenta que hi ha una solució per intentar que com a mínim una part del patrimoni 

es conservi. 

 

Es dóna per tractat. 

 

14.- (M1519/6378) Que el Govern municipal realitzi un pla per tal de dotar de desfibril.ladors 

als equipaments municipals per a gent gran de la ciutat. 

 

Punt tractat conjuntament amb el punt 10. 

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

15.- (M1519/6384) Que el Govern municipal rendeixi homenatge a Ignacio Echeverria, posant 

el seu nom a un dels Skateparks que hi ha actualment o que es pugui construir en un futur a la 

ciutat de Barcelona. 

 

La Sra. ESTELLER exposa que una de les tres persones que van morir en els darrers atemptats 

de Londres del 3 de juny va ser Ignacio Echeverría, que va enfrontar-se als terroristes amb el 

seu monopatí per salvar la vida a altres persones. Subratlla que va tenir un comportament heroic 

i va demostrar una gran valentia, ja que va donar la seva vida per defensar uns altres. El Grup 

del PP entén que Barcelona ha de reconèixer valors com la valentia, la noblesa, la generositat i 

l’heroisme davant del fanatisme d’uns terroristes que volen destruir la civilització, i ha d’agrair 

el comportament heroic d’Ignacio Echeverría. Considera que, tenint en compte que Ignacio 

Echeverría era un gran aficionat a l’skate, que es va enfrontar als terroristes amb un skate i que 

Barcelona té grans parcs de skate, estaria bé homenatjar-lo posant el seu nom a un d’aquests 

parcs (existent o que es construeixi en un futur). 
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La Sra. ORTIZ demana disculpes per l’absència del comissionat de Memòria, que no ha pogut 

assistir a la Comissió, i manifesta la voluntat del Govern de defensar els valors de la democràcia 

i reconèixer els actes heroics de moltes persones sovint anònimes que, en moments així, estan a 

l’altura o generen cohesió i una resposta davant de fets horrorosos, que van molt més enllà de 

pensaments o ideologies, ja que es tracta de terrorisme. 

Afirma que el Govern considerarà la proposta, que es debatrà a la Ponència del Nomenclàtor, 

l’espai on es decideixen aquests reconeixements i els espais per ubicar-los. Observa, però, que 

per posar el nom d’una persona han d’haver passat cinc anys de la seva mort. 

 

La Sra. ESTELLER puntualitza que el termini de cinc anys s’estableix per als carrers, mentre 

que en el cas d’un parc de skate no cal esperar aquest temps, i insisteix que Barcelona ha de 

reconèixer els valors que va representar Ignacio Echeverría, una persona valenta que es va 

enfrontar a un terrorista sense pensar en el seu interès personal ni en la seva vida. 

D’altra banda, subratlla que en aquest cas seria molt adient fer aquest reconeixement mitjançant 

un parc de skate, i demana al Govern, que és qui està representat a la Ponència del 

Nomenclàtor, que intenti donar compliment al prec al més aviat possible. 

 

La Sra. ORTIZ assegura que es parlarà amb el comissionat i es valorarà la millor manera de 

vehicular la proposta. 

 

Per tant, s’accepta el prec. 

 

Es dóna per tractat. 

 

16.- (M1519/6385) Que el Govern municipal expliqui els motius pels quals no va exercir el dret 

de preferència sobre l’oferta d’adquisició del Palau Moxó i que informi si té coneixement dels 

usos als quals es destinarà l’esmentat Palau. 

 

La Sra. BENEDÍ indica que aquest punt es tractarà conjuntament amb la pregunta del Grup del 

PDeCAT-Unió-Demòcrates corresponent al punt 17. 

 

La Sra. ESTELLER formula el prec, i subratlla que el Palau Moxó és un edifici catalogat 

perquè té un interès patrimonial, històric i artístic i, per tant, té també un interès local. Recorda 

que qualsevol opció de compra de l’edifici s’ha d’oferir a l’Ajuntament de Barcelona, que en 

dues ocasions (2016 i 2017) n’ha descartat una oferta, en lloc d’adquirir-lo per destinar-lo a un 

ús cultural. 

 

El Sr. CIURANA formula les preguntes corresponents al punt 17 de l’ordre del dia. 

 

La Sra. PIN afirma que el Govern coincideix que es tracta d’un edifici patrimonial que cal 

seguir de prop. 

A continuació, exposa que la primera oferta que va rebre l’Ajuntament (7.150.000 euros) va 

arribar a l’Àrea d’Urbanisme i al Districte de Ciutat Vella al desembre del 2015. Explica que es 

va rebutjar atès el preu elevat, en considerar que no hi havia partida pressupostària per adquirir 

l’edifici. La segona oferta (7.325.000 euros) es va rebre el 30 de gener del 2017 a l’Àrea 

d’Ecologia i va ser traspassada al Districte. Tampoc no es disposava d’aquesta partida 

pressupostària. En aquest cas, es va traspassar a l’ICUB per veure si tenia pressupost disponible 

per a això, però no va ser així. 
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Indica que actualment no consta cap llicència demanada per a aquest lloc, només una 

rehabilitació de la façana del 2006. 

Pel que fa a les preguntes formulades pel Sr. Ciurana, observa que l’Ajuntament és responsable 

dels béns immobles, mentre que els béns mobles són responsabilitat de la Generalitat. Afegeix 

que no s’ha rebut cap notificació de mudança, però que els mobles no estaven en cap de les 

dues ofertes, i pel coneixement que té el Govern, aquests mobles s’han ubicat en un palau de 

Sevilla de l’antic propietari. 

Per acabar, assenyala que actualment l’espai té una llicència per ser un centre ludicocultural per 

a convencions, presentacions i reunions d’empreses, de manera que qualsevol activitat que s’hi 

vulgui desenvolupar s’haurà d’adequar a aquesta llicència, així com al grau de catalogació de 

l’edifici. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta sorpresa davant l’exposició de la Sra. Pin. No entén que, davant 

la possibilitat d’adquirir un immoble com el Palau Moxó, l’Ajuntament no faci una valoració 

profunda sobre la conveniència o no de fer aquesta adquisició, i sobre els possibles usos 

culturals que podria tenir l’edifici. 

Pregunta amb quines persones de l’ICUB es va parlar, si es va parlar amb el Sr. Collboni, i si es 

va valorar què podria suposar l’adquisició per a la ciutat o simplement es va fer un tràmit 

formal de comunicació per veure si hi havia pressupost. 

D’altra banda, vol saber si el Govern té interès per recuperar l’edifici en un futur immediat, i 

qui va ser el responsable últim de prendre la decisió des de l’àmbit de Cultura, o si únicament es 

va prendre la decisió des de l’àmbit del Districte. 

Critica que el Govern en alguns casos prengui decisions precipitades pel que fa a la compra 

d’edificis, sense valorar-ne viabilitats, i, en canvi, en aquest cas, en què es parla d’un palau 

important amb un projecte d’una dimensió patrimonial molt alta, no mostri cap interès. 

 

El Sr. CIURANA entén que les persones responsables de rebutjar l’oferta del 2015 van ser la 

Sra. Janet Sanz i la Sra. Gala Pin, i els responsables de rebutjar l’oferta del 2017, la Sra. Sanz i 

el Sr. Collboni, com a responsables de l’Àrea d’Ecologia i de l’ICUB, respectivament. 

Manifesta la convicció que el Govern va fer una valoració de l’immoble i que, per tant, va 

establir negociacions amb l’oferta quan se li va presentar. Per això, el seu grup demanarà accés 

a l’expedient on figurin les cartes d’oferiment, la valoració que en va fer l’Ajuntament, les 

comunicacions entre l’Àrea d’Urbanisme i el Districte de Ciutat Vella, i les comunicacions 

d’aquestes àrees amb Cultura, per saber qui és la persona que va decidir no entrar ni a negociar. 

Subratlla que el Grup del PDeCAT-Unió-Demòcrates arribarà al fons de la qüestió per conèixer 

l’objectiu de l’expedient, la valoració que es va fer i els responsables de l’actuació. 

A continuació, diu a la Sra. Pin que una cosa són els immobles que estan protegits com a 

entorn, amb tot el seu contingut, i una altra els béns mobles que estan protegits individualment, 

i que quan es protegeix, no només es protegeixen les parets, sinó que es protegeix tot l’entorn. 

Afirma que els mobles del Palau Moxó són béns que estan protegits, i manifesta sorpresa pel fet 

que a la plaça de Sant Just es pugui fer una mudança traient mobles voluminosos sense la 

llicència pertinent del Districte, i sense que ni la Guàrdia Urbana ni els inspectors ni ningú del 

Districte se n’assabenti. Observa que també caldria aclarir responsabilitats en aquest sentit. 

 

La Sra. PIN puntualitza que en el tempteig i retracte s’inscriu un preu i després s’ofereix: no és 

que es pugui negociar, sinó que hi ha un preu fix, i aquest és el que s’ofereix a l’Ajuntament. 

Subratlla que no s’està parlant d’una negociació, encara que hi hagués converses amb la 

propietat. 
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D’altra banda, indica que els béns mobles, encara que formin part del conjunt, han de ser 

salvaguardats per la Generalitat, que és qui hi té competències. 

En darrer lloc, diu a la Sra. Esteller que les decisions es van prendre a partir d’unes 

prioritzacions, d’un pressupost i de l’existència o no d’un projecte, ja que no es pot adquirir un 

immoble, amb el cost de manteniment que hauria implicat, per tenir-lo buit. Repeteix que no hi 

havia disponibilitat pressupostària, i convida el Grup del PP a, en els propers pressupostos, 

votar a favor de poder destinar una partida a recuperar edificis patrimonials. 

 

La Sra. BENEDÍ pregunta a la Sra. Pin si el prec del Grup del PP s’accepta. 

 

La Sra. PIN ho accepta. 

 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal Demòcrata: 

 

17.- (M1519/6393) En quina data i per part de qui es va rebutjar la possibilitat d’adquirir el 

Palau Moxó? Era coneixedor l’ICUB d’aquest oferiment? Es va concedir algun tipus de permís 

per fer la mudança per part del Districte? S’establí algun control per part del Districte, la 

Guàrdia Urbana o l’ICUB dels béns mobles que foren retirats? 

 

Punt tractat conjuntament amb el punt 16. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

18.- (M1519/6365) Quines accions s’estan desenvolupant, tenint en compte els terminis marcats 

en el pla de Diversitat sexual i de gènere, quina avaluació política en fan? 

 

La Sra. ROVIRA comenta que, atès que no hi és la Sra. Pérez, regidora de Feminismes i 

LGTBI, amb qui s’ha treballat aquest tema, els poden fer arribar la resposta per escrit. 

 

Es dóna per tractada. 

 

19.- (M1519/6366) Quina valoració fan de les inscripcions que s’estan duent a terme i quina 

implicació hi hagut de les AMPES en l’elaboració d’aquesta nova proposta de tarificació social 

de les escoles bressol? 

 

La Sra. ROVIRA informa que el seu grup retira la pregunta, atès que en el punt 6 ja s’ha 

debatut aquest tema i s’ha dit que al setembre es presentarà l’avaluació del sistema, i entén que 

hi ha consens també amb les AMPA. 

 

Es retira. 
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e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal Cs: 

 

20.- (M1519/6401) Que s’informi de l’estat d’execució de la proposta M1519/3286: 

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

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

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

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

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

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

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

gossos d’assistència als establiments i al transport públic. 

 

La Sra. BARCELÓ llegeix la proposició de la qual demana seguiment. 

 

La Sra. ORTIZ explica que s’han mantingut contactes permanents amb TMB i els grups de 

treball per millorar l’accessibilitat, i es treballa en el Pla de parades amb el Pla d’ocupació. 

Indica que una de les coses que s’han fet són reunions tant amb el referent d’accessibilitat com 

amb la direcció de TMB per garantir l’accés dels gossos d’assistència al transport públic, i 

l’empresa periòdicament ofereix formació als seus treballadors sobre aquesta qüestió. 

D’altra banda, informa que s’han realitzat accions amb els comerços: la diagnosi d’accessibilitat 

ha arribat a 52.300 establiments de la ciutat i ha permès recollir informació sobre l’accés de 

mascotes als establiments i mesures d’accessibilitat per a persones amb discapacitat visual. S’ha 

fet, per tant, una divulgació entre els comerços, en un procés molt treballat amb la UPC, i s’ha 

elaborat una guia de comerç accessible on es podrà introduir la formació i la garantia d’accés 

dels gossos pigall. 

A continuació, comenta que s’ha fet la diagnosi d’accessibilitat en alguns eixos comercials, s’ha 

valorat especialment Sants, també s’està treballant Ciutat Vella, i ara s’incorporaran nous 

districtes. 

Per acabar, afirma que el Govern considera el tema dels gossos d’assistència un factor clau, i 

s’incorporarà en tot el Pla d’accessibilitat. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la resposta, i subratlla que cal continuar treballant per posar fi a les 

dificultats que es troben les persones que necessiten l’assistència d’un gos pigall, i que les 

campanyes de conscienciació i divulgació sempre ajuden. 

D’altra banda, pregunta si a més de la campanya adreçada al transport i als comerços es farà 

una campanya de conscienciació i divulgació adreçada a tota la població. 

 

La Sra. ORTIZ coincideix que cal continuar treballant-hi, però observa que sobretot cal adreçar-

se als públics objectius, és a dir, als responsables de l’accés a un establiment privat o públic. 

 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

21.- (M1519/6379) Que s’informi de l’estat d’execució del prec atès a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports en data 19 d’abril de 2016 amb el següent contingut: (M1519/3123) 
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Que el Govern municipal elabori un mapa dels centres educatius que disposen d’espais aptes 

per a la pràctica esportiva a tota la ciutat. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ formula el prec del qual demana seguiment, que va ser motivat per la 

manca d’instal·lacions esportives que pateix Barcelona a tots els districtes, i per la necessitat 

d’ampliar l’ús d’algunes instal·lacions municipals per pal·liar aquesta mancança. 

Observa que, tot i que als districtes s’hi han fet moltes actuacions i s’hi està treballant, com 

demostren les darreres adjudicacions municipals d’espais esportius, el prec continua tenint 

sentit, atesa la creixent demanda d’instal·lacions i espais, i subratlla que el mapa de centres i 

espais educatius aptes per a la pràctica esportiva és una eina imprescindible per a la planificació 

òptima de l’esport a la ciutat. 

 

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

 

El Sr. ESSOMBA posa de manifest la voluntat del Govern municipal d’avançar cada vegada 

més en la configuració dels centres escolars com a centres educatius, oberts a activitats no 

purament lectives. 

Exposa que l’Institut Barcelona Esports, en col·laboració amb el Consorci d’Educació de 

Barcelona, i mitjançant plans d’ocupació, està duent a terme el cens d’instal·lacions esportives 

dels centres educatius de la ciutat, a partir del qual es duran a terme, per exemple, la posada a 

punt de la pintura de pistes esportives i altres reformes. Observa que aquestes actuacions són 

coherents en el marc de la política que s’està desplegant vinculada al treball de patis oberts i de 

treball en els plans de barri i de districte, de caràcter educatiu. 

Per acabar, confirma que es considera la possibilitat de traslladar per escrit un informe amb els 

resultats i el tancament d’aquest treball abans que acabi l’any. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ celebra que hi hagi la previsió de facilitar l’informe demanat. 

 

Es dóna per tractada. 

  

VI) Mocions 

 

VII) Declaracions institucionals 

 

DI1.- Paper fonamental de la ciència a la nostra societat. 

 

La Sra. ORTIZ llegeix la declaració: 

«- Reconèixer el valor i l’impacte que ha tingut la Marxa per la Ciència del 22 d’abril del 2017, 

un moviment sorgit als Estats Units, i que ha estat per tot el món, en més de 500 ciutats 

implicades, que han volgut reivindicar el paper fonamental de la ciència a la nostra societat. 

- Comprometre’s a treballar en objectius socials de recerca específics, amb cocreació i 

intercanvi de coneixements, amb la compartició de recursos i infraestructures de recerca i 

habilitats individuals i col·lectives amb el conjunt de la societat i amb l’administració, amb el 

bé comú com a finalitat darrera. 

- Promoure l’accés equitatiu de tota la població als estudis superiors perquè les condicions 

socioeconòmiques no frenin la vocació científica de cap persona. 

- Reivindicar un accés universal al coneixement com a garantia imprescindible de la millora 

democràtica, fent referència a la importància d’uns mitjans de comunicació públics i privats 

compromesos amb el coneixement i la ciència.» 
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La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Ciurana expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, la Sra. Barceló 

expressa el vot favorable de Cs, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d’ERC, la Sra. Rovira 

expressa el vot favorable de la CUP i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA.  

 

DI2.- Congrés de Cultura Catalana. 

 

La Sra. ANDRÉS agraeix el suport de tots els grups a la declaració, que llegeix en nom del 

tinent d’alcalde Collboni, que no ha pogut estar present en aquest moment: 

«Recollint l’esperit d’aquesta implicació local en el Congrés de Cultura Catalana fa quaranta 

anys, la ciutat de Barcelona se suma als actes de commemoració del Congrés, organitzats per la 

Federació Catalana a través de les següents accions: 

1. Donar suport a les activitats commemoratives que es duguin a terme a Barcelona, en 

col·laboració amb la Fundació Congrés de Cultura Catalana, per tal de contribuir a la divulgació 

de la nostra memòria col·lectiva, especialment en un episodi tan rellevant de participació 

ciutadana i de la societat civil. 

2. Contribuir a la recerca sobre el Congrés de Cultura Catalana en el marc de la transició a la 

democràcia. 

3. Establir els mecanismes de difusió per tal que la commemoració arribi al màxim de ciutadans 

possible.» 

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable de BC, la Sra. Andrés expressa el vot favorable del PSC, 

el Sr. Forn expressa el vot favorable del Grup Municipal Demòcrata, el Sr. Coronas expressa 

el vot favorable d’ERC i el Sr. Ardanuy expressa el seu vot favorable. S’APROVA. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix l’assistència de tothom i dona per finalitzada la sessió. 

 

 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 13.07 h. 


