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ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

Sessió de 20 d'octubre de 2016 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 20 d'octubre de 2016, s'hi reuneix 

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

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

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

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

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

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

 
També hi són presents els Ims. Srs. Jaume Collboni i Cuadrado, Raimond Blasi i Navarro, i 

Santiago Alonso Beltran. 

 

Igualment, hi són presents els Srs.: Ricard Vinyes i Ribas, comissionat de Programes de Memòria; 

Miquel Àngel Essomba Gelabert, comissionat d’Educació i Universitats, i la Sra. Gemma Tarafa 

Orpinell, comissionada de Salut. 

 

No hi assisteixen les Imes. Sres.: Mercedes Vidal Lago, Laura Pérez Castaño, Mercè Homs i  

Molist. 

 

S'obre la sessió a les 16.33 h. 

 

I)  Aprovació de les actes de les sessions anteriors: ordinària de 20 de setembre de 2016 i 

extraordinària de 10 d’octubre de 2016 

  

S'aproven. 

 

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.-  (20160144)  

 Del gerent municipal, de 22 de setembre de 2016, que adjudica a Televida, Servicios 

Sociosanitarios el contracte per al desplegament i gestió del Servei Vincles amb la incorporació 

de 1.000 usuaris, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 427.353,00 euros. 

 

2.-  (20160273)  

 Del gerent municipal, de 7 d'octubre de 2016, que adjudica a la Fundació Salut i Comunitat el 

contracte per a la gestió de l'estratègia municipal de prevenció primària de la violència 

masclista en l'entorn educatiu, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 51.057,53 euros. 
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3.-  (2016/2028) Districte de Ciutat Vella 

 Del gerent municipal, de 18 d'agost de 2016, que adjudica a l'Associació Voxprima el contracte 

relatiu a la gestió del programa Pictoescriptura, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 

85.663,78 euros. 

 

4.-  (160400078) Districte de les Corts 

 Del gerent municipal, de 30 de setembre de 2016, que adjudica a la Fundació Pia Institut Pere 

Tarrés el contracte per al servei de promoció, dinamització i organització d'activitats infantils i 

familiars, d'educació en el lleure i de participació en la ludoteca Guitard, per als exercicis 2016-

2018, i per un import de 190.440,00 euros. 

 

5.-  (2136/2016) Districte de Sant Andreu 

 Del gerent municipal, de 28 de setembre de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l'expedient per a la contractació del servei d'intervenció per convivència en 

espai públic del Districte de Sant Andreu, per als exercicis 2016-2018, i per un import de 

146.655,30 euros. 

 

6.-  (2094/2016) Districte de Sant Andreu 

 Del gerent municipal, de 28 de setembre de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l'expedient per a la contractació del servei d'intercanviador i sala adolescents 

Espai Jove Garcilaso, per als exercicis 2016-2017, i per un import de 125.778,17 euros. 

 

7.-  (20171000) Districte de Sant Martí 

 Del gerent municipal, de 7 d'octubre de 2016, que aprova els Plecs de clàusules, autoritza 

despesa i inicia l'expedient per a la gestió i dinamització del programa "Annisa", per als 

exercicis 2017-2018, i per un import de 90.508,00 euros. 

 

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

 

8.-  (20162089) APROVAR inicialment els Plecs de condicions tècniques i el de clàusules 

administratives particulars i annexos que han de regir el contracte número 16C00023, que té per 

objecte la gestió de serveis públics, en la modalitat de concessió, per a la gestió del camp de 

futbol de l’Àliga del Districte de Gràcia, fins al 30 de juny de 2020, d'acord amb el que 

determinen els articles 249.5 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC) i 232 del Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens 

locals; i SOTMETRE´L a informació pública durant un termini de 20 dies naturals a partir del 

següent al de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província, d'acord amb 

l'assenyalat als esmentats articles; TENIR-LO per aprovat definitivament, sempre que no 

s'hagin formulat al·legacions en el termini d'informació pública que facin palesa la necessitat 

d'introduir-hi modificacions o a la suspensió de la licitació; INICIAR simultàniament els tràmits 

per a l'adjudicació, mitjançant procediment obert, d'acord amb les prescripcions contingudes als 

articles 157 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei de contractes del Sector Públic; i DONAR-NE compte a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports. 

 

 Acord de la Comissió de Govern de 29 de setembre de 2016: 

 

9.-  (20160323) INICIAR l’expedient per a la contractació de la prestació dels serveis de la gestió 

del Servei d’Orientació i Acompanyament per a persones immigrades (SOAPI), d’acord amb 
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les previsions del plec de prescripcions tècniques, i el foment de l’ocupació de persones amb 

dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, a partir del dia 1 de gener de 2017 o del dia 

següent al de la seva formalització, si és posterior, fins al 31 de desembre de 2018, amb núm. de 

contracte 16004061, mitjançant tramitació ordinària, amb la utilització del procediment obert, i 

amb un pressupost total de licitació de 808.601,98 euros, IVA inclòs; APROVAR les 

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

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

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

pressupost/os que s’indiquen en el document comptable, amb el següent desglossament: 

668.266,10 euros de pressupost net i 140.335,88 euros en concepte d’IVA al tipus impositiu del 

21%; condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el/s pressupost/os 

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

Esports. 

 

b)  Mesures de govern 

 

A la Comissió:  

 

1.-  Barcelona i Universitat: Un objectiu comú. 

 

El Sr. ESSOMBA explica que, per al Govern municipal, és una fita important poder presentar 

una mesura de govern sobre universitats, anomenada «Barcelona i universitat: un objectiu 

comú» perquè creuen que aquest lema resumeix la política municipal que volen dur a terme per 

donar suport al món de la universitat. Afirma que es planteja una universitat plenament 

integrada a la ciutat i una ciutat plenament integrada en la dinàmica universitària, i fer això de 

manera col·laborativa i compartida entre el conjunt dels actors d’aquest àmbit.  

Assenyala que la mesura conté set actuacions. Manifesta que la primera és la posada en marxa 

del Consell Assessor Municipal d’Universitats (CAMU), que és una iniciativa del mandat 

anterior que han volgut desenvolupar i dotar de contingut i que en aquests moments està en fase 

de revisió jurídica i procediment administratiu. Explica que volen que aquest Consell sigui la 

veu i l’expressió del conjunt de la comunitat universitària de la ciutat i que, per tant, esdevingui 

un espai de participació real i sigui útil per orientar les polítiques de l’Ajuntament en aquest 

àmbit des d’una dimensió plural.  

Afirma que la segona actuació té a veure amb la potenciació i el desplegament de l’article 125 

de la Carta Municipal, relatiu a la representació de l’Ajuntament en els consells socials de les 

universitats de la ciutat més la Universitat Autònoma de Barcelona. Manifesta que, en aquest 

sentit, ja han procedit a substituir les persones en el conjunt d’aquests consells socials i a 

fomentar una millor articulació del treball i les mesures que poden desenvolupar, no només des 

del punt de vista d’una millor comunicació del que volen promoure com a Ajuntament en el 

marc d’aquest òrgan universitari, sinó també de retorn d’allò que es treballa en els consells 

socials de cara a l’Ajuntament.  

Assenyala que la tercera actuació consisteix a promoure polítiques d’equitat i de retorn social de 

l’activitat universitària a la ciutat. En relació amb això, es refereix al programa Prometheus, que 

té com a objectiu facilitar l’accés a la universitat a estudiants que tenen situacions 

socioeconòmiques desfavorables, amb una dotació d’uns 30.000 euros per a aquest any; i a 

l’impuls de la línia de mentoria social i de l’educació cívica de l’alumnat universitari per 

fomentar una formació més integral més enllà de la mateixa formació acadèmica.  

Afirma que la quarta actuació consisteix a desenvolupar una actuació més proactiva en l’àmbit 

de la recerca. Destaca que la ciutat, que compta amb un gran nombre de parcs i instituts de 

recerca, ha de tenir la capacitat de donar resposta a les necessitats que aquests centres plantegen 
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i d’ordenar les diferents demandes d’aquests centres amb relació a aquesta dimensió. En aquest 

sentit, manifesta que cal intentar treballar perquè els diferents parcs i instituts de recerca puguin 

tenir una aproximació endreçada a les instàncies municipals.  

Assenyala que la cinquena actuació té a veure amb el desenvolupament d’infraestructures 

ciutadanes i universitàries. Afirma que es proposen fer un pla d’usos dels equipaments 

universitaris, i facilitar i afavorir que les persones de la comunitat universitària disposin dels 

locals necessaris per desenvolupar la seva activitat.  

Manifesta que la sisena actuació tracta de la mobilitat d’estudiants, personal investigador i 

professorat. Pel que fa a això, recorda el compromís del Govern en aquest àmbit a partir d’una 

proposició aprovada el mes d’octubre.  

Afirma que la setena actuació fa referència a tot allò que té a veure amb la contribució de la 

universitat a l’educació al llarg de tota la vida, com l’obertura del conjunt de l’educació a les 

persones adultes, la connexió amb els diferents nivells del sistema educatiu i la potenciació de 

les aules d’extensió universitària per a la gent gran.  

Explica que la mesura té una dotació pressupostària global de 768.000 euros, amb 600.000 

euros anuals vinculats al capítol 4 i 168.000 euros vinculats als capítols 1 i 2.  

 

El Sr. ARDANUY agraeix la presentació de la mesura de govern, i opina que es tracta més aviat 

d’un informe, o una «carta d’intencions» del comissionat respecte a la relació de l’Ajuntament 

amb el món universitari i de la recerca. Remarca que les mesures de govern han de contenir 

explícitament els recursos per desenvolupar les idees que plantegen, i que els grups de 

l’oposició han de poder disposar d’aquesta informació per poder debatre les mesures de la 

manera més acurada possible. En relació amb això, explica que noten sempre una certa 

improvisació en el desenvolupament d’aquests documents i que això els sorprèn.  

Manifesta que el Grup Municipal de CiU comparteix alguns elements que planteja la mesura de 

govern, encara que sigui parcialment. Opina que el Consell Municipal Assessor d’Universitats 

és una bona eina per buscar el punt de connexió necessari per convertir la ciutat de Barcelona en 

una ciutat universitària, i no únicament una ciutat amb universitats. Assenyala que les 

necessitats de la universitat i les visions de la ciutat sovint han discorregut en paral·lel, i que cal 

fer-les confluir. A més, afirma que aquest Consell no ha de servir només per compartir visions, 

sinó també per desenvolupar polítiques conjuntament. Agraeix que el comissionat tingui en 

compte aquesta aportació del mandat anterior i, alhora, l’anima a desenvolupar-la juntament 

amb els grups municipals. D’altra banda, demana que, més enllà del procediment reglamentari 

establert, se’ls faci arribar també l’anàlisi que fan els serveis jurídics municipals sobre aquest 

òrgan. 

Afirma que cal dialogar molt amb les universitats i respectar la seva autonomia universitària, i 

ser molt col·laboratius amb les administracions que tenen competències en matèria d’universitat 

i recerca, com la Secretaria d’Universitats i Recerca. En relació amb això, opina que no només 

es tracta d’assistir a actes i cursos i dir què farà l’Ajuntament, sinó també de reunir-se amb el 

secretari i amb els directors per alinear polítiques. Assenyala que algunes d’aquestes polítiques 

són molt interessants, com les relatives als doctorats industrials i a altres qüestions que no 

figuren en la mesura. 

 

La Sra. BARCELÓ manifesta que agraeix al Sr. Essomba la «declaració d’intencions» que ha 

presentat, però que hi manca concreció. En aquest sentit, assenyala que la mesura no conté un 

cronograma ni un pressupost, tot i que s’hagi esmentat verbalment. Destaca que l’àmbit 

universitari és molt important perquè la ciutat acull molts estudiants i és una de les ciutats 

preferides pels estudiants d’Erasmus, però que un projecte sobre aquest àmbit requereix 

mesures concretes. A més, opina que la part de la mesura dedicada a la història de la universitat 

a la ciutat és innecessària, i que val més deixar de banda les reflexions personals i fer una 



 

Ref: CCP 11/16 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 24/ 10/ 2016 9: 50 
5 

mesura que expliciti clarament les aportacions i la implicació de l’Ajuntament en el món 

universitari.  

Pregunta quines són les polítiques d’activació i les aportacions al Barcelona Centre Universitari, 

ja que té una importància primordial per a la ciutat. D’altra banda, pregunta si el Govern ha 

pensat incloure les clàusules socials en les empreses que treballen amb l’Ajuntament per 

incorporar estudiants en els llocs de treball. Pel que fa a això, assenyala que la mesura fa 

referència a la necessitat que el món universitari pugui accedir al treball, però que cal fer 

propostes concretes, dialogar amb els grups, fer una aposta i dur-la a terme.  

Recorda que a l’abril del 2016 el Grup Municipal de C’s va preguntar al comissionat per l’estat 

del conveni de l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat de Barcelona en el marc del Pla de 

xoc contra l’atur juvenil que es va fer en el mandat anterior, ja que el 31 de desembre hi havia la 

possibilitat de fer una pròrroga de dos anys més. Demana que se’ls informi sobre la situació 

d’aquest conveni. D’altra banda, manifesta que Barcelona és una de les ciutats preferides del 

món universitari però també una de les més cares, i pregunta si s’ha pensat fer algun tipus de 

proposta per abordar aquesta qüestió. 

Finalment, anima el Govern a deixar les intencions i les classes d’història, i a fer propostes 

concretes.  

 

El Sr. PUIGCORBÉ manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, agraeixen al Govern la 

presentació d’aquesta mesura per la importància i la llarga tradició que han tingut històricament 

els estudis universitaris a la ciutat de Barcelona. Assenyala, però, que moltes de les atribucions 

que es presenten en la mesura no depenen de l’Ajuntament, tal com es diu en el mateix text. A 

més, remarca que la mesura no inclou cap valoració econòmica, tot i que el comissionat l’acabi 

de fer de viva veu en la seva intervenció. Explica que altres coses que troben a faltar en el 

document són mencions a la qualitat dels ensenyaments universitaris, a la necessitat que els 

estudis superiors tinguin utilitat per al teixit empresarial i al paper de la universitat com a motor 

del desenvolupament econòmic i agent impulsor de l’excel·lència social.  

Opina que en el punt sobre el Consell Assessor Municipal d’Universitats s’haurien de concretar 

les funcions d’aquest òrgan, si no és que han d’entendre que això es farà durant la redacció del 

reglament.  

Pel que fa al punt sobre els consells socials, manifesta que creuen que les persones escollides 

per l’Ajuntament per ser nomenades als consells socials de les universitats ho han de ser per 

mèrits propis i en funció de la seva trajectòria. En aquest sentit, explica que consideren que 

aquestes persones han de participar no únicament com a mers transmissors d’informació 

delegats de l’Ajuntament, sinó com a persones proactives en ambdós sentits.  

Afirma que, en relació amb les polítiques d’equitat i retorn social, defensen l’equitat en l’accés 

i, per tant, creuen que cal millorar el sistema de preus i beques atorgades en funció dels nivells 

de renda, ja que la creació d’incentius unilaterals pot generar en si mateixa desigualtats. Opina, 

doncs, que seria bo consensuar les estratègies d’informació amb l’objectiu de trobar objectius 

comuns. Manifesta que també seria convenient que quan es parla de facilitar la inserció laboral 

dels graduats es tinguessin en compte les associacions d’antics alumnes de les universitats. A 

més, assenyala que també falta fer referència a com desenvolupar el sistema de suport i 

incentius exposat. D’altra banda, reitera que, a més de l’equitat i el retorn social, cal valorar la 

qualitat dels ensenyaments si es vol potenciar la universitat com a motor social i d’impuls de 

l’excel·lència.  

Pel que fa al punt sobre el desenvolupament d’una actuació proactiva en recerca, remarca que, 

tot i que Barcelona és un pol de recerca molt important a la zona mediterrània, al document 

només s’esmenten les universitats com a generadores de coneixement. Explica que suposen que 

es tenen en compte altres centres tant o més importants, com el CERCA, el CSIC i alguns 

centres hospitalaris que atrauen un gran nombre d’investigadors.  



 

Ref: CCP 11/16 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 24/ 10/ 2016 9: 50 
6 

Respecte al cinquè punt de la mesura, manifesta que encoratgen el Govern a treballar amb tots 

els actors implicats per contribuir al desenvolupament d’una xarxa potent d’infraestructures 

ciutadanes i universitàries.  

Assenyala que el setè punt parla d’implicar les universitat en els programes de difusió i foment 

del coneixement científic a tots els nivells escolars. Afirma que estan convençuts que el projecte 

Magnet pot ser una eina molt positiva per assolir aquest objectiu.  

Conclou que encoratgen el Govern a continuar treballant en aquest àmbit i a concretar molt més 

les mesures, sobretot des del punt de vista econòmic.  

 

La Sra. ESTELLER remarca que per al Grup Municipal del PP la universitat és un pol molt 

important de la ciutat de Barcelona, però que l’informe parla d’un tema sobre el qual 

l’Ajuntament gairebé no té competències, en comptes d’abordar-ne d’altres sobre els quals sí 

que en té. En aquest sentit, assenyala que no s’ha informat de l’inici del curs escolar en la 

Comissió. Recorda que en la sessió anterior de la Comissió ja es van queixar d’això, i opina que 

s’ha perdut l’oportunitat de fer-ho avui. 

Manifesta que coincideixen amb el Govern en la voluntat de fer de Barcelona el Boston 

d’Europa. En aquest sentit, afirma que és important donar la màxima capacitat d’atracció a la 

ciutat en l’àmbit del coneixement. Opina, però, que la mesura és més aviat un informe perquè 

no concreta gaire quines accions es faran, com es duran a terme i quin pressupost tindran. 

Afirma que, per tant, sembla més una iniciativa de l’oposició que una decisió d’un govern que 

ha de concretar accions directes a l’hora d’abordar un tema.  

Assenyala que la mesura ja indica que l’Ajuntament no té competències directes en matèria 

universitària, però aborda el coneixement i el nivell educatiu de la universitat, i com s’ha de 

millorar l’entorn i donar facilitats per atraure estudiants. Remarca que, en canvi, la mesura no 

aborda la transmissió de coneixement. Pel que fa a això, afirma que és molt important la 

col·laboració amb les empreses i que l’Ajuntament de Barcelona ha de ser un agent actiu a 

l’hora d’abordar la transmissió de coneixement de la universitat al món productiu.  

Observa que la mesura tracta també la qüestió dels habitatges, però no especifica quines accions 

es duran a terme en aquest àmbit. Pregunta quants habitatges està disposat a endegar el Govern 

aquest any i amb quin pressupost pensa fer-ho.  

Manifesta que la mesura planteja qüestions genèriques amb molt bones intencions, però que 

voldrien que es concretessin les accions que es presenten, moltes de les quals comparteixen. 

 

La Sra. ROVIRA explica que, des del Grup Municipal de la CUP, creuen que és important tenir 

en compte que l’alumnat és membre de ple dret de la comunitat universitària i, per tant, cal 

regular i assegurar la seva participació en el Consell Assessor Municipal d’Universitats no 

només a través dels consells socials universitaris. Manifesta que, alhora, pensen que és 

important repensar aquests consells de participació perquè no volen que aquest òrgan serveixi 

perquè el Govern faci monòlegs i les persones assistents legitimin, amb la seva presència, les 

polítiques que ja es desenvolupen des del Govern. Afirma que cal repensar aquests òrgans, igual 

que altres consells municipals, perquè esdevinguin espais de participació vinculants i reals.  

Respecte al tercer punt de la mesura, manifesta que pensen que cal emfatitzar i concretar les 

ajudes d’accés a les universitats per a estudiants amb situacions socioeconòmiques 

desafavorides. Pel que fa a això, remarca que cal tenir en compte el context econòmic de la 

universitat, amb un augment de matrícules i la possibilitat d’encariment com a conseqüència del 

3+2, que han portat a una elitització de l’educació universitària. Explica que creuen que una 

possible manera d’abordar aquesta qüestió és amb una política ambiciosa de transport a través 

de l’Autoritat del Transport Metropolità i amb una pressió real des de tots els fronts perquè 

s’abaixin els preus de les matrícules universitàries.  
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Pel que fa a la contribució al desenvolupament d’una xarxa d’infraestructures ciutadanes i 

universitàries, manifesta que donen un suport inequívoc a l’ampliació del parc de lloguer públic 

de Barcelona, però que creuen que és important que aquesta actuació prioritzi de manera clara 

els criteris d’equitat i de justícia social. Afirma que, per tant, la creació de lloguer universitari 

no pot anar en detriment de la molt necessària creació de pisos de protecció social en general. 

Explica que, alhora, també cal tenir en compte la ubicació específica dels allotjaments per a 

persones de l’àmbit universitari, de manera que no contribueixi a la dinàmica de gentrificació de 

la ciutat.  

Respecte a la mobilitat sostenible, manifesta que pensen que el Bicing i el carsharing són 

mesures lloables però totalment insuficients. Recorda que, des de la CUP, sempre han donat 

suport a la reivindicació històrica de la creació d’un bitllet de transport públic específic per a 

l’alumnat universitari.  

Finalment, explica que creuen que s’ha dialogat poc amb l’estudiantat i els diferents agents 

educatius i de les universitats per elaborar aquest document.  

 

El Sr. ESSOMBA manifesta que ha pres bona nota de les especificacions que han demanat els 

grups i es compromet a enviar-los un document més detallat en el termini d’una setmana. 

D’altra banda, afirma que proposarà als grups una reunió per poder parlar tranquil·lament de 

totes aquestes qüestions.  
 

Es dóna per tractada. 

 

2.-  Creació d’ajuts per a famílies monoparentals i per a dones receptores de pensions no 

contributives i que visquin soles a la ciutat de Barcelona, en situació de vulnerabilitat. 

 

La Sra. ORTIZ manifesta que aquesta mesura de govern sorgeix de les prioritats que ha marcat 

el Govern municipal d’ampliar els suports d’inclusió i avançar cap a rendes garantides, més 

enllà de les limitacions que té l’Ajuntament de Barcelona en aquest àmbit i mentre no hi ha un 

avanç significatiu de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la renda garantida. Afirma que la 

mesura també sorgeix dels diagnòstics que tenen, que indiquen que les bosses de vulnerabilitat 

de la ciutat inclouen infància, famílies monoparentals i dones grans que viuen soles amb 

pensions no contributives. A més, assenyala que la mesura també forma part d’un acord 

pressupostari amb el Grup Municipal de la CUP.  

Subratlla que les famílies monoparentals i les dones grans que viuen soles amb pensions no 

contributives doblen i a vegades tripliquen la mitjana de les taxes de pobresa de la ciutat. 

Explica que en el cas de les famílies monoparentals el 34% estan en risc de pobresa, que és més 

del doble de la mitjana del conjunt de les famílies de la ciutat. Assenyala que el 94% d’aquestes 

famílies estan conformades per una dona amb menors a càrrec. D’altra banda, afirma que la 

diferència entre homes i dones pel que fa a taxes de pobresa s’està ampliant, també en el cas de 

les dones grans que viuen soles.  

Manifesta que els ajuts que preveu la mesura s’han determinat a partir de l’extrapolació de la 

renda infantil, amb tres tipologies de suports d’inclusió, de 250, 200 i 150 euros, en funció dels 

ingressos. Remarca que això implica una feina molt intensa de recollida i combinació de dades, 

ja que, a banda de les que ja havien treballat per a la renda infantil, necessiten dades de 

l’Agència Tributària sobre les rendes i de la Generalitat pel que fa a prestacions.  

Afirma que el 2016 es dedicaran 2,6 milions d’euros de pressupost a aquests ajuts. Explica que 

entenen que aquesta política no ha de ser puntual per a aquest any i que, per tant, demanaran el 

suport dels grups municipals per poder-la mantenir en el nou pressupost del 2017, mentre 

avancen cap a la creació del suport municipal d’inclusió. Assenyala que al final de la mesura 

s’explica com s’està avançant en aquest sentit, i com Barcelona acaba d’obtenir el suport de la 
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Unió Europea per a una acció innovadora que aposta per les rendes garantides. Destaca que 

Barcelona, junt amb altres quinze ciutats, ha guanyat entre 376 projectes un finançament del 

80% del cost total del projecte, de gairebé 5 milions d'euros. Afirma que això permetrà 

comprovar com aquestes rendes donen autonomia i apoderen les famílies, i poder desvincular-

les en alguns casos de processos d’inserció laboral o social, que a vegades acaben 

estigmatitzant.  

Manifesta que cal continuar avançant en la lluita contra la pobresa i en la línia de la renda 

garantida, i que esperen que la Generalitat també faci un pas significatiu en aquest sentit.  

 

La Sra. FANDOS agraeix la presentació de la mesura, i afirma que tot allò que signifiqui donar 

més suport i més ajuts a les persones que ho estan passant malament a la ciutat i a les persones 

vulnerables sempre tindrà el suport del Grup Municipal de CiU, a banda que puguin discrepar 

d’alguns aspectes de les fórmules aplicades.  

Explica que entenen que, quan es parla de famílies monoparentals, es limitarà els ajuts a 

aquelles famílies que ja cobren l’ajut d’infància de 0 a 16 anys. Recorda que quan el Govern 

anterior va posar en marxa aquests ajuts va dir que d’entrada es partiria de les famílies que 

tenien beca menjador perquè era un públic objectiu diana, però que després s’hi podrien sumar 

altres famílies que no tinguessin accés a la beca menjador. Remarca que, de fet, així va ser i per 

això aquests ajuts es van anar ampliant. En aquest sentit, manifesta que els semblaria estrany 

que els ajuts que s’han presentat només es donessin a les famílies perceptores dels ajuts 

d’infància de 0 a 16 anys, que alhora són les que tenen beca menjador, ja que hi pot haver 

famílies que al seu moment no la van demanar per diversos motius o la situació de les quals ha 

canviat posteriorment. Remarca que, en aquest cas, hi hauria famílies que tindrien tres ajuts i 

famílies que no en tindrien cap. Afirma que, si és així, pensen que caldria ampliar els criteris per 

rebre aquests ajuts.  

Pel que fa a les persones grans, manifesta que coneix el tema de la pobresa femenina i sap que 

afecta molt més les dones grans que els homes, atès que ha tingut responsabilitats en temes de 

dona a la Generalitat de Catalunya, però que no sap si és legal crear un ajut només per a dones i 

que exclogui homes amb la mateixa situació econòmica. En aquest sentit, recorda que els sense 

sostre són majoritàriament homes que cobren pensions no contributives.  

Remarca que quan, en el mandat anterior, van crear els ajuts 0-16 van tenir dificultats per fer-los 

compatibles amb les pensions no contributives, i per això van haver de dir que eren ajuts 

extraordinaris. Explica que entén que els ajuts que avui es proposen també es consideren ajuts 

extraordinaris, per tal que no es descomptin de les pensions no contributives.  

Manifesta que, a banda d’aquests dubtes, el seu grup també creu que s’ha d’avançar cap al 

suport municipal d’inclusió.  

 

La Sra. BARCELÓ agraeix la presentació de la mesura. Manifesta que, des del Grup de C’s, 

valoren positivament aquests ajuts, però que els agradaria que no només fossin uns ajuts 

puntuals de tres mesos, perquè saben que, un cop transcorregut aquest temps, la situació de les 

famílies perceptores de l’ajut no estarà resolta.  

Assenyala que un 12,6% de les llars són monoparentals, i que les dades i estadístiques parlen de 

precarietat laboral, feminització de la pobresa i bretxa salarial. Remarca que, fins i tot, la bretxa 

salarial afecta també les dones que tenen un treball de qualitat. A més, recorda que el Baròmetre 

de la infància i les famílies a Barcelona del 2014 deia que l’1,4% dels menors no poden fer un 

àpat de carn, pollastre o peix almenys cada dos dies. En relació amb això, pregunta si es pensa 

fer un nou baròmetre de les famílies, ja que sempre parteixen de les dades del 2014.  

Manifesta que creuen que aquest ajuts temporals no són l’única solució i han d’anar 

acompanyats de seguiments individualitzats, ja que pensen que, a més de donar ajuts 

econòmics, que són primordials per sobreviure, és molt important fer programes de suport 
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continuats en el temps per trobar una bona feina, tenir autonomia i treballar psicològicament 

amb les dones que s’han de fer càrrec de la família, que no poden pensar ni en elles mateixes ni 

en les seves necessitats.  

D’altra banda, assenyala que els agradaria saber si es podrien beneficiar també d’aquests ajuts 

les dones embarassades que no tenen recursos econòmics o psicològics i socials per tirar 

endavant l’embaràs, d’acord amb una proposta del seu grup que es va aprovar en la Comissió. 

Explica que el Govern no va votar a favor d’aquesta proposta al seu moment, però que creuen 

que per prevenir la feminització de la pobresa cal no només ajudar les dones que ja han format 

una família, sinó també aquelles que estan a punt de formar-la.  

Afirma que, a banda d’aquestes observacions, el seu grup dóna suport a la mesura i a totes les 

que es puguin fer en aquest mateix sentit. 

 

La Sra. BENEDÍ agraeix la presentació de la mesura, i manifesta que comparteixen que les 

dones continuen afrontant múltiples limitacions respecte a la seva capacitat de sortir de la 

pobresa, especialment les derivades de la seva responsabilitat desproporcionada en la prestació 

de cures i el treball domèstic no remunerats. Afirma que les persones, les seves necessitats i els 

seus anhels han de ser per damunt de tot el centre de la política. Destaca que el Grup Municipal 

d’ERC se sent compromès amb un sentit de ciutadania basat en el bé comú i en el 

republicanisme, que porta implícit en la seva essència la igualtat que s’intenta promoure en la 

mesura de govern presentada.  

Explica que, en el cas dels ajuts per a famílies monoparentals femenines, creuen que la infància 

i l’adolescència són etapes clau en la formació física, intel·lectual i emocional de la persona i 

que, precisament per aquest motiu, són especialment vulnerables. Respecte a les dones que 

perceben una pensió no contributiva, pensen que cal afegir el fet que la dona viu cinc anys més 

que l’home i que en la majoria de casos han estat al càrrec dels menors i dels grans dependents, 

fet que les condueix a un major risc de pobresa en arribar a la jubilació. 

Manifesta que entenen que aquesta mesura no tindrà sentit si en un futur pròxim no va 

acompanyada d’actuacions que promoguin l’autonomia d’aquests col·lectius de dones, la 

recuperació en la capacitat per cercar solucions i la responsabilitat en la lluita per millorar la 

seva situació. En aquest sentit, remarca que en la mateixa mesura es diu que cal anar substituint 

l’assistencialisme per la garantia de drets i una existència digna.  

Afirma que actuacions com aquesta mesura resulten imprescindibles i han de ser potenciades en 

l’actual situació d’emergència social, però recorda que han dit infinitat de vegades que cal 

repensar i reformar els serveis socials municipals. En relació amb això, remarca que aquestes 

mesures no poden substituir actuacions i estratègies estructurals que responguin a la complexitat 

i a les causes múltiples de les situacions de pobresa i vulnerabilitat. Afirma que cal identificar 

els punts febles del sistema de protecció social i determinades modificacions que s’haurien de 

dur a terme per millorar la resposta a la ciutadania i optimitzar els recursos disponibles. Opina 

que s’han de prioritzar les accions a emprendre però que, sobretot, cal una harmonització millor 

dels serveis i les prestacions existents i una gestió més àgil, pròxima i eficient fonamentada en 

una informació comuna, fiable, actualitzada i accessible per abordar la lluita contra la pobresa 

femenina des de tots els àmbits d’actuació.  

Assenyala que en la mesura es diu que l’atorgament d’aquest ajut és eventual i que no genera 

cap dret a l’obtenció d’altres ajuts en anys posteriors. Pel que fa a això, pregunta si es revisarà 

cada any la situació de les persones beneficiàries; si les que persones que s’hi puguin acollir 

aquest any no podran fer-ho l’any vinent, i si les ajudes de l’any que ve aniran destinades a 

aquelles dones que no les han rebut aquest any.  

 

La Sra. ESTELLER manifesta que el Grup Municipal del PP comparteix que hi hagi 

complements que permetin mantenir una vida digna a totes aquelles persones que veritablement 
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tenen insuficiència de recursos. Afirma que, en aquest cas, és cert que una part important de les 

famílies monoparentals tenen grans dificultats per poder tirar endavant la seva vida.  

Pregunta si els ajuts a les famílies monoparentals tenen vocació de permanència, i opina que, de 

manera complementària a aquests ajuts, s’hauria de donar el màxim suport perquè aquestes 

famílies puguin millorar la seva vida laboral i arribar a tenir autonomia, de manera que arribi un 

moment en què no hagin de dependre d’aquests ajuts. Pregunta quina via s’ofereix a les famílies 

monoparentals amb pocs recursos en aquest sentit. D’altra banda, afirma que és positiu que hi 

hagi línies paral·leles de treball, ja que aquest ajut és puntual i diferent de les pensions no 

contributives que rep la majoria de gent gran, i que es vegi de quina manera tots ells es poden 

fer compatibles.  

En relació amb el tipus d’accés als ajuts, assenyala que la mesura diu que el cobraran les 

persones que estan empadronades a la ciutat de Barcelona l’1 de gener del 2016. Manifesta, 

però, que voldrien saber que es farà l’any vinent, tenint en compte que això pot tenir un efecte 

crida a la ciutat. Pregunta quines persones hi tindran dret el 2017, en cas que es mantinguin, i 

quin és el pressupost que es preveu que es necessitarà el 2017 per fer front a aquest tipus 

d’ajuts.  

 

La Sra. ROVIRA assenyala que, tal com s’ha explicat, aquesta mesura va ser plantejada pel 

Grup Municipal de la CUP en el marc de la negociació de la modificació pressupostària. 

Explica que van presentar aquesta mesura per posar sobre la taula la necessitat de combatre 

d’una manera efectiva la feminització de la pobresa. Remarca que, en aquest sentit, l’entenen 

com un petit pas per combatre la situació d’emergència actual, però que en cap cas creuen que 

sigui una mesura finalista ni suficient.  

Afirma que entenen aquesta renda com una proposta política i econòmica que suposa un 

desafiament als valors hegemònics, sobretot en matèria d’economia, i que pot apaivagar el 

dèficit que hi ha en la redistribució econòmica, que remarca que és un autèntic obstacle a la 

igualtat de les dones. Pel que fa a això, recorda que a Catalunya el 70% de les persones per sota 

el llindar de la pobresa són dones, i que, d’aquestes, la meitat són dones amb famílies 

monoparentals. Assenyala que, alhora, les dones majors de 65 anys tenen més risc de caure en 

la pobresa, segons indiquen diferents informes.  

Manifesta que consideren que les mesures presentades van en contra de la feminització de la 

pobresa, sobretot en els casos de discriminació múltiple, i que aquesta renda aporta una certa 

seguretat material, redueix la precarietat en l’ocupació, ja que també atorga poder de 

negociació, i pal·lia la injustícia social de la no-remuneració i el no-reconeixement del treball de 

cures, que normalment recau en les dones. 

Explica que també entenen que l’apoderament i la llibertat de les dones passen necessàriament 

per l’autonomia econòmica, i que aquesta renda és un petit pas per avançar en aquest sentit. A 

més, recorda que aquesta reivindicació és l’eix de la majoria de les reivindicacions socials, 

polítiques i laborals de les dones des de fa dos segles. Destaca que, per tant, l’autonomia és una 

reivindicació en la història de les dones i un dels puntals sobre el qual es construeix la igualtat 

entre dones i homes basant-se principalment en la independència econòmica com a garantia de 

llibertat.  

Manifesta que consideren que, mentre s’avança cap a la construcció d’uns serveis públics forts a 

la ciutat i es treballa per abolir la precarietat laboral, aquesta renda és necessària. Explica que, 

atès que era molt difícil implantar-la per a tothom en tan poc temps, van creure que la situació 

flagrant de pobresa en les dones requeria mesures extraordinàries i ràpides. Assenyala, però, que 

van plantejar una renda per al conjunt de veïns i veïnes i que, finalment, arran de la negociació, 

es va delimitar a aquestes franges de població. Afirma que cal treballar per incorporar nous 

actors en l’accés a aquesta renda, però que per al seu grup és primordial tenir uns serveis públics 
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forts i que hi hagi una socialització de les tasques de cura i reproductives perquè a llarg termini 

aquesta renda no hagi d’existir.  

 

La Sra. ORTIZ agraeix el suport de tots els grups. Destaca que aquesta mesura és un pas 

endavant en la lluita contra l’exclusió i per combatre la vulnerabilitat, especialment la pobresa 

femenina. Assenyala que s’han trobat amb les dificultats pròpies d’una Administració local que 

està avançant en competències que no li corresponen, ja que les administracions locals només 

poden concedir ajuts extraordinaris. Afirma que, per tant, intenten trobar les escletxes legals per 

anar més enllà, conscients que hi ha una situació d’emergència. Remarca que, si l’Ajuntament 

ha d’actuar a través d’aquestes escletxes legals, és perquè la renda mínima d’inserció és 

clarament insuficient i exclou moltes famílies, i perquè les prestacions no contributives són 

irrisòries. Afirma que no s’hauria de permetre que en un país hi hagi prestacions no 

contributives d’aquesta quantia, que és el que condemna moltes dones que viuen soles a 

l’exclusió, i també al 0,2% dels homes.  

Subratlla que aquest suport afegit no genera dependència, sinó autonomia, ja que la gran trampa 

de la pobresa és estar permanentment lluitant per sobreviure. Assenyala que, una vegada es 

dóna un suport, es genera una certa estabilitat o millora de les condicions que permet anar més 

enllà de sobreviure i veure com es pot millorar la inserció laboral i altres aspectes.  

Manifesta que continuaran fent els baròmetres de la infància i les famílies i reforçant els serveis 

públics, els serveis socials i tot el que té a veure amb polítiques de 0-3 anys, entre altres coses, 

però que tot això no és incompatible amb aquests ajuts.  

 

La Sra. BENEDÍ diu a la Sra. Esteller que encara disposa d’uns segons per tornar a intervenir. 

 

La Sra. ESTELLER assenyala que les dones joves amb fills necessiten poder tenir autonomia i 

oportunitats. En aquest sentit, afirma que les actuacions en matèria de 0-3 anys són molt 

importants, ja que sovint aquestes dones no poden treballar perquè no tenen on deixar els seus 

fills. Explica que per això ella sempre insisteix en la necessitat de buscar alternatives amb 

suports i beques perquè aquests nens puguin anar a una escola privada en cas que no tinguin lloc 

a l’escola pública.  
 

Es dóna per tractada. 

 

c)  Informes 

d)  Compareixences Govern municipal 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

3.-  (M1519/4392) Que comparegui el responsable del Govern municipal en qüestions de patrimoni 

i de cultura per donar explicacions davant la destrucció de la sèquia, la part del mur del Rec 

Comtal així com unes fites històriques que és trobaven dins diverses finques al Districte de Sant 

Andreu. 

 

La Sra. BENEDÍ assenyala que aquest punt es tractarà conjuntament amb els punts 11 i 14, que 

es corresponen amb els precs presentats pels grups municipals de CiU i d’ERC. 

 

La Sra. ANDRÉS manifesta que, tot i no ser la responsable del Govern en matèria de patrimoni, 

respondrà a la compareixença com a regidora del Districte de Sant Andreu i amb tota la 

informació que han rebut de Patrimoni.  
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Assenyala que l’espai que és objecte de les iniciatives que s’han presentat està regulat i 

delimitat a la modificació del Pla general metropolità (PGM) del nucli antic de Sant Andreu, 

que es va aprovar de manera definitiva l’any 2013 i que preveia una zona verda i una zona 

d’equipaments que es correspon amb les edificacions existents. Remarca que ni aquesta 

modificació del PGM ni el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de Sant Andreu 

no preveuen cap protecció per a aquest conjunt de cases. A més, recorda que la modificació del 

PGM va comptar en aquell moment amb el vot favorable de tots els grups que tenien 

representació al consistori, i que en el període d’al·legacions la CUP va demanar la protecció de 

les façanes i l’aleshores Grup Municipal d’ICV-EUiA la màxima protecció possible de les 

façanes de les cases i, en especial, de la Casa de l’Oficial.  

Explica que el Govern del Districte d’aquest mandat, amb l’objectiu de conformar un conjunt 

per donar a conèixer els orígens de Sant Andreu i en coherència amb les al·legacions que havia 

presentat el Grup Municipal d’ICV-EUiA, va encarregar al Centre d’Estudis Ignasi Iglesias un 

estudi del conjunt de cases per començar a treballar en aquesta protecció. Manifesta que el 

Centre d’Estudis Ignasi Iglesias va presentar aquest estudi el mes de febrer del 2016, en el qual 

feia una anàlisi i una diagnosi rigoroses i exhaustives de cadascuna de les cases. Precisa que, en 

concret, l’estudi deia que es podien rehabilitar les cases del carrer del Pont 2 i 4, que la del 

número 6 estava en estat ruïnós i la seva rehabilitació era molt costosa, i que la número 8 no 

tenia cap interès patrimonial.  

Assenyala que, a partir d’aquí, s’han començat els treballs per fer que aquest conjunt sigui una 

zona d’interès arqueològic que expliqui els orígens del districte de Sant Andreu. Destaca que, 

segons un informe del Servei d’Arqueologia, en els treballs per a l’adequació del solar dels 

números 2-12 del carrer del Pont sempre s’ha incorporat el pertinent control i seguiment 

arqueològic de les tasques d’excavació del subsòl i de l’enderroc de les cobertes i dels edificis 

annexos. Explica que en el cas del mur perimetral el Servei d’Arqueologia va considerar oportú 

que el desmuntatge no es fes sota control arqueològic perquè la part de totxo no tenia cap 

interès i la part de pedra de la part inferior corresponia a unes antigues llambordes que es van 

recollir durant la urbanització del segle XX que tampoc no tenien interès. Remarca que, segons 

l’informe del Servei d’Arqueologia, aquest mur perimetral no forma part del mur del Rec 

Comtal, fet que també ratifica el Centre d’Estudis Ignasi Iglesias en el seu comunicat del 

diumenge 17 d’octubre. Assenyala que, durant el desmuntatge de la tanca, es van trobar dues 

grans fites de pedra que probablement senyalitzaven un pou de registre del Rec Comtal, i com 

que en aquell moment hi havia membres del Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, es van recollir 

aquestes fites i ara es troben en un magatzem municipal. Conclou que, per tant, el Servei 

d’Arqueologia afirma en el seu informe que no s’ha produït cap destrucció de patrimoni; que els 

dos pous del Rec Comtal es troben in situ tal com estaven, i que les dues fites probablement 

relacionades amb la delimitació dels pous es troben als magatzems municipals.  

Manifesta que, per continuar treballant en aquest conjunt i espai d’interpretació arqueològica, el 

Districte ha encarregat un pla director a l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la 

Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, en 

col·laboració amb BAGURSA i el Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, que farà el centre 

d’interpretació a la Casa de l’Oficial. Explica que, així mateix, ja hi ha uns estudis previs per a 

l’elaboració del Pla director del Rec Comtal, realitzats pel Servei d’Arqueologia i a disposició 

de tothom.  

Manifesta que, per tot l’exposat, el Govern accepta els dos precs que s’han plantejat sobre 

aquesta qüestió.  

 

La Sra. ROVIRA assenyala que els hauria agradat que se’ls hagués informat que no faria la 

compareixença el responsable de Cultura i de Patrimoni, ja que haurien valorat plantejar aquesta 
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qüestió d’una altra manera. Afirma que creuen que la situació exposada és prou greu perquè 

aquesta persona hagués comparegut, tenint en compte que és la seva Comissió.  

Manifesta que el 14 d’octubre van ocórrer uns fets que, des del Grup de la CUP, i també des del 

Grup d’ERC, ja van condemnar enèrgicament en una roda de premsa. Explica que el divendres 

al matí el Govern del Districte havia convocat una reunió amb el Centre d’Estudis Ignasi 

Iglesias, en la qual, tot i no ser convidat, va participar el conseller de la CUP Ivan Altimira. 

Assenyala que en la reunió es va parlar de la conservació dels habitatges del carrer del Pont, del 

bosc existent a l’interior, de la sèquia del Rec Comtal, d’una part del mur del Rec i d’un 

safareig. Explica que, un cop es va acabar aquesta reunió, les persones que hi havien assistit es 

van dirigir a l’espai de les obres i es van trobar que s’estava destruint la sèquia i el que 

semblava una part del mur del Rec Comtal, així com unes fites històriques que es trobaven dins 

les finques. Remarca que cal tenir en compte que això suposava un incompliment de la paraula 

donada als veïns i veïnes, entitats i formacions polítiques, perquè en diferents plens i reunions 

s’havia afirmat que tot això es conservaria. Afirma que en aquell moment es va aconseguir 

aturar les obres, avisar els serveis tècnics i parlar amb el Govern i amb el Servei d’Arqueologia 

de Barcelona.  

Explica que volen saber per què en el moment de l’actuació de la demolició no hi era present 

cap arqueòleg, arquitecte ni cap d’obres, i només hi havia tres treballadors amb maquinària que 

semblava que no tenien clares les ordres. Pregunta com és possible que al mateix temps que es 

duien a terme els enderrocs s’estigués fent una reunió sobre la preservació de l’espai amb el 

Centres d’Estudis Ignasi Iglesias i altres persones de formacions polítiques, i per què cap grup 

municipal no va poder tenir informació del projecte ni de les obres, tal com s’ha demanat de 

manera insistent en els últims mesos, i més sabent que quan la Sra. Ortiz encara era la regidora 

del Districte es va dir públicament que es faria una reunió entre les entitats veïnals, els veïns i 

veïnes, el Centre d’Estudis Ignasi Iglesias i el Govern. Pregunta per què aquesta reunió no es va 

fer mai i per què no es van respectar els acords als quals s’havia arribat amb el Centre d’Estudis 

Ignasi Iglesias en el sentit que hi hagués sempre la supervisió d’un arqueòleg si es feien obres 

en aquest espai. Finalment, pregunta per què, un cop entregades les claus als jutjats de la finca 

número 8 el febrer del 2016, l’Ajuntament va enderrocar abans de tapiar l’interior i part del 

sostre, quan l’estudi del Centre d’Estudis Ignasi Iglesias deia que la finca estava en prou bon 

estat.  

Manifesta que creuen que només s’ha explicat una part de la història, i demana que se 

n’expliqui l’altra i es respongui les preguntes que han fet.  

 

El Sr. CIURANA explica que el prec que presenta el Grup Municipal de CiU va en la línia 

d’una qüestió que els sembla fonamental, que és la necessitat de respectar els acords als quals 

s’arriba, en aquest cas amb entitats, perquè fets com aquests no es tornin a produir.  

Assenyala que es van passar un any dient que el Sr. Asens no assistia mai a la Comissió, mentre 

que ara el Sr. Collboni hi apareix de forma episòdica i breu quan hi ha un punt en el qual ha 

d’intervenir. Remarca que en aquest cas no ha comparegut tot i tenir un punt, com tampoc no ho 

ha fet el regidor competent en la matèria. Manifesta que els sobta bastant aquest menyspreu i 

desinterès dels responsables de Cultura i de Patrimoni per aquesta qüestió.  

Recorda que la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat va aprovar el mes de març una 

proposició a iniciativa del seu grup en la qual s’especificava la necessitat de realitzar un pla 

director per protegir i rehabilitar el Rec Comtal, així com intervencions de recuperació 

arqueològica en els punts més significatius i de més interès històric. Assenyala que han passat 

set mesos des d’aleshores i els agradaria saber què s’ha fet i no s’ha fet respecte a això.  

Remarca que el document al qual s’ha referit la Sra. Andrés en la seva intervenció és el Pla de 

recuperació del Rec Comtal que va fer Hàbitat Urbà en el mandat anterior. Destaca que es tracta 

d’un document magnífic realitzat per un equip dirigit per l’arquitecte Carles Enrich i que ha de 
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tenir una traducció immediata en forma de pla urbanístic, que és el que van demanar el mes de 

març.  

Opina que la Sra. Andrés ha intentat minimitzar l’impacte real de l’actuació del 14 d’octubre, 

però que probablement si no s’hagués donat la coincidència que persones interessades en el 

patrimoni s’haguessin acostat en aquell moment a l’espai d’obres, les dues fites que es van 

trobar haurien desaparegut. Assenyala que encara queda una tercera fita de pedra al mateix solar 

i, per tant, valdria la pena que fets com aquests no es tornessin a produir. 

Demana que es respectin els acords; que hi hagi un diàleg constant amb tota la gent interessada, 

especialment amb el Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, i que es recuperi la Comissió de Patrimoni 

que es va crear en el mandat anterior i que no s’ha reunit des que es va iniciar el nou mandat. 

Recorda que era una comissió mixta formada per responsables d’Hàbitat Urbà i de Cultura en la 

qual, quinzenalment, s’examinaven aquelles actuacions que podien tenir algun impacte 

patrimonial, des d’una llicència fins a un pla urbanístic, ja que no sempre el criteri de la persona 

que atorga llicències és el mateix que el de la persona que cuida l’arqueologia de la ciutat. 

Finalment, demana celeritat en l’execució dels compromisos i que es compleixi la proposició 

que es va aprovar el passat mes de març.  

 

El Sr. BLANCO explica que, des del Grup Municipal de C’s, han rebut amb una certa confusió 

inicial aquesta petició de compareixença, ja que en el mateix text de la sol·licitud es parla de la 

destrucció de la sèquia de l’antic Rec Comtal en unes obres incloses en un solar que està 

destinat a ser una zona verda i un parc al barri de Sant Andreu. Afirma que, en primer lloc, els 

estranya molt perquè en aquest solar no hi podria haver restes arqueològiques del Rec Comtal. 

Explica que té una publicació molt recent d’una revista municipal que conté una recopilació 

gràfica històrica del Rec Comtal, on surten fotos dels anys vint on es veu que la sèquia passava 

pel centre del carrer del Cinca, per la part posterior de l’església. A més, remarca que en la 

documentació que els ha proporcionat el Districte de Sant Andreu en relació amb els treballs 

d’enderroc a la cruïlla dels carrers del Cinca i del Segre tampoc no s’esmenta l’existència 

d’aquestes restes arqueològiques. Assenyala que en aquesta documentació es fa referència a la 

realització d’un estudi per part de l’Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en 

el Patrimoni per a la possible catalogació d’alguna de les quatre cases que queden al carrer del 

Pont; l’elaboració d’un pla director; i l’encàrrec d’un projecte al Centre d’Estudis Ignasi Iglesias 

per a l’execució d’un centre d’interpretació del Rec Comtal, que podria situar-se en algun 

d’aquests edificis. D’altra banda, recorda que es dóna la circumstància que algunes d’aquestes 

cases estan ocupades il·legalment.  

Explica que, tenint en compte tot això, el seu grup està a favor de la intervenció sobre aquestes 

edificacions i que s’estudiï la possibilitat d’implantar un centre d’interpretació del Rec Comtal 

en una d’elles, però que s’oposa a l’ocupació il·legal de cases que són de propietat municipal i 

que en alguns casos s’han d’enderrocar i en d’altres rehabilitar-se i destinar-se a equipament 

públic. Afirma que també estan a favor de completar la urbanització del parc, ja que és una 

prioritat del barri de Sant Andreu, i de preservar la part de patrimoni edificat que els serveis 

urbanístics municipals estimin oportú, amb criteris tècnics, defensant l’interès general i sense 

acceptar pressions i xantatges per part de cap col·lectiu.  

D’altra banda, manifesta que se sumen als precs dels grups d’ERC i de CiU.  

 

El Sr. PUIGCORBÉ pregunta per què s’ha encarregat un pla a l’Agrupació d’Arquitectes per a 

la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic de pressa i corrents, si no s’ha alterat 

cap element patrimonial. Manifesta que valoren positivament això, però que el Govern ha actuat 

tard i no amb anterioritat, com hauria d’haver fet.  

Destaca que el Grup Municipal d’ERC sempre ha demostrat el seu interès per recuperar i 

difondre el patrimoni de la ciutat, que no l’entenen només com un vestigi del passat sinó, 
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sobretot, com una eina per comprendre el present i projectar-lo al futur. Afirma que, per aquesta 

raó, el passat mes de març van demanar que el servei municipal de Patrimoni realitzés un 

inventari exhaustiu de les peces, elements i espais que cal conservar, i ampliés la protecció 

establerta pel Catàleg de patrimoni, si era necessari. A més, recorda que al setembre van 

proposar que es fes una ordenança complementària al Catàleg de patrimoni que, entre altres 

qüestions, protegís el conjunt d’edificis, jardins i elements d’una antiguitat igual o superior als 

80 anys.  

Explica que el passat divendres 14 d’octubre es van assabentar dels danys provocats en algunes 

estructures vinculades a l’àmbit del Rec Comtal i de l’aparició i el trasllat de dues pedres de fita 

arran de dues obres d’enderrocament de les cases del carrer del Pont, ubicades molt a prop del 

carrer Cinca i al bell mig del nucli urbà de l’antic poble de Sant Andreu del Palomar. Afirma 

que aquest desafortunat incident posa de manifest la fragilitat de la protecció i de la preservació 

de les restes del Rec Comtal, que remarca que és l’obra d’enginyeria civil més important de la 

Barcelona preindustrial.  

Manifesta que és ben sabut que aquesta infraestructura hidràulica, amb més de 1.000 anys 

d’història, ha acabat configurant l’estructura urbana i paisatgística de la ciutat i de les antigues 

poblacions del pla per on circulava des del Besòs fins al mar. Assenyala que, tal com explica 

amb tota mena de detalls el llibre del Sr. Enric March, l’antiga sèquia comtal va tenir un paper 

determinant en el desenvolupament agrícola medieval i el posterior procés d’industrialització 

del pla de Barcelona, i va ser fonamental per al subministrament d’aigua a la ciutat fins ben 

entrat el segle XX. Destaca que, al llarg dels seus 12 quilòmetres de longitud, els avis i àvies de 

molts dels presents encara bevien la seva aigua, hi netejaven la roba i passejaven sota les 

arbredes dels seus canals.  

Afirma que, afortunadament, encara són molts els vestigis del Rec Comtal que es conserven 

dempeus a la ciutat, i que moltes ciutats ja voldrien haver conservat una infraestructura 

mil·lenària d’aquestes característiques. Assenyala que, malgrat això, l’actual Govern municipal 

no ha fet efectiva la proposició del Pla especial urbanístic de protecció i rehabilitació del Rec 

Comtal des de Vallbona fins a les Glòries, passant per Sagrera i Sant Andreu del Palomar, 

aprovada per unanimitat en la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat el passat mes de 

març.  

Explica que, per això, el seu grup demana que el Govern municipal encarregui en el termini de 

tres mesos un pla director estratègic de la totalitat del traçat del Rec Comtal que inclogui la seva 

catalogació, difusió i senyalització; l’estudi de l’àmbit i la renaturalització dels entorns del 

planejament afectat; una memòria social; i la seva posada en valor i les possibles actuacions a 

realitzar, siguin de restitució o recuperació, tant de manera general com en els trams concrets, 

sempre sota la supervisió permanent del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament.  

Afirma que el passat mes de març, a petició de CiU, ja es va aprovar la proposició del Pla 

especial, al qual van donar suport, però que volen anar més enllà amb aquest Pla director 

estratègic, que tenen clar que ha d’incloure la catalogació i la rehabilitació del Rec que ja 

recollia el Pla especial, però que també ha de marcar les pautes a seguir per recuperar-lo al llarg 

de tot el seu recorregut. Destaca que aquest pla els ajudarà tant a definir com a recuperar 

aquesta heterogeneïtat, ja sigui amb senyalitzacions horitzontals sobre el paviment, recuperant i 

rehabilitant parts ara soterrades, o aprofitant l’aigua del Rec per renaturalitzar espais amb la 

creació de zones de cultiu o espais verds a les seves lleres.  

Remarca que tot això s’ha de fer al més aviat possible per no tornar a lamentar mai la destrucció 

de cap tram més del Rec, i que per això exigeixen la supervisió del Servei d’Arqueologia de 

l’Ajuntament. Manifesta que cal posar en valor, protegir i difondre un patrimoni singular i 

excepcional que cus tots els barris del nord de Barcelona, des de Vallbona fins a l’estació de 

França. Finalment, agraeix l’acceptació del prec per part del Govern.  
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La Sra. ESTELLER explica que, des del Grup Municipal del PP, lamenten tota la confusió que 

hi ha hagut respecte al que va passar amb el mur perimetral del solar en qüestió i pensen que cal 

aclarir els fets per veure si hi ha responsabilitats. Assenyala, però, que creuen que les 

afirmacions de la Sra. Andrés respecte al fet que el mur que es va demolir no és patrimoni estan 

acreditades amb solvència i, per tant, les donen per bones.  

Destaca que el Rec Comtal és una gran riquesa cultural i històrica que proporciona molta 

informació sobre el passat de la ciutat i sobre la cultura de l’aigua. Afirma que, per tant, creuen 

que és positiu que es recuperi i es faci un pla per protegir-lo, i que es doni valor a les 

descobertes que s’hi facin i a la seva història. En relació amb això, recorda que van donar suport 

a la proposta del Grup Municipal de CiU per fer un pla director per rehabilitar el Rec Comtal 

des de Vallbona fins a Ciutat Vella. 

Explica que creuen que el patrimoni de la ciutat és una riquesa que cal preservar i posar en 

valor, i que, per tant, cal evitar que es produeixin fets com el que ha succeït, que generen alarma 

i distorsionen moltes de les coses que han passat. Pregunta si el Govern està treballant per fer el 

pla que es va aprovar el mes de març i en quina fase es troba.  

 

La Sra. ANDRÉS afirma que vol deixar clar que el Govern municipal complirà el que estableix 

el PGM pel que fa a la recuperació de zona verda i d’equipament, amb el centre d’interpretació 

que es farà a la Casa de l’Oficial, per a tots els veïns i veïnes del districte de Sant Andreu. A 

més, explica que, tot i que aquest conjunt no està protegit ni en el PGM ni en el Pla especial de 

protecció del patrimoni arquitectònic de Sant Andreu, elaboraran el Pla director del Rec Comtal 

perquè hi ha una demanda veïnal i una preocupació política posterior a l’aprovació d’aquests 

plans. En relació amb això, assenyala que en la Comissió de Patrimoni que es va crear en el 

mandat anterior i a què s’ha referit el Grup de CiU tampoc no es va considerar en cap moment 

que s’havia de preservar aquest conjunt, i que fins a aquest a aquest mandat no hi ha hagut cap 

interès de fer-ho.  

Afirma que s’està treballant en el Pla director del Rec Comtal i ja estan acabats els estudis 

previs, i que espera que els grups donin suport a la seva dotació pressupostària amb el seu vot 

favorable al pressupost del 2017. Subratlla que totes les intervencions en aquest espai s’han fet 

sota control arqueològic, amb l’excepció de les obres esmentades, ja que el Servei 

d’Arqueologia va considerar que el mur no tenia interès i no era necessària la presència d’un 

arqueòleg. Explica que les troballes que es van descobrir en el transcurs d’aquestes obres eren 

desconegudes pel mateix Servei d’Arqueologia, de la mateixa manera que mentre es feien obres 

a la Torre Sagrera van aparèixer unes restes funeràries. Afirma que això pot passar arreu de la 

ciutat i no sempre hi ha un arqueòleg. Insisteix que aquest mur no forma part del Rec Comtal, 

tal com diuen el Servei d’Arqueologia i el Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, i que, per tant, la 

sèquia no s’ha vist afectada per aquestes obres.  

Pel que fa a l’ocupació il·legal d’algunes cases del conjunt del carrer del Pont, manifesta que 

s’està treballant d’una manera molt tranquil·la i s’arribarà a un acord per tal de recuperar aquest 

patrimoni per a tots els veïns i veïnes, tenint en compte que la propietat és pública i, a més, té 

una destinació.  

 

La Sra. ROVIRA afirma que la Sra. Andrés ha parlat d’un dels cinc punts del comunicat del 

Centre d’Estudis Ignasi Iglesias respecte a les actuacions del 14 d’octubre, però que en aquest 

document també es denuncia que hi ha hagut destrucció del patrimoni.  

Assenyala que no s’ha contestat per què mentre s’estava parlant de la conservació d’uns 

habitatges paral·lelament tenia lloc una actuació per part de diversos operaris. D’altra banda, 

manifesta que no entén que no hi hagués ningú del Servei d’Arqueologia en aquell moment, si 

s’havia arribat a un acord en aquest sentit i se sabia que en aquesta zona hi pot haver elements 

patrimonials.  
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Finalment, opina que s’ha generat un relat paral·lel al que realment va succeir, i que hauria estat 

més oportú que hagués comparegut el responsable de Patrimoni.  

 

El Sr. CIURANA manifesta que estan d’acord en algunes de les coses que diu la Sra. Rovira, i 

subratlla que en la seva intervenció no ha afirmat en cap moment que el Rec Comtal passés per 

la zona de què estan parlant. 

Diu a la Sra. Andrés que, per sort, la ciutat és dinàmica i viva, i les sensibilitats van canviant. 

Afirma que, per tant, correspon al Govern saber llegir allò que passa en cada moment en una 

ciutat i saber avançar-se als esdeveniments. Opina que, en aquest cas, la prudència responsable 

hauria aconsellat que qualsevol intervenció en aquest espai es fes sota control arqueològic. 

Manifesta que, més enllà de si valia o no valia la pena preservar el mur, és evident que just allà 

sota hi havia dos pous de registre i una sèquia secundària.  

Opina que, si aquest fet serveix de vacuna i d’estímul per tirar endavant el compromís que es va 

adquirir el passat mes de març i per aprofitar la feina feta en el mandat anterior, haurà estat 

beneficiós per a la ciutat. Demana que tot allò que envolta el patrimoni immens que representa 

el Rec Comtal, amb unes condicions encara acceptables en alguns trams, tingui un tractament 

decidit per part del Govern municipal.  

 

El Sr. BLANCO agraeix les explicacions de la Sra. Andrés. Demana al Govern que vigili que 

les obres es duguin a terme de la manera més eficient i amb el màxim respecte i cura possibles 

per les restes arquitectòniques i patrimonials que hi ha en aquest espai; que s’acabi la 

urbanització del parc; i que tot això es faci d’acord amb les necessitats de conservació del 

patrimoni i amb el Centre d’Estudis Ignasi Iglesias, i pensant sempre en l’interès general dels 

veïns de Sant Andreu.  

 

El Sr. PUIGCORBÉ assenyala que hi ha diferents opinions respecte a l’estructura del Rec 

Comtal i que els tècnics del seu grup consideren que aquesta no és lineal i homogènia, sinó que 

ha anat canviant al llarg del temps. Afirma que per això demanen un pla director estratègic i la 

presència constant d’un arqueòleg en aquest espai.  

 

La Sra. ANDRÉS reitera que accepten els precs i ja estan treballant en el Pla director del Rec 

Comtal, i que esperen poder-lo tirar endavant amb el pressupost corresponent, per al qual 

demana el suport dels grups.  

 

Es dóna per tractada. 

 

III) Propostes a dictaminar 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

 

4.-  (20150038) APROVAR definitivament la modificació dels articles 1r, 2on, 3r, 4t, 6è, 7è, 

8è,10è, 11è i disposició addicional Primera del Reglament del Consell Municipal de Lesbianes, 

Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de Barcelona. PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial 

de la Província (BOPB) a la Gaseta municipal i al Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, ERC i CUP i 

amb la reserva de vot del PP.  
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5.-  (CO 2016-10/22) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Patronat del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) en la sessió d'11 de juliol de 2016, relatiu a l’aprovació 

definitiva de la modificació dels seus estatuts amb l’objecte d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 

27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local i a la llei 15/2014, de 

16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, 

com per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i d’altres 

modificacions adients, segons consta en l’expedient administratiu annex. 

 

Es dictamina amb el posicionament favorable del Govern Municipal, CIU, C's, ERC i PP i amb 

el posicionament contrari de la CUP.  

 

IV) Part decisòria / Executiva 

 

a)  Ratificacions 

b)  Propostes d'acord 

c)  Proposicions 

 

V)  Part d'impuls i control 

 

a)  Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

6.-  (M1519/4385) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que el Govern 

municipal lideri, conjuntament amb el Consorci d'Educació de Barcelona, la creació i 

implantació, al llarg d'aquest curs, d'un Pla específic de mesures de prevenció, detecció i suport 

per les situacions d'assetjament escolar a la ciutat de Barcelona, dirigit a docents, alumnes i 

famílies. 

 

El Sr. ARDANUY manifesta que la proposició que presenten té com a objectiu demanar el 

suport de tots els grups i la implicació del Govern en un tema emergent i que consideren de la 

màxima importància. Afirma que, segons diversos estudis, una quarta part de la població escolar 

del país, i per tant de la ciutat, pot estar sotmesa a assetjament escolar. Explica que consideren 

que el sistema educatiu ha de donar respostes a aquestes situacions i, alhora, l’Ajuntament de 

Barcelona ha de continuar tenint la vocació de ser innovador i impulsar polítiques al voltant del 

sistema educatiu i dels centres escolars, en complicitat amb l’administració educativa.  

Assenyala que el Grup Municipal de CiU va presentar un prec el 17 de març en què demanava 

que el Govern impulsés un seguit d’accions per detectar i donar acompanyament a les famílies i 

a les víctimes d’assetjament escolar a la ciutat. Manifesta que, atès que el Govern va respondre 

el prec d’una manera inapropiada amb una llista d’enllaços de correu electrònic, han considerat 

oportú presentar una proposició perquè es debati en la Comissió l’impuls d’un seguit de 

mesures per abordar aquestes situacions. Explica que aquestes mesures passen pel suport 

telefònic i presencial a les víctimes i a les seves famílies, per desenvolupar els mecanismes de 

formació a alumnes, famílies i docents que siguin necessaris per millorar la prevenció i 

l’acompanyament; per millorar els dispositius de coordinació amb la inspecció educativa i la 

fiscalia per atacar aquelles situacions de vulnerabilitat dels estudiants, i per unificar criteris 

d’actuació en matèria de protecció dels infants en tot allò que tingui a veure amb la relació de 

l’Ajuntament amb la comunitat educativa i els instruments de defensa dels drets d’aquests 

infants. Assenyala que tot això hauria d’estar englobat en un pla específic de mesures de 

prevenció, detecció i suport per a les situacions d’assetjament escolar a la ciutat, de manera que 
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es pogués treballar conjuntament amb la comunitat educativa i amb la vocació que l’Ajuntament 

de Barcelona ha tingut sempre per atacar aquest gran problema. Manifesta que, com a regidor 

que ha tingut l’oportunitat d’escoltar i rebre diversos testimonis, pot dir que cal alleugerir 

l’enorme neguit que viuen els alumnes que pateixen aquestes situacions i les seves famílies, i 

poder acompanyar-los i donar-los la millor resposta possible.  

Explica que creuen que l’Ajuntament de Barcelona pot fer un pas endavant molt significatiu pel 

que fa a aquest problema i avançar-se a altres institucions que l’estan estudiant o no s’han 

atrevit a fer aquest pas. Afirma que el Govern trobarà en el seu grup un aliat en tot allò que 

signifiqui desenvolupar això, i li demana que no entengui aquesta proposició com una iniciativa 

merament tàctica, sinó com una manera d’intentar ajudar a detectar i corregir aquestes 

situacions.  

 

La Sra. BARCELÓ expressa el vot a favor del Grup Municipal de C’s. Recorda que, de fet, el 

seu grup va plantejar al gener una proposició al Ple perquè es presentés el Protocol educatiu 

contra la transfòbia i l’assetjament escolar per identitat de gènere, així com una proposició en la 

Comissió per reforçar els programes de prevenció i intervenció contra l’assetjament escolar duts 

a terme per diferents agents socials, i manifesta que esperen que el Govern estigui treballant en 

el compliment d’aquests dues propostes. 

Afirma que l’escola hauria de ser un espai segur, però que sovint és un espai on nens i nenes 

poden ser víctimes de la violència i rebre maltractament físic i psicològic per part dels 

companys, fet que comporta desconcert i desorientació. Assenyala que això implica la necessitat 

que les diferents institucions públiques impulsin mesures per fer una bona prevenció, una bona 

detecció i un bon tractament d’aquest problema.  

Destaca que les dades són impactants, ja que un de cada quatre escolars han rebut o reben 

assetjament escolar, i moltes vegades el viuen en silenci. Explica que aquest assetjament escolar 

provoca en els nens i nenes que el pateixen símptomes d’ansietat i depressió i una imatge 

negativa d’ells mateixos. Assenyala que, a més, si no són capaços de parlar-ne, pateixen molt i 

això els pot acabar portant al suïcidi. D’altra banda, afirma que un altre problema que cal 

afrontar és el cyberbullying i que, per tant, creuen que el protocol proposat també ha d’abordar 

la prevenció de l’assetjament escolar a través de les xarxes socials.  

Subratlla que la prevenció és molt important tant per als nens que són víctimes de l’assetjament 

com per als nens que assetgen, atès que es tracta d’una conducta antisocial que poden repetir al 

llarg de la seva vida. Pel que fa a això, assenyala que el 60% dels nens agressors poden cometre 

algun delicte abans dels 24 anys.  

Manifesta que creuen que totes les administracions públiques i tots els grups municipals han de 

treballar per acabar amb l’assetjament escolar amb mecanismes i eines per a una bona detecció, 

una bona prevenció i un bon acompanyament als infants i les famílies.  

 

La Sra. BENEDÍ explica que el Grup Municipal d’ERC comparteix plenament l’objectiu i la 

necessitat de crear un programa educatiu de prevenció de l’assetjament escolar, i que des de 

l’Ajuntament es prenguin mesures més enllà dels projectes de convivència i les jornades 

d’alumnat mediador ja existents. Manifesta que també pensen que totes les administracions han 

d’impulsar actuacions per prevenir els casos d’assetjament sexual. Afirma que, tal com han dit 

en més d’una ocasió, el seu model passa per experiències en l’àmbit escolar com el programa 

KiVa, que es va iniciar com un petit projecte educatiu però que ha aconseguit obtenir bons 

resultats a la majoria de les escoles de Finlàndia. Assenyala que aquest programa intenta canviar 

les normes que regeixen el grup, de manera que la tasca no se centra en l’assetjador o la víctima 

sinó en els testimonis, per tal que no participin d’aquest assetjament i, així, facin canviar 

l’actitud de l’assetjador. Destaca que l’objectiu ha de ser, doncs, conscienciar de la importància 

de les accions del grup i empatitzar amb la víctima, defensar-la i donar-li suport.  
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Manifesta que també pensen que cal una acció educativa que potenciï la igualtat real 

d’oportunitats i l’eliminació de qualsevol mena de discriminació, amb un model que vetlli 

perquè la diversitat sigui respectada en els diferents àmbits educatius i s’incorpori als plans 

tutorials i als plans i reglaments de convivència dels centres educatius. Assenyala que aquesta 

tasca comporta el compromís de vetllar per la conscienciació i la prevenció de tot tipus de 

violència i discriminació per part de totes les administracions, i passa per la capacitat d’oferir 

als centres i a tota la comunitat educativa els mecanismes i la formació perquè detectin 

situacions de discriminació o exclusió de qualsevol persona.  

Afirma que els consta que l’Ajuntament de Barcelona disposa d’un programa de suport educatiu 

a les famílies que té com a objectiu impulsar i donar suport a la implicació de les famílies com a 

agents educatius fonamentals, tot establint continuïtats entre el context familiar i l’escolar. 

Explica que, en aquest sentit, troben molt positives les mesures que s’han fet des de l’IMEB per 

treballar el ciberassetjament que pateixen els joves i l’educació digital de nens, joves, mestres i 

famílies. Remarca que cal tenir en compte que el cyberbullying és una de les formes de 

persecució més perverses, malintencionades i que més patiment produeixen en les seves 

víctimes. Assenyala que les persones que el pateixen, generalment nens, nenes i preadolescents 

entre els 11 i 14 anys, es converteixen en éssers insegurs, depressius, solitaris i infeliços, i el seu 

rendiment escolar se’n veu profundament afectat.  

Manifesta que pensen que la formació per a la prevenció i la detecció és només el primer pas, i 

cal que hi hagi un suport continuat que permeti tenir clars els protocols d’actuació davant 

d’aquests casos i que tota la comunitat educativa sigui conscient i partícip de la importància de 

la convivència i el respecte a la diversitat als centres educatius i a la societat. Afirma que, per 

tant, demanen la implicació de totes les administracions en aquest sentit, i donen suport a la 

proposició.  

 

La Sra. ESTELLER explica que el Grup Municipal del PP creu que l’assetjament a les escoles 

és un problema d’extrema gravetat i sempre ha considerat que hi ha d’haver una tolerància zero 

amb aquestes situacions i s’han de donar instruments a les escoles, als professors i a les famílies 

per poder-les identificar i poder reaccionar a temps. Manifesta que, per tant, donen suport a la 

proposició presentada. 

Opina que, a part dels protocols que ja es van aprovar en altres comissions per treballar en 

aquesta direcció i de l’existència d’un protocol marc, és important tenir un pla específic per 

actuar en prevenció, i sobretot, en formació. Assenyala que es tracta de fer prevenció per 

impedir aquests casos, donar elements perquè tant l’escola com les famílies puguin identificar-

los i reaccionar amb rapidesa, i donar suport als nens que en són víctimes. Afirma que la 

comunitat educativa ha de tenir instruments suficients per evitar que un assetjament es pugui 

arribar a consumar, i que en cas que es produeixi cal una acció ràpida per poder resoldre la 

situació i impedir que aquest patiment es pugui prolongar i tenir conseqüències tràgiques.  

 

La Sra. ROVIRA manifesta que, per al Grup Municipal de la CUP, l’assetjament escolar és el 

mirall del que passa al conjunt de la societat. Remarca que les agressions entre iguals per raó 

d’identitat sexual o de gènere, de procedència, de diversitat funcional o de pressions corporals 

són violències que també succeeixen diàriament al carrer, de la mateixa manera que es 

mantenen pels mitjans de comunicació, així com pels àmbits més representatius de la societat. 

Afirma que és per això que aquestes agressions també es donen a l’educació formal i a 

l’educació informal, i que les maneres de combatre-les han de ser múltiples. Manifesta que, en 

aquest sentit, creuen que és fonamental que l’assetjament es treballi des d’una perspectiva 

integral i centrada sobretot en la prevenció. Assenyala que aquesta prevenció s’ha de 

desenvolupar mitjançant un enfocament basat en l’educació en els valors d’igualtat, de no-

discriminació per raó de sexe, gènere, identitat sexual, classe o procedència, tot i ser conscients 
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que estan lluny de tenir una societat on hi regnin aquests valors. En relació amb això, afirma 

que la desigualtat creada pel model capitalista i pel model patriarcal és una realitat alimentada 

per molts dels poders polítics que avui també es troben a la sala.  

Destaca que, per poder avançar en una societat on no hi hagi assetjament, primer cal examinar i 

revisar els rols que s’exerceixen i els valors que es transmeten a casa, al carrer, a les aules i als 

mitjans de comunicació. Manifesta que, des de la CUP, creuen fermament en la importància 

d’anar a l’arrel dels problemes socials per no haver d’estar constantment posant pedaços, i 

d’aquesta manera poder construir una societat de persones lliures, crítiques i conscients del 

poder del col·lectiu i de la importància de ser solidàries i cuidar l’entorn. Afirma que per això 

aposten també per la coordinació dels múltiples actors implicats, com els actors educatius, les 

administracions públiques i els mitjans de comunicació. 

Explica que creuen que cal treballar perquè el projecte de la Xarxa d’escoles per la igualtat i la 

no-discriminació, que ja s’està impulsant, integri un protocol en aquests termes i perquè aquest 

projecte s’estengui de manera integral al conjunt de centres de la ciutat. Afirma que, per tant, 

pensen que és important incloure les propostes que fa el Grup Municipal de CiU dins d’un 

programa més ampli i estructural com aquest, i que s’apliqui abans que finalitzi el 2017. 

Finalment expressa el vot a favor de la proposició.  

 

La Sra. ANDRÉS assenyala que l’assetjament escolar és un fenomen complex i que es pot 

donar tant en espais escolars controlats per adults com fora del control dels adults i a través de 

mitjans digitals. Afirma que, per tant, pensen que és important fer el protocol que es proposa, a 

banda de les moltes mesures que s’estan treballant des de l’Ajuntament. Subratlla que les 

persones i entitats implicades en aquest tema no són només l’escola, sinó també la família, els 

serveis de salut, els entorns de fora de l’escola on tenen relacions els infants o adolescents, i els 

serveis socials quan hi intervenen.  

Manifesta que cal que les institucions liderin tant la confecció d’aquests protocols com també la 

seva aplicació. Destaca que és important que aquests protocols siguin coneguts i, també, que se 

n’avaluï l’aplicació i l’efectivitat. Afirma que els preocupa poder disposar de protocols eficaços, 

però que els preocupa encara molt més el treball en tot l’entorn des d’un vessant comunitari per 

evitar aquest tipus d’actituds. Conclou que, per tot això, el Grup Municipal del PSC donarà 

suport a la proposició. 

 

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

 

El Sr. ESSOMBA afirma que el compromís del Govern municipal en contra de l’assetjament 

escolar és taxatiu i, pel que entenen, compartit amb la resta de grups municipals.  

Assenyala que, amb relació al prec del 17 de març al qual s’ha referit el Grup municipal de CiU, 

donarà una resposta concreta sobre el que s’està fent en l’àmbit del Consorci d’Educació de 

Barcelona. Manifesta que, pel que fa al suport telefònic i presencial a les víctimes i les seves 

famílies, el Consorci disposa d’un número de telèfon específic perquè els centres educatius hi 

puguin contactar a través de la seva àrea d’orientació i educació inclusiva. Explica que, quan hi 

ha una trucada, des del Consorci s’informa i orienta sobre les actuacions que cal portar a terme 

davant la sospita d’assetjament. Assenyala que aquest procés també es pot activar a partir 

d’enviar un correu electrònic a un correu genèric que té el Consorci, de manera que les famílies 

poden contactar amb el referent del Consorci sempre que ho considerin necessari.  

Respecte al desenvolupament de mecanismes de formació per a alumnat, famílies i docents, 

recorda que el Consorci d’Educació, en les seves línies de formació, duu a terme tot un seguit 

de propostes per a centres educatius. Explica que, pel que fa a aquest cas concret, el Consorci 

desenvolupa aquestes actuacions de formació a partir de diverses taules, equips de treball i 

xarxes que tenen com a objectiu la millora dels espais de convivència, com ara el Circuit de 
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Barcelona contra la violència masclista, la Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no-

discriminació, la comissió de treball per a la prevenció del sexisme, la Xarxa d’escoles 

mediadores o la trobada de centres amb alumnat mediador.  

Pel que fa a la mesura del prec relativa a la unificació de criteris d’actuació de protecció dels 

infants en totes les escoles de la ciutat, afirma que en el curs 2016-2017 s’ha iniciat un treball 

conjunt entre el Consorci d’Educació, el Consorci Sanitari, la Direcció General d’Atenció a la 

Infància i l’Adolescència (DGAIA), els Serveis Socials i els Mossos d’Esquadra per revisar els 

protocols actuals i acordar actuacions i les responsabilitats de cada servei davant la sospita o 

certesa de maltractament o assetjament. Explica que, un cop consensuades les actuacions, el 

Consorci d’Educació de Barcelona en farà difusió a Inspecció, als equips d’orientació i 

assessorament psicopedagògica (EAP) i a tots els centres educatius de la ciutat públics i 

concertats. Assenyala que aquestes actuacions estan previstes per al segon trimestre d’aquest 

curs.  

 

El Sr. ARDANUY agraeix la resposta del Govern al prec que van presentar, i demana que els la 

facin arribar per escrit.  

Afirma que coneix els dispositius que té el Consorci d’Educació per arribar a aquests casos, 

però que han de ser conscients que aquests mecanismes són insuficients i que l’Ajuntament té 

responsabilitat més enllà de les aules. Assenyala que es tracta de canals de comunicació entre el 

centre i el Consorci, i que no donen la llibertat a les famílies de poder accedir a un suport 

extern. A més, remarca que la primera resposta que acostuma a donar el Consorci és que el nen 

o la nena es canviï de centre, cosa que opina que és un error molt greu. Manifesta que entén les 

prioritats que poden tenir en un moment donat les autoritats educatives, però que l’Ajuntament 

hauria d’anar més enllà de les accions que fa el Consorci, de la mateixa manera que ho fa en 

molts altres àmbits, tenint en compte el gran neguit que genera l’assetjament en l’alumnat i les 

famílies. Afirma que, a més, l’Ajuntament té els instruments per fer-ho. En aquest sentit, 

assenyala que, tal com ha dit la regidora del Grup d’ERC, només la formació de famílies ja és 

un àmbit molt important per desenvolupar, al qual el comissionat no hi ha fet referència. 

Demana que entre tots puguin desenvolupar una acció contundent pel que a l’assetjament 

escolar i que no esperin que ho facin altres.  

 

La Sra. BENEDÍ pregunta als grups si volen tornar a intervenir. 

 

El Sr. ESSOMBA assenyala que també hi ha una guia per a la prevenció, la detecció i el 

tractament dels abusos o assetjaments en l’àmbit de les escoles bressol municipals i els centres 

d’educació musical, que són els centres que depenen de l’Ajuntament de Barcelona. D’altra 

banda, recorda que a la primavera van presentar un pla específic sobre el cas concret dels 

abusos sexuals, i que l’Institut Municipal d’Educació finança cursos relatius als drets humans, 

que és una qüestió de la qual no han parlat. Pel que fa a això, afirma que no només s’ha de tenir 

en compte la dimensió reactiva davant un problema, sinó també la proactiva i preventiva, per tal 

de fomentar actituds positives. Destaca que aquesta formació en valors i drets humans és un 

element que també forma part d’aquesta estratègia i al qual l’Ajuntament hi dedica molts 

recursos.  
 

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

el Sr. Ardanuy expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de 

C's, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable 

del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA. 
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Del Grup Municipal C's: 

 

7.-  (M1519/4376) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que en el termini d'un 

mes, el Govern municipal amb coordinació amb la Xarxa d'Atenció a Persones sense Llar, 

presenti el Pla de Sensellarisme per a la ciutat de Barcelona, en què s'especifiqui el número de 

places d'albergs i de Housing First per les persones que viuen al carrer. Al mateix temps 

demanem, que s'inclogui l'atenció i seguiment que rebran aquestes persones. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix l’esmena realitzada pel Govern.  

Explica que el llibre 15 años en la calle, de Miguel Fuster, defineix molt bé el que és no tenir 

una llar i viure al carrer, i en recomana la lectura. Llegeix un fragment del pròleg: «Cuando un 

día te encuentras en la calle la vida se rompe y parece imposible volverla a recomponer. Vivir 

en la calle es el horror, es estar en un estado de desesperación permanente y ahí es donde 

voluntarios y profesionales de las entidades juegan un papel imprescindible.»  

Manifesta que, en primer lloc, des del Grup de C’s volen agrair la tasca que fan totes les entitats 

que treballen per a les persones sense llar. Assenyala que, segons les dades del Servei d’Inserció 

Social del 2015, a Barcelona hi ha 2.800 persones sense llar, 700 de les quals viuen al carrer, 

434 en assentaments i 1.600 reben ajudes per part de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar.  

D’altra banda, recorda que en l’últim recompte en què la majoria de regidors presents van 

participar, la nit del 18 de maig, hi havia 941 persones dormint als carrers de la ciutat. Remarca 

que aquestes persones sovint també presenten un trastorn mental que pot anar acompanyat o no 

per un problema d’addicció. 

Assenyala que una dada significativa és que el 47% de les quasi 30.000 persones sense llar a 

Espanya han patit algun tipus d’agressió per dormir al carrer. A més, explica que, segons dades 

de la Fundació Arrels, el 73% de les persones sense sostre a Barcelona fa més de sis mesos que 

estan sense llar, i que aquestes persones dormen al carrer gairebé quatre anys de mitjana. Pel 

que fa al perfil d’aquestes persones, manifesta que hi ha un 89% d’homes i un 11% de dones; el 

49% té entre 31 i 50 anys; la seva esperança de vida és de 58 anys, i un 72% no tenen cap 

ingrés.  

Afirma que totes aquestes dades signifiquen que les administracions públiques s’han de posar a 

treballar seriosament en aquesta qüestió. Recorda que la diagnosi del 2015 que va presentar 

l’any passat el Govern detallava els recursos de què disposa la ciutat per afrontar el 

sensellarisme: 50 places de Housing First, 1.672 places entre albergs, pisos i pensions (740 

públiques i 932 privades) i 21 centres d’acollida temporal i d’urgència. Remarca, però, que des 

del desembre del 2015 fins ara no s’ha presentat cap proposta en aquest àmbit. Explica que han 

ampliat una mica el termini perquè creuen que tots els regidors han d’estar d’acord a crear els 

màxims recursos per a les persones que viuen al carrer, però que creuen que és important 

presentar aquesta proposta, i més davant la proximitat de l’hivern. A més, destaca que es 

disposa d’una diagnosi, atès que les entitats socials han fet entrevistes amb persones que viuen 

al carrer i han proporcionat moltes dades per poder fer una nova proposta.  

Explica que moltes entitats els diuen que hi ha persones a les quals els costa molt deixar d’estar 

al carrer, tot i que se’ls ofereixin recursos, però que potser cal buscar altres alternatives i 

recursos perquè puguin fer-ho. Manifesta que volen encoratjar el Govern perquè augmenti les 

ajudes en projectes per aconseguir la reinserció social d’aquestes persones, i que en algun 

moment hi pugui haver un servei d’acollida i assistència les 24 hores. Recorda que en un prec 

que van fer l’any passat van demanar també un alberg per a persones que tenen un problema de 

consum actiu de drogues. A més, proposa reforçar la presència d’educadors els dies de pluja; 

augmentar el nombre d’educadors al carrer perquè poden ser el primer vincle amb aquestes 

persones i fer que, amb el temps, puguin estar motivades per deixar de dormir al carrer; i, 

sobretot, que als albergs o els recursos hi hagi un tracte individualitzat perquè tinguin la 
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intimitat que requereixen, tal com ho demanen aquestes mateixes persones en el diagnòstic del 

2015.  

 

La Sra. FANDOS manifesta que el Grup Municipal de CiU donarà suport a la proposició perquè 

sempre han considerat el tema dels sense llar absolutament prioritari.  

Assenyala que una lectura fàcil de l’exposició d’antecedents que explicava la Sra. Barceló seria 

que en el darrer any ha augmentat el nombre de persones sense sostre que viuen al carrer de 700 

a 941, però que no farà demagògia i dirà que no és ben bé això, tot i que aquestes dades 

demostren que el problema existeix i que cal seguir treballant en aquest àmbit.  

Opina que en el mandat anterior es va fer un gran esforç per fer una reformulació del model 

assistencial. Recorda que es va crear el Centre d’Allotjament Temporal Hort de la Vila; es va 

fer el nou Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), que ja és un centre 

de 24 hores que atén al moment; es va crear el Centre d’Allotjament per a Persones Vulnerables 

de Dos de Maig; es va ampliar molt la xarxa d’habitatges d’inclusió social, i sobretot es va 

posar en marxa el model Housing First amb 60 places. Destaca que aquest sistema ha significat 

un canvi profund del model actual perquè ha invertit la metodologia de treball fent que l’accés a 

l’habitatge sigui el primer pas d’intervenció i posant la persona i el seu apoderament en primer 

lloc. Afirma que pensen que s’ha d’avançar en aquest sentit i cal seguir trobant noves fórmules 

de models d’allotjament. Opina que el model de centres que van heretar no són la resposta, i la 

prova és que a les mateixes persones sense sostre no els agrada i no creuen que sigui l’adequat. 

Conclou que cal reformular el model, com el Govern anterior ja va començar a fer, i continuar 

ampliant el Housing First.  

 

La Sra. BENEDÍ manifesta que és evident que cal un pla adreçat a les persones sense llar, si es 

tenen en compte els resultats del recompte que es va fer el mes de maig. Assenyala que a 

Barcelona una família desnonada no passa a pernoctar al carrer de manera automàtica, ja que en 

general els recursos familiars, comunitaris i institucionals protegeixen les persones que són 

expulsades de la seva llar de dormir al ras. Remarca, però, que aquests recursos es deterioren 

amb facilitat si no es troben vies d’inclusió social ràpides.  

Afirma que l’atenció social de les persones sense llar és competència municipal i depèn de la 

voluntat política i les seves prioritats exercir-la. Manifesta que la rèmora d’unes nefastes 

polítiques d’habitatge i una recessió a la qual encara queda molt recorregut per davant fan 

preveure un constant flux de moltes persones que s’hauran d’enfrontar a viure sense llar. 

Assenyala que, al mateix temps, les perspectives de sortida de les persones sense llar es 

compliquen sense accés a rendes del treball o sense ajudes ni rendes mínimes. 

Opina que la realitat diversa de les persones sense llar requereix també diversitat en les 

aproximacions socials i educatives. Afirma que quan la necessitat més important d’una persona 

és l’habitatge s’han de cercar mecanismes que posin per davant d’altres intervencions el fet de 

facilitar-li un lloc per viure per tal de reconstruir la seva vida social amb uns mínims de 

privacitat i d’autonomia personal. Assenyala que la situació dramàtica de moltes d’aquestes 

persones sense llar, combinada amb la bona voluntat de ciutadans, ciutadanes i entitats, ha donat 

lloc a formes d’atenció basades en el voluntarisme i l’espontaneïtat que no sempre acaben 

donant uns resultats positius. En relació amb això, afirma que el subsector de l’atenció a les 

persones sense llar ha estat tradicionalment mancat de regulació i estandardització de les 

condicions de prestació de serveis, i que la gravetat de les situacions d’exclusió no pot portar a 

assumir que qualsevol ajuda és millor que cap. A més, assenyala que hi ha persones sense llar 

que, per la seva edat, per problemes de salut física o mental o a causa de llargs processos de 

desestructuració social, requereixen l’acompanyament de professionals, i que cal garantir que 

les seves circumstàncies personals no els generin una doble exclusió.  
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Manifesta que, des del Grup Municipal d’ERC, creuen que no n’hi ha prou a actuar amb 

urgència amb les persones sense llar i que el que cal, a curt termini, és un pla integral per a 

aquestes persones i una profunda reflexió sobre els models d’atenció social ja existents. Destaca 

que, per incidir sobre les persones sense llar, cal canviar polítiques d’habitatge, d’atenció a la 

dependència, de sanitat i de redistribució de les rendes, i fer-ho amb un ampli debat amb els 

col·lectius que hi treballen i tots els grups municipals. Conclou que, per tot l’exposat, voten a 

favor de la proposició.  

 

La Sra. ESTELLER manifesta que el Grup del PP dóna suport a la proposta, ja que pensen que 

és necessari disposar d’un pla contra el sensellarisme. Explica que el Govern els va presentar 

una proposta per a l’elaboració d’aquest pla en una reunió al mes d’abril, però que, en canvi, no 

tenen coneixement de com ha anat evolucionant ni quin calendari i recursos preveu.  

Assenyala que, tal com ha dit el grup proposant, hi ha 941 persones que viuen al carrer a la 

ciutat, tot i que les persones sense llar són en total 3.344. Subratlla que aquesta xifra és 

preocupant, així com el fet que Barcelona concentri el 54% de les persones sense llar de tot 

Catalunya. Remarca que es tracta d’un tema complex, ja que hi ha persones que dormen al 

carrer que no volen anar a cap alberg perquè volen estar al carrer. Pel que fa a això, manifesta 

que la Fundació Rauxa explica sovint com han de treballar amb aquestes persones per 

aconseguir que els tinguin confiança i poder-los buscar un altre indret.  

Opina que, tot i que hi ha molts factors que intervenen en aquest problema, l’Ajuntament ha de 

fer tot el possible per evitar que aquestes situacions es cronifiquin. Assenyala que un terç 

d’aquestes persones ja tenen una situació crònica i que, per a moltes d’elles, el recurs més idoni 

és el Housing First. Explica que les places de Housing First que hi ha actualment estan donant 

bons resultat i que, per tant, creuen que aquesta és una via per donar estabilitat i una sortida a 

aquestes persones. Recorda que, de fet, en la sessió anterior de la Comissió van presentar un 

prec per ampliar el Housing First amb 50 noves places. Afirma que moltes d’aquestes persones 

necessiten un acompanyament per poder sortir de la dependència dels recursos socials i tenir 

una vida autònoma.  

Opina que és positiu tenir un pla amb objectius, accions i recursos per donar una resposta en 

funció de cada persona i de cada circumstància. Assenyala que hi ha districtes que concentren 

moltes de les 941 persones que dormen al carrer, com Ciutat Vella, amb 185; l’Eixample, amb 

220, i Sants-Montjuïc, amb 144. Afirma que, per tant, creuen que cal actuar d’una manera 

integral.  

 

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

que es presenti un pla per afrontar el sensellarisme a la ciutat i que les administracions 

públiques hi posin tots els recursos que estan al seu abast. Assenyala que, tanmateix, volen fer 

diverses consideracions que creuen que són imprescindibles per anar a l’arrel d’aquest 

problema.  

Afirma que les causes per les quals una persona es troba en situació de sense llar són múltiples, 

i que aquestes no són només personals sinó que són sobretot estructurals i institucionals. En 

aquest sentit, manifesta que per entendre aquest fenomen complex cal tenir molt clar que la 

desigualtat social i l’exclusió no són conseqüència d’un destí fatal determinat per forces 

sobrenaturals que l’ésser humà no pot controlar, sinó que són el resultat de factors estructurals 

que, a dia d’avui, s’anomenen conseqüències del sistema capitalista, que posa el mercat per 

davant de les persones. Assenyala, doncs, que aquests motius estructurals es relacionen amb el 

procés econòmic neoliberal fonamentat en el mercat immobiliari i l’explotació laboral, mentre 

les empreses i els bancs s’omplen les butxaques; amb el tancament de fronteres i recursos a les 

persones migrades, i amb aquelles eines institucionals que no funcionen per pal·liar el model 

capitalista i patriarcal. En relació amb això, opina que els serveis socials vulnerabilitzen i 
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victimitzen, i són incapaços de donar resposta a través de les ajudes i dels seus processos al 

conjunt de persones de la societat. Afirma que a aquest fet s’afegeix la discriminació que 

pateixen les persones migrades a conseqüència de l’absència d’un estat legal.  

Manifesta que, per tant, tot i valorar que el Govern sàpiga gestionar les emergències, creuen que 

les preguntes clau són com fer efectiu el dret a l’habitatge i construir llars més enllà d’aquesta 

emergència, i com garantir vides que valguin la pena ser viscudes. Afirma que, atès que les 

causes estructurals que generen persones sense llar són conseqüència d’un model econòmic i 

d’un model social que posa per davant el guany econòmic a la vida de les persones, les 

institucions seran meres gestores de la misèria fins que no s’afronti aquesta realitat.  

Conclou que votaran a favor de la proposició, però que creuen que són necessaris canvis d’arrel 

i enfrontar-se al model econòmic i social actual per poder anar a la base dels diferents 

problemes i plantejar una societat que posi les persones per davant del mercat. En aquest sentit, 

manifesta que agraeixen que hi hagi proposicions que posin al centre la situació d’aquestes 

persones, però que pensen que els diferents partits polítics també s’haurien de plantejar les 

causes d’aquests problemes i, per tant, anar a les arrels ideològiques que expliquen aquests 

drames socials.  

 

La Sra. ANDRÉS assenyala que en l’últim informe de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar 

de Barcelona ja es deia que cal treballar amb intensitat per eradicar la pernoctació al carrer, o en 

espais públics o semipúblics. Recorda que aquest informe parlava de 2.799 persones que no 

tenen llar a la ciutat, i reconeixia que hi ha hagut un augment progressiu de places residencials 

per atendre aquesta demanda, alhora que demanava més places residencials per fer un 

seguiment social més estable i acabar reduint el nombre de persones que pernocten al carrer.  

Afirma que, efectivament, cal treballar sobre la cartera de serveis que ofereix l’Ajuntament de 

Barcelona per a aquest col·lectiu. Pel que fa a això, explica que la Xarxa diu que calen nous 

protocols i noves metodologies per reduir el nombre de persones sense llar i fer una anàlisi més 

qualitativa que quantitativa dels dispositius actuals.  

Manifesta que el Grup Municipal del PSC comparteix molt la visió que acaba de fer la 

Sra. Rovira en el sentit que cal una estratègia global sobre l’exclusió residencial i abordar aquest 

problema des d’un àmbit multidisciplinari, no només des de l’Ajuntament sinó també de des de 

la Generalitat, l’Estat i tota la societat. Conclou que, per tot l’exposat, el seu grup donarà suport 

a la proposició.  

 

La Sra. ORTIZ assenyala que han arribat a un acord amb el Grup de C’s, i destaca que per al 

Govern és una prioritat donar resposta concreta a la situació de sensellarisme en la qual viuen 

moltes persones i combatre’n també les causes. Remarca que el sensellarisme no és una qüestió 

que afecta un col·lectiu concret sinó una diversitat de persones i és fruit, d’una banda, de la 

dificultat d’accés a un habitatge digne i accessible a la ciutat, que és un aspecte que es tracta en 

el Pla de l’habitatge que presentaran demà; i de l’altra, d’unes polítiques completament injustes 

que fan que molta gent que fins i tot treballa sigui pobra. Pel que fa a això, afirma que 

actualment hi ha persones que treballen amb contractes extremament precaris que estan en 

albergs municipals. Assenyala que les causes de la situació d’aquestes persones a vegades 

poden estar relacionades amb un sistema sanitari que no atén bé els trastorns mentals, o amb 

una reforma laboral que ha precaritzat el treball.  

Remarca que el diagnòstic que han fet deia que ningú no vol estar al carrer, encara que algunes 

persones s’hagin de construir aquest relat vital per poder acceptar la duresa i la crueltat 

d’aquesta situació. Afirma que el que han fet ha estat fer protagonistes a les persones que estan 

al carrer. Assenyala que ja han fet quatre sessions amb aquestes persones, que han demanat fer-

ne una altra per acabar d’expressar les seves necessitats i com volen canviar els equipaments. 

Explica que estaran en disposició de presentar la part municipal del pla en unes setmanes, però 
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que han volgut que sigui un pla de sensellarisme de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar, ja 

que és una xarxa que funciona molt bé i un exemple de coproducció de polítiques. Afirma que, 

per tant, serà un pla de conjunt de totes les entitats que formen part de la Xarxa d’Atenció a 

Persones sense Llar i l’Ajuntament, i que per això han demanat ampliar el marge de temps, ja 

que les entitats també han de fer els seus processos de validació.  

D’altra banda, remarca que tot això no vol dir que no estiguin ja avançant. Assenyala que, per 

exemple, pel que fa als educadors, el Servei d’Inserció Social ja ha tret un nou plec de 

condicions que amplia de manera quantitativa i qualitativa la manera d’intervenir i els recursos. 

Explica que també busquen un nou centre per ubicar la part de seguiment, de manera que estigui 

en condicions dignes; que estan a punt d’habilitar un nou centre per a joves extutelats, ja que 

creuen que el perfil dels equipaments existents no encaixa amb aquest col·lectiu; que estan 

treballant amb Salut un centre específic per a persones amb trastorns mentals, i que volen 

ampliar alguns dels recursos d’hivern a tot l’any. 

Opina que mai no han de parlar de sensellarisme sense parlar del dret a l’habitatge. Afirma que, 

per tant, totes les polítiques que es fan perquè la gent no perdi casa seva o s’hi pugui quedar són 

polítiques actives contra el sensellarisme. 

 

La Sra. BARCELÓ agraeix els comentaris dels grups i la seva sensibilitat. Opina que aquest és 

un tema en el qual tots coincideixen i que han d’arribar a un consens respecte al pla de 

sensellarisme. Assenyala que no es tracta només d’abordar la situació de les persones sense llar, 

sinó també de prevenir l’exclusió residencial.  

 

La Sra. BENEDÍ dóna el punt per finalitzat, atès que la Sra. Fandos renuncia a tornar a fer ús de 

la paraula i la resta de grups han esgotat el temps d’intervenció.  
 

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

la Sra. Fandos expressa el vot favorable de CIU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de 

C's, la Sra. Benedí expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Esteller expressa el vot favorable 

del PP i la Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA amb el redactat 

següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: Que abans de finalitzar l'any el 

Govern municipal conjuntament amb la Xarxa d'Atenció a Persones sense Llar, presenti el Pla 

de Sensellarisme per a la ciutat de Barcelona que inclourà l'ampliació de les places 

residencials, la reformulació del model d'allotjament i l'ampliació del Housing First. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

8.-  (M1519/4381) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern 

municipal a: 1. Incloure de manera immediata en els plecs de clàusules dels concursos públics 

mesures concretes que dignifiquin les condicions laborals actuals dels professionals de la 

Cultura de les empreses subcontractades per l'Ajuntament o per les entitats municipals 

vinculades al Consistori, i que permetin eradicar les pràctiques abusives d'algunes d'aquestes 

empreses. 2. Garantir que les empreses subcontractades del sector cultural adoptin el salari 

mínim de mil euros per al seu personal contractat, d'acord amb la proposició aprovada durant el 

Plenari del Consell Municipal del passat 27 de maig. 3. Posar fre a l'actual model de gestió dels 

equipaments culturals basat en l'externalització sistemàtica dels serveis, a través de la 

internalització dels llocs de treball de caire estructural, de manera progressiva i segons criteris 

d'eficiència i eficàcia. 
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El Sr. PUIGCORBÉ manifesta que agraeix al Govern municipal la voluntat de transaccionar la 

proposició del seu grup i que es congratula d’haver arribat a un acord.  

Destaca que, des del Grup Municipal d’ERC, sempre han estat atents a les condicions laborals 

dels barcelonins i barcelonines, començant, perquè serveixi d’exemple, pels professionals que 

treballen amb o per a l’Ajuntament, ja sigui directament o a través d’empreses subcontractades. 

Assenyala que una bona mostra d’això és la proposició que van presentar el passat mes de maig 

perquè el salari mensual del personal contractat pel consistori no fos en cap cas inferior a 1.000 

euros, que va ser aprovada i que persegueix, en última instància, l’adopció d’un salari mínim de 

ciutat de 1.000 euros.  

Manifesta que, en aquesta Comissió, són especialment sensibles a les condicions de treball dels 

professionals de la cultura. Explica que saben que la problemàtica és molt complexa i que 

depassa àmpliament la qüestió salarial, però que també són conscients que l’arrel del problema 

es troba en el model de gestió dels equipaments culturals per part de l’Ajuntament. Afirma que 

l’actual model de gestió dels serveis d’equipaments culturals municipals basat en una 

externalització sistemàtica indiscriminada ha provocat la precarització laboral del personal del 

sector cultural que treballa a les empreses subcontractades per l’Ajuntament o pels consistoris, 

fundacions, consorcis i altres entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament. Remarca que en 

els darrers mandats, i coincidint amb la crisi econòmica, la degradació de les condicions de 

treball dels professionals del sector ha estat constant, amb independència de l’orientació 

ideològica del partit polític que fos al capdavant del consistori. Assenyala que durant el darrer 

any i mig el malestar dels professionals del sector cultural ha anat en augment, de manera que 

les mostres de protesta dels treballadors i treballadores per denunciar la precarietat laboral en 

què viuen s’han succeït durant els darrers mesos, amb manifestacions, vagues i mobilitzacions, 

com ara les organitzades coincidint amb la Nit dels Museus d’enguany.  

Explica que diferents col·lectius i plataformes de professionals de la cultura que compten amb 

el suport d’agents socials han denunciat les males pràctiques d’algunes de les empreses 

subcontractades del sector, unes pràctiques abusives que han proliferat i s’han cronificat en el 

temps, com ja recollia el memoràndum presentat pel col·lectiu de treballadors i treballadores de 

l’ICUB a l’agost del 2015. Esmenta algunes d’aquestes pràctiques: retribucions salarials 

insuficients, o sous de misèria; contractació temporal i, en conseqüència, precària; inadequació 

de la retribució salarial i la formació acadèmica del personal; ràtios de personal insuficients a 

l’hora de dimensionar els equips, amb la sobrecàrrega de feina que implica per als treballadors i 

treballadores; indefinició de les categories i les responsabilitats professionals; manca de 

programes de formació contínua remunerada; dificultat per desenvolupar una carrera 

professional en el sector; exigència de treball gratuït; impossibilitat de conciliació de la vida 

laboral i la familiar a causa de la demanda de serveis extraordinaris i hores fora de l’habitual; i 

ús indegut i generalitzat dels contractes d’obra i servei, la utilització dels quals s’hauria de 

restringir a casos molt concrets i degudament justificats.  

Remarca que aquestes pràctiques es duen a terme davant la passivitat de les administracions 

contractants i no han suposat cap impediment per a les empreses a l’hora de ser adjudicades les 

licitacions i contractacions per part de l’Ajuntament. Afirma que és especialment alarmant 

l’abús que s’està fent de les licitacions de preu baix, perquè converteixen els concursos en 

veritables subhastes a la baixa, en els quals només es té en compte el factor econòmic com a 

criteri d’adjudicació i les empreses, per aconseguir ofertes competitives, abaixen els salaris dels 

treballadors i treballadores fins a xifres ridícules, amb sous que arriben amb freqüència a cinc 

euros l’hora. Assenyala que aquesta situació és encara més escandalosa si es té present que 

aquests professionals tenen una o més titulacions universitàries i acostumen a dominar diversos 

idiomes. Explica que tot això comporta un greu deteriorament dels serveis, amb grans rotacions 

de personal, i un descontentament general, cosa que repercuteix finalment en la ciutadania 

destinatària dels serveis públics i en un horitzó professional profundament decebedor.  
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D’altra banda, es refereix a la proliferació en els equipaments culturals dels anomenats falsos 

autònoms, que sovint desenvolupen tasques de caràcter estructural. Afirma que la crisi 

econòmica i els interessos dels mercats han estès aquesta pràctica amb frau de llei en el sector 

privat, i que ha acabat fent-se massa habitual en el sector públic.  

Manifesta que, per tot això, demanen eliminar les pràctiques abusives i que el Govern municipal 

garanteixi que les empreses subcontractades del sector cultural ofereixin unes condicions 

laborals dignes als seus treballadors i treballadores, i que s’adoptin totes les mesures necessàries 

per fer possible el salari mínim de 1.000 euros per al seu personal contractat, d’acord amb la 

proposició aprovada durant el Consell Plenari del 27 de maig. Remarca, però, que encara volen 

anar més enllà i que, tal com reclamen els ens socials, demanen també que el Govern municipal 

posi fre a l’actual model de gestió dels equipaments culturals basat en l’externalització 

sistemàtica dels serveis a través de la internalització dels llocs de treball de caràcter estructural 

de manera progressiva i segons criteris d’eficiència i eficàcia, de manera que, si escau, els 

professionals procedents d’empreses subcontractades que desenvolupen aquests serveis puguin 

incorporar-se gradualment a la plantilla municipal mitjançant el mecanisme que es consideri 

més oportú en cada cas.  

Conclou que, en definitiva, volen que prevalguin els valors i els principis ètics de transparència 

i de bon govern en tota l’actuació de l’Ajuntament, d’acord amb el codi de conducta que el 

Govern municipal es va comprometre a elaborar a proposta del seu grup durant el Consell 

Plenari del 14 de juliol de l’any passat. Manifesta que esperen que aquest codi sigui consensuat 

i entri en vigor aviat. Afirma que només així s’acabarà de manera eficaç amb la precarietat 

laboral dels treballadors i treballadores del sector cultural i es podrà dignificar i donar el 

reconeixement que mereix la feina que duen a terme aquests professionals de la cultura de la 

ciutat.  

 

El Sr. CIURANA assenyala que escoltarà atentament la posició del Govern respecte a aquesta 

qüestió perquè hi ha alguns aspectes que seran determinants per fixar el posicionament del seu 

grup, com el calendari que preveu per als compromisos que assumeix, el pressupost que pensa 

destinar a la internalització de segons quins serveis, què considera que és estructural en els 

equipaments i què no ho és, i què pensa fer amb els falsos autònoms. En relació amb això, 

explica que fa poc van veure com l’Institut de Cultura va contractar el director de la Virreina a 

través del capítol 2, i que la comissionada de Cultura va dir que ho havien fet d’aquesta manera, 

seguint la indicació de Recursos Humans, perquè així no cobria una plaça eventual. Opina que, 

per tant, la credibilitat del Govern respecte a aquesta qüestió és gairebé nul·la.  

Manifesta que els sobta que no s’hagi fet menció al Codi de bones pràctiques en la contractació 

pública dels serveis culturals als museus i centres culturals dependents de l’ICUB, que és un 

codi que va impulsar abans de l’estiu la comissionada de Cultura. Opina que en aquest codi es 

deien coses molt interessants i que, si es compleix, el progrés ja serà considerable. Pregunta si 

s’assumeix aquest codi que van treballar conjuntament sindicats, empreses i l’ICUB. D’altra 

banda, assenyala que en el conveni d’activitats educatives en l’espai de lleure, que és el conveni 

pel qual es regeixen part d’aquestes persones i al qual s’haurien d’acollir totes, les taules 

salarials superen els 1.000 euros en alguns casos.  

Remarca que el Govern fa proclames que no es faran més externalitzacions, però que el despatx 

d’ofici d’avui en conté algunes, no de l’àmbit de la cultura estrictament, però sí d’una ludoteca i 

d’un casal de joves, entre d’altres. Manifesta que, per tant, els agradaria conèixer la posició 

exacta del Govern pel que fa a les intencions reals, el calendari, el pressupost i com es pensa 

regularitzar la situació en què avui es troben aquests treballadors. Afirma que aquesta 

proposició està feta amb tota la bona intenció, però deixa molts interrogants oberts i els 

agradaria aclarir-los.  
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La Sra. BARCELÓ manifesta que comparteixen que el món cultural viu una situació de 

precarietat laboral i que cal millorar les condicions laborals de tots els agents culturals, des de la 

persona que es troba a la recepció d’un centre cívic o d’un museu fins a l’actor que puja a un 

escenari. Afirma que si el món laboral té incertesa, el món cultural encara en té molta més. 

Explica que el Sr. Puigcorbé coneix perfectament aquest món i sap que la incertesa i la 

inestabilitat de la feina genera molts problemes a tots els agents culturals, sobretot perquè 

dedicar-se al món de la cultura és fer del projecte de vida el projecte professional, i al revés. 

Manifesta que, atès que des del Grup Municipal de C’s han denunciat aquesta precarietat 

laboral, estan d’acord en la primera part de la proposició. 

Pel que fa a la segona part de la proposició, que fa referència al salari mínim, assenyala que, tal 

com va comentar el seu grup en el plenari del 27 de maig, creuen més en un model de contracte 

únic indefinit, en els complements salarials per als salaris més baixos, en la llei de la segona 

oportunitat i en els ajuts als autònoms i les petites empreses. Explica que pensen que s’ha de 

promoure el treball dels joves artistes i dels artistes consolidats, ja que la cultura té un paper 

molt important a la ciutat.  

Respecte a la gestió dels equipaments culturals i municipals, manifesta que tenen clar que la 

gestió ha de ser eficient, tant si els serveis són externalitzats o internalitzats, perquè cal garantir 

condicions laborals òptimes, i més si es reben subvencions per part de les administracions 

públiques. D’altra banda, afirma que creuen que és important potenciar i promocionar la cultura. 

Pel que fa a això, recorda que el seu partit va arribar a un acord amb el PP per rebaixar l’IVA 

cultural als espectacles en viu, com la dansa i el teatre, i ha proposat fer una llei de mecenatge i 

l’estatut de l’artista i el creador.  

Conclou que s’abstindran, atès que comparteixen una part de la proposició però no estan del tot 

d’acord amb la part relativa al salari mínim.  

 

La Sra. ESTELLER manifesta que el Grup Municipal del PP està d’acord que en el món 

cultural hi ha molta precarietat i que des de l’Administració i l’Ajuntament cal fer allò que 

estigui a les seves mans per intentar resoldre o, com a mínim, pal·liar aquesta situació. Remarca 

que el Codi de bones pràctiques al qual s’ha referit el Sr. Ciurana recull moltes mesures que 

poden ser efectives per reduir aquesta precarietat, i que l’Ajuntament també pot actuar a través 

de les clàusules. En relació amb això, afirma que les baixes econòmiques que es produeixen en 

els concursos de serveis sempre van en detriment del salari de molts treballadors. Explica que el 

seu grup sempre ha demanat a l’Ajuntament que explori al màxim fins on es pot arribar per fer 

compatible la concurrència amb el fet que no hi hagi rebaixes en els preus per competir, tenint 

en compte que aquests equilibris no són fàcils. Manifesta que per això li agradaria saber com 

pensa fer-ho el Sr. Collboni i quins són els arguments o les solucions que li han donat els 

tècnics municipals.  

Afirma que no es pot municipalitzar tot i en ocasions és convenient externalitzar, però que això 

s’ha de fer mantenint unes condicions de qualitat. D’altra banda, remarca que el salari mínim el 

fixa l’Estat i, per tant, no pot ser ni local ni autonòmic.  

 

La Sra. ROVIRA manifesta que, des del Grup Municipal de la CUP, celebren que el Grup 

d’ERC se sumi a la tesi que la municipalització dels serveis públics és la forma de gestió directa 

que permet, entre altres coses, el control dels abusos laborals, així com de la prevaricació, el 

monopoli i la corrupció a diferents escales en els contractes i subcontractes, tal com ha quedat 

demostrat.  

Diu a la Sra. Esteller que no és que vulguin municipalitzar-ho tot sinó que ara està tot 

externalitzat i, per tant, consideren que aquells serveis que són essencials per a la ciutat han de 

ser municipals i de control directe per part de l’Ajuntament. Recorda que el seu grup ha repetit 

en moltes ocasions que l’Ajuntament té l’obligació de gestionar i administrar els serveis que té 
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encomanats, però que des de fa anys aquesta funció està sent externalitzada cap a empreses 

privades, des de multinacionals fins a cooperatives i entitats. Afirma que aquestes empreses no 

sempre respecten els drets laborals i suposen un deteriorament progressiu dels serveis que es 

presten al conjunt de veïns i veïnes.  

Assenyala que la Plataforma Municipalitzem va fer arribar una proposta de mesura de govern 

respecte als processos que s’havien de seguir per a les municipalitzacions, però que el Govern 

no s’han dignat a contestar, cosa que demana que es faci. Manifesta que el seu grup també creu 

en tres eixos fonamentals. Explica que el primer és la municipalització i la recuperació dels 

serveis públics perquè hi hagi una gestió directa per part de l’Ajuntament, cosa que serveix 

perquè hi hagi un control més transparent de la gestió per part dels veïns i veïnes i, per tant, un 

exercici més democràtic en la prestació dels serveis públics. Destaca que, d’aquesta manera, els 

beneficis que ara es queden en unes poques mans privades, es dirigirien a millorar la qualitat 

dels serveis que ofereix l’Ajuntament en benefici de tota la comunitat, i també dels treballadors 

i treballadores que ara amb prou feines arriben a final de mes.  

Afirma que, en segon lloc, aquesta municipalització també persegueix una contractació directa 

que suposi la fi dels salaris de misèria, de la temporalitat perpètua i de la precarietat 

generalitzada entre el personal externalitzat. Remarca que aquesta millora de les condicions de 

treball reverteix de manera directa en la millora de la prestació dels serveis. Explica que, en 

tercer lloc, això suposa, un estalvi per al pressupost de l’Ajuntament, tal com està demostrat i 

com els ho han dit també membres del Govern. 

Conclou que consideren que tot això són motius més que suficients per avançar en la línia que 

proposa el Grup Municipal d’ERC.  

 

El Sr. COLLBONI agraeix que es torni a plantejar la situació de precarietat en què es troben 

molts treballadors del sector cultural, que assenyala que és una dada objectiva real i que els 

concerneix com a Govern. Afirma que, per tant, comparteixen la diagnosi que ha fet el Sr. 

Puigcorbé i han arribat a un acord amb el Grup Municipal d’ERC que parla bàsicament de 

constatar aquest repte.  

Recorda que el Govern va posar en marxar un procés de revisió dels criteris de contractació per 

la via d’introduir clàusules socials, de fer un codi ètic de la contractació i de revisar els principis 

de contractació pública que té l’Ajuntament, ja que la política que fins ara se seguia, per la crisi 

econòmica o per una qüestió ideològica, de tenir el preu del servei com a únic criteri ha produït 

una subhasta a la baixa que ha repercutit sobre les condicions salarials i laborals dels 

treballadors i sobre la qualitat del servei en molts casos. Manifesta que, tenint en compte la 

conjuntura econòmica en què es troba l’Ajuntament, pensen que això és reversible i es pot 

millorar. Remarca, però, que estan parlant d’un increment de recursos i, per tant, caldrà tenir 

pressupostos.  

Explica que no el sentiran mai, ni a l’oposició ni al Govern, fer una defensa tancada de la 

internalització ni de l’externalització. Afirma que ni tot s’ha externalitzat, ni tot s’ha 

d’externalitzar. Manifesta que hi ha serveis centrals de l’Administració que han de formar part 

del nucli del servei públic, però que hi ha serveis que s’han d’externalitzar per una qüestió de 

flexibilitat i de sostenibilitat dels serveis públics.  

Assenyala que tot això té molt a veure amb les condicions que pacten i acorden les empreses 

que presten aquests serveis amb relació a l’Ajuntament i els seus treballadors. En aquest sentit, 

remarca que no hi ha un conveni del sector cultural que ho reguli i que, en absència d’aquest, en 

aquests moments s’aplica el conveni de referència, que és el conveni del lleure. Explica que tant 

ell com la Sra. Sureda han tingut diverses converses amb els sindicats majoritaris del sector i 

amb les empreses més importants que actualment presten serveis culturals a la ciutat, i que estan 

impulsant una taula que sigui l’embrió d’un futur conveni col·lectiu d’aquest sector. Subratlla, 

però, que l’Ajuntament no pot regular les condicions laborals, sinó condicionar-les a través de 
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clàusules, ja que hi ha d’haver un conveni del sector. Afirma que, des d’aquest punt de vista, el 

Govern està convidant les empreses més importants a fer-ho possible.  

 

El Sr. PUIGCORBÉ agraeix el posicionament de tots els grups, i afirma que hi haurà 

pressupostos si es compleixen els acords que s’havien pactat.  

 

El Sr. CIURANA afirma que el preu no era l’únic criteri per adjudicar contractes en el mandat 

anterior, però que potser el Sr. Collboni es refereix a l’últim any de govern. D’altra banda, opina 

que s’ha de buscar l’equilibri entre unes condicions laborals dignes, el servei als ciutadans i la 

sostenibilitat del sistema, cosa que al seu parer la proposició no preveu. Manifesta que, per tant, 

el Grup Municipal de CiU s’abstindrà.  

 

La Sra. BARCELÓ afirma que l’ICUB ha de garantir les condicions laborals i acabar amb els 

subcontractes que tenen una gran precarietat laboral. Assenyala que això és una cosa que sí que 

es pot fer des de l’Ajuntament.  

 

La Sra. ESTELLER expressa l’abstenció del Grup Municipal del PP.  

 

La Sra. BENEDÍ manifesta que entén que el Grup Municipal de la CUP vota a favor de la 

proposició.  

 

Diu al Sr. Collboni que li queda una mica de temps per intervenir.  

 

El Sr. COLLBONI diu al Sr. Ciurana que ha donat instruccions als serveis centrals de l’ICUB 

per analitzar per què s’ha arribat a la situació actual. Afirma que, per tant, revisaran com s’han 

fet els convenis i les convocatòries de convenis en els darrers cinc anys a l’ICUB per esbrinar 

exactament en què s’està fallant i si és veritat que tot això és només fruit d’una subhasta de 

condicions.  

Reitera que han posat en marxa una taula de coordinació entre les principals empreses del sector 

i els sindicats majoritaris. D’altra banda, manifesta que és evident que s’han de coordinar amb 

el conjunt del Govern pel que fa al codi ètic i les bones pràctiques de la contractació pública.  

Finalment, explica que estan buscant bones pràctiques en matèria d’internalització dels serveis 

culturals i de salari mínim de 1.000 euros, i que no n’han trobat exemples en els ajuntaments 

governats per ERC, que són 267. Assenyala que, en concret, s’han fixat en Sant Vicenç dels 

Horts, Balaguer, Montblanc i Arenys de Munt, i que cap d’aquests ajuntaments aplica el que el 

Grup Municipal d’ERC a Barcelona els recorda constantment que han de fer. En aquest sentit, 

apel·la al sentit de govern i d’estat d’ERC quan faci determinats plantejaments i reflexions en la 

Comissió.  
 

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

el Sr. Ciurana expressa l'abstenció de CIU, la Sra. Barceló expressa l'abstenció de C's, el Sr. 

Puigcorbé expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Esteller expressa l'abstenció del PP i la 

Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern municipal a: 1. 

Incloure de manera immediata en els plecs de clàusules dels concursos públics mesures 

concretes que dignifiquin les condicions laborals actuals dels professionals de la Cultura de les 

empreses subcontractades per l'Ajuntament o per les entitats municipals vinculades al 

Consistori, i que permetin eradicar les pràctiques abusives d'algunes d'aquestes empreses. 2. 

Garantir que les empreses del sector cultural subcontractades per l'Ajuntament ofereixin unes 
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condicions laborals dignes als seus treballadors i treballadores i que s'adoptin totes les 

mesures necessàries per a fer possible el salari mínim de mil euros. Garantir, també, unes 

condicions laborals dignes pel que fa a horaris, organització de la jornada laboral, tipus de 

contractes, permisos i llicències. 3. Posar fre a l'actual model de gestió dels equipaments 

culturals basat en l'externalització sistemàtica dels serveis, a través de la internalització dels 

llocs de treball de caire estructural, de manera progressiva i segons criteris d'eficiència i 

eficàcia. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

9.-  (M1519/4389) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport acorda instar al Govern 

municipal a: Elaborar i presentar un nou Pla Municipal d'Accessibilitat en el termini de tres 

mesos amb l'assignació dels recursos necessaris per dur-lo a terme, així com un calendari 

d'actuacions municipals coordinades i consensuades amb les organitzacions més representatives 

de les persones amb discapacitat. 

 

La Sra. ESTELLER manifesta que consideren que l’accessibilitat és vital per a tothom, però 

especialment per a les persones que tenen mobilitat reduïda o qualsevol tipus de discapacitat. 

Afirma que, per tant, és necessari suprimir les barreres arquitectòniques, de transport i de 

comunicació per aconseguir que Barcelona tingui una accessibilitat universal.  

Explica que són conscients que l’accessibilitat universal no és fàcil i que darrere hi ha d’haver 

un pla que faci una diagnosi de les barreres que cal suprimir en tots els àmbits, com la via 

pública, els edificis públics, els parcs i jardins o el transport públic, perquè les persones amb 

mobilitat reduïda o amb qualsevol tipus de discapacitat no tinguin cap impediment a l’hora de 

desplaçar-se o desenvolupar qualsevol activitat en plenes condicions d’igualtat que les altres. 

Pel que fa a això, assenyala que sovint parlen d’oportunitats, però que les barreres impedeixen 

accedir a una feina, als estudis o a la mobilitat. Afirma que consideren que l’esforç i l’esperit de 

superació diari d’aquestes persones no pot ser un esperit permanent de lluita contra les barreres.  

Recorda que l’any 2014 es va aprovar una llei sobre accessibilitat que recull molts criteris de les 

convencions per garantir l’accessibilitat universal. En relació amb això, assenyala que han 

acceptat una esmena del Govern perquè els ha dit que, tot i que s’hagi aprovat aquesta llei, la 

Generalitat ha de desenvolupar el Codi d’accessibilitat, que és el marc que ha de servir de base 

per desenvolupar el Pla d’accessibilitat de Barcelona. Afirma que, per tant, no han volgut fixar 

terminis que no es puguin complir. 

 

El Sr. BLASI manifesta que vol començar fent un reconeixement a la feina que es fa a 

Catalunya en matèria d’accessibilitat, de la qual n’és una mostra la Llei 13/2014 que ha 

esmentat la Sra. Esteller, i a la ciutat de Barcelona, que destaca que és capdavantera en aquest 

àmbit. Afirma que aquesta feina l’han fet entre tots plegats i juntament amb les entitats, les 

quals estan representades en el Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb 

Discapacitat, recentment renovat, i han de tenir un paper determinant en l’elaboració del Pla 

d’accessibilitat.  

Opina que vincular aquest pla amb el Codi d’accessibilitat que ha de desenvolupar la 

Generalitat pot ser una limitació i que, per tant, independentment de la necessitat d’aquest codi, 

hi ha una part prèvia de treball que s’ha de realitzar. En aquest sentit, es refereix a la tasca que 

s’ha de fer en l’àmbit de l’avaluació, fins i tot del pla que actualment és vigent.  

Manifesta que votaran a favor de la proposició i que tenen la mà estesa per continuar treballant 

per fer de Barcelona una ciutat de referència en l’àmbit de l’accessibilitat.  
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El Sr. ALONSO afirma que el Grup Municipal de C’s defensa una ciutat que faciliti plenament 

l’autonomia de les persones i la seva inclusió en la societat. Remarca que, de fet, entre tots estan 

començant a transformar el discurs per deixar de parlar de discapacitat o minusvalideses i parlar 

de diversitat, ja que totes les persones són iguals en els seus drets i cal parlar d’una societat 

inclusiva amb aquesta diversitat, que és un dels grans reptes socials actuals.  

Explica que una de les qüestions més evidents és l’accessibilitat amb relació a les barreres 

físiques arquitectòniques i al transport, però que cal anar molt més enllà i parlar de qüestions 

com la inserció laboral. Opina que aquest és un aspecte clau, perquè la diferència entre les 

polítiques assistencials i les polítiques inclusives és aconseguir que les persones amb diversitat 

funcional puguin treballar i ser absolutament autònomes.  

Recorda que el mes de febrer el seu grup va presentar a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i 

Mobilitat una iniciativa exactament igual per actualitzar el Pla d’accessibilitat de l’Ajuntament, 

que es va aprovar amb el vot favorable de pràcticament tots els grups. A més, destaca que també 

han fet propostes a la majoria dels districtes respecte a qüestions molt concretes dels barris pel 

que fa a l’accessibilitat.  

Assenyala que la transacció que avui s’ha presentat els ha deixat una mica desconcertats, atès 

que al febrer van demanar un termini de tres mesos per actualitzar el Pla d’accessibilitat i el 

Govern va dir que era un termini massa curt i el van treure del text. Explica que en aquella 

primera proposta se’ls va dir que a principis del 2017 hi hauria una diagnosi, però que ara, amb 

aquesta transacció, es condiciona el pla a altres administracions. Afirma que això el preocupa 

molt i li sembla que el Govern està diluint el seu compromís i buscant excuses en altres 

administracions.  

Manifesta que, en qualsevol cas, voten a favor de la proposició i esperen que aquesta vegada es 

compleixi de debò.  

 

La Sra. BENEDÍ recorda que el Pla d’inclusió social de Barcelona 2012-2015 parlava de 

l’autonomia i la independència de les persones amb discapacitat o diversitat funcional, i tenia 

com a finalitat promoure la correcta atenció d’aquestes persones entre els professionals dels 

diversos sectors municipals. Destaca que un dels punts d’aquest pla era avançar en la 

construcció d’un model de ciutat de futur sense barreres, dissenyat de manera transversal per 

garantir el gaudi de tots els drets de les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional. 

Assenyala, però, que això no vol dir que Barcelona no necessiti un pla integral, tal com demana 

el Grup Municipal del PP i reivindiquen els col·lectius de persones amb discapacitat, i no hagi 

de millorar en aquest àmbit, tot i ser una de les ciutats més accessibles d’Europa.  

Manifesta que, per al Grup Municipal d’ERC, l’accessibilitat és un terme que no només implica 

acabar amb les barreres arquitectòniques, sinó també la plena inclusió pel que fa al transport 

públic, els equipaments municipals, l’àmbit cultural, l’oci, el lleure i l’esport, amb els recursos 

de suport i acompanyament necessaris per a les persones amb diversitat funcional i l’adaptació 

dels equipaments, entitats o serveis que ho requereixin. Pel que fa a això, assenyala que cal 

millorar l’accessibilitat dels equipaments esportius, així com oferir esports de baixa intensitat 

per a persones amb malalties de dolor crònic generalitzat, com la fibromiàlgia i altres malalties 

que comporten una mobilitat reduïda. Afirma que des de l’Ajuntament també s’haurien de 

promoure accions de conscienciació en l’àmbit acadèmic, i que l’enfortiment de la tasca 

d’inserció laboral, especialment en l’empresa ordinària i en el cas dels joves amb diversitat 

funcional, també hauria de formar part d’aquest pla que es realitza des de l’Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat (IMD) i l’Equip d’Assessorament Laboral.  

Destaca que, per tant, quan el seu grup parla d’un pla d’accessibilitat ho fa en un sentit ampli i 

depassant el tema del transport, la mobilitat o l’urbanisme. A més, explica que consideren que 

l’Ajuntament de Barcelona ha de fer complir les normatives existents en matèria de diversitat 
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funcional, amb sancions per a qui no les compleixi que puguin revertir en l’àmbit de 

l’accessibilitat.  

Manifesta que votaran a favor de la proposició, seguint les recomanacions dels col·lectius i 

associacions de persones amb diversitat funcional, que esperen que estiguin inclosos en la 

redacció d’aquest pla.  

 

La Sra. ROVIRA afirma que garantir la possibilitat de participació en la societat a tots els seus 

membres ha de ser una prioritat de les institucions, que han de vetllar també perquè la manca 

d’accessibilitat no es converteixi en una barrera que impedeix o dificulta a les persones amb 

diversitat funcional i/o malaltia mental la participació en tots els àmbits. Remarca que cal, 

doncs, eradicar les barreres en els àmbits arquitectònic, educatiu, d’accés a l’habitatge, del 

lleure i del treball, ja que les persones amb diversitat funcional o afectades per una malaltia 

mental, igual que qualsevol altra persona, han de poder tenir el control de les seves vides i no 

han de veure reduïda la seva possibilitat de participació en la societat.  

Opina que les institucions, en lloc de vetllar i proporcionar mesures que permetin la participació 

plena, no han destinat suficients esforços a complir amb la seva responsabilitat. Assenyala que, 

per tant, són les persones amb diversitat funcional i els seus familiars i cuidadores les que han 

de destinar recursos que els permetin garantir la seva plena accessibilitat.  

Assenyala que des del 2014 hi ha una Llei d’accessibilitat a Catalunya que marca que és 

competència de l’Administració local aplicar la normativa d’accessibilitat, elaborar, aprovar i 

aplicar el pla municipal d’aquesta accessibilitat, concretar les actuacions que es faran cada any i 

fer-ne el seguiment, i decidir el pressupost que es destina a aquestes actuacions i coordinar el 

servei de transport adaptat a viatgers. Manifesta que, per tant, entenen que és una obligació de 

l’Ajuntament desenvolupar aquest pla. Remarca que és necessari, però, que aquest pla no se 

centri bàsicament en aspectes urbanístics, que és el que sovint s’ha fet, sinó que també inclogui 

la resta d’esferes de la vida quotidiana i de la societat.  

Explica que aquest any la Generalitat hauria d’aprovar una modificació del Codi d’accessibilitat 

de Catalunya, que permetrà establir uns requisits mínims als plans d’accessibilitat locals, però 

que això no és cap excusa perquè des de l’Ajuntament no es treballi per millorar les condicions 

de vida de les persones amb diversitat funcional, les seves famílies i cuidadores, ja que aquest 

pla no és l’única eina de què disposa el Govern. Assenyala que, de fet, des del 2006 no existeix 

aquest pla, i que si hi ha la voluntat política es poden fer polítiques transformadores en aquest 

sentit.  

Manifesta que els sembla un acte d’hipocresia que el Grup Municipal del PP presenti aquesta 

proposició quan aquest partit està escanyant la sobirania i els recursos de les administracions i 

ha condemnat a la misèria molta gent a través de les reduccions i retallades a la Llei de 

dependència i a les persones amb diversitat funcional. Afirma que, per tant, s’abstindran, tot i 

que es pot comptar amb el seu grup a l’hora de desenvolupar un pla d’accessibilitat.  

 

La Sra. ORTIZ subratlla que el Govern no està posposant res, sinó que des del primer moment 

ha estat treballant en el Pla d’accessibilitat universal, però que és lògic no avançar-se al Codi 

d’accessibilitat ja que les mesures d’aquest pla han d’encaixar en el marc legal establert. 

Explica que, amb aquesta voluntat de coordinació, l’Ajuntament de Barcelona treballa en el 

Consell d’Accessibilitat de Catalunya, on aporta propostes que vol que figurin en el Codi 

d’accessibilitat. A més, assenyala que, si han de saber com ha de ser la Barcelona accessible 

universalment, han de tenir dades d’altres administracions.  

Afirma que l’Ajuntament ja ha començat a fer tot el procés de diagnòstic per elaborar el pla. 

Explica que una de les tasques que han fet és recollir totes les demandes del col·lectiu que ja 

s’han recopilat en diversos processos participatius, en el Pla d’actuació municipal i en els espais 

del Consell Rector de l’IMD. Manifesta que també han fet plans d’ocupació destinats a fer el 
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diagnòstic d’accessibilitat en conveni amb Barcelona Activa, i que estan finalitzant la recollida 

de dades d’accessibilitat a 55 museus, així com als comerços i altres establiments, que són més 

de 70.000. Assenyala que pot dir el mateix respecte al Consorci d’Educació, els centres 

d’atenció primària de la ciutat, els serveis esportius o els serveis turístics. Remarca que, per tant, 

cal entendre l’envergadura de tot això. En aquest sentit, afirma que està fora del sentit comú 

pretendre fer un pla d’accessibilitat en un mes, i recorda que l’últim Pla d’accessibilitat, que no 

era universal, es va elaborar en tres anys.  

D’altra banda, assenyala que la implementació del pla haurà d’anar acompanyada de recursos de 

totes les administracions. Explica que el que ara han aconseguit amb el contracte programa són 

50.000 euros de la Generalitat per a la implementació de l’accessibilitat universal, i que, per 

tant, l’Ajuntament ha doblat els recursos destinats a les polítiques d’accessibilitat en el 

pressupost de l’IMD. Manifesta que esperen que, si es vol que es compleixi una llei 

d’accessibilitat aprovada al Parlament, hi hagi també un acompanyament, ja que Barcelona pot 

fer un esforç molt per damunt de la mitjana dels ajuntaments, però perquè l’accessibilitat 

universal sigui real caldrà una inversió molt important.  

 

La Sra. ESTELLER assenyala que són conscients de la complexitat que suposa un pla 

d’accessibilitat, i més d’accessibilitat universal. Explica que el seu grup va fixar un mes perquè 

entenia, a través d’una resposta que se’ls va donar, que ja s’estava treballant en aquesta línia. 

Afirma que, tanmateix, han acceptat la transacció del Govern, que els ha dit que actualment està 

fent el diagnòstic i el presentarà el primer trimestre del 2017.  

Explica que entenen que, si la Generalitat ha d’establir el marc de criteris amb el Codi 

d’accessibilitat, l’Ajuntament els haurà de desenvolupar, però que es pot treballar 

paral·lelament. A més, remarca que la Generalitat haurà de finalitzar el Codi d’accessibilitat 

aquest any. Manifesta que el que volen és que l’Ajuntament faci el que ha de fer i compti amb 

els recursos necessaris, ja que són molt conscients que aquest pla tindrà un cost elevat. Afirma 

que és cert que Barcelona és una ciutat amb una bona accessibilitat, però que encara hi ha 

moltes barreres, tenint en compte que l’accessibilitat ha de ser per a tothom, tant per a persones 

amb una discapacitat física com per a persones amb mobilitat reduïda, o una discapacitat 

sensorial o comunicativa. Destaca que, per tant, això suposa un gran repte.  

Opina que la Sra. Rovira sempre fa «piruetes» per no votar les propostes del Grup Municipal 

del PP, però que avui s’ha superat i la seva credibilitat ha quedat en qüestió.  

En relació amb la intervenció de la Sra. Benedí, manifesta que és cert que també caldrà treballar 

per la integració de les persones amb discapacitat, cosa que ja fa l’IMD. En aquest sentit, es 

refereix a la importància dels plans d’ocupació, de l’educació i de remoure tots aquells obstacles 

que impedeixen que una persona amb qualsevol grau de discapacitat pugui tenir una vida 

normal en tots els àmbits, des de l’escola fins a la vida laboral. Opina que, pel que fa a això, 

l’Ajuntament té moltes coses a dir i a fer. Finalment, agraeix el suport de tots els grups a la 

proposició.  

 

El Sr. BLASI recorda que també existeix l’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva i, per tant, 

hi ha un conjunt d’àrees i temes que es poden tractar de manera transversal.  

Opina que el to del seu grup ha estat bastant més constructiu que el de la tinenta d’alcalde. 

Manifesta que vol tornar a posar en valor la feina que s’ha fet des de la ciutat, i demana al 

Govern que, més enllà de la necessitat que hi hagi un codi, no s’excusi amb altres arguments per 

perdre el lideratge de la ciutat en aquest àmbit. 

Afirma que cal marcar-se fites ambicioses, encara que semblin impossibles, ja que això 

permetrà arribar força més lluny del que s’ha fet fins ara. Demana al Govern que presenti la 

diagnosi, que es faci balanç del que s’ha fet fins ara en el marc del Pla d’accessibilitat del 2006 i 

que treballin tots conjuntament en l’elaboració del nou pla. Pel que fa a això, opina que aquest 
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àmbit permet un consens i un treball conjunt no només dels grups municipals, sinó també del 

conjunt de les entitats i la ciutadania.  

 

El Sr. ALONSO explica que el preocupa que encara no sàpiguen com serà l’accessibilitat 

universal que se suposa que cal garantir a finals del 2017 perquè depèn d’un codi de la 

Generalitat. Manifesta que esperen que hi hagi un compromís ferm per part del Govern en 

aquesta qüestió i que, en aquest sentit, trobarà el suport del seu grup.  

 

La Sra. ORTIZ afirma que el que a ella la preocupa és que, després d’haver explicat tot el que 

està fent l’Ajuntament, es continuï insistint en el mateix discurs. Remarca que la Llei 

d’accessibilitat de Catalunya obliga a fer un pla d’accessibilitat i que aquest requereix com a 

marc regulador un codi d’accessibilitat, tot i que això no significa que l’Ajuntament no pugui 

anar treballant en el pla. Recorda que s’ha referit a la feina que s’està fent respecte a 55 museus, 

70.000 establiments, 450 centres educatius i 70 centres d’atenció primària, entre d’altres. 

Afirma que Barcelona continuarà liderant aquest àmbit, i que si l’aplicació del Codi 

d’accessibilitat s’endarrereix, l’Ajuntament de Barcelona marcarà també tendència a partir dels 

diagnòstics que haurà fet. 

Destaca que, tal com ha dit abans, el nou Govern de la ciutat ha donat prioritat a l’accessibilitat 

des del primer moment. Diu al Sr. Blasi que no estan buscant excuses, sinó lleialtat i maneres de 

treballar i coordinar-se amb la Generalitat. Opina que en el debat que van tenir fa poc al Consell 

Rector de l’IMD tothom va entendre com s’havia de procedir en l’elaboració del pla i la 

complexitat que implica. A més, remarca que tothom hi voldrà participar. Pel que fa a això, 

explica que poden tenir diagnòstics i treballar amb les universitats o amb la Càtedra 

d’accessibilitat de la UPC, però que els col·lectius també voldran expressar el seu punt de vista 

sobre els diagnòstics i la implementació de les mesures i això requerirà temps.  

 

La Sra. ESTELLER agraeix el suport dels grups i demana al Govern que treballi molt 

intensament amb la Generalitat per poder tenir el Pla d’accessibilitat al més aviat possible.  

 

La Sra. Ortiz expressa el vot favorable del Govern Municipal, el Sr. Blasi expressa el vot 

favorable de CIU, el Sr. Alonso expressa el vot favorable de C's, la Sra. Benedí expressa el vot 

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

l'abstenció de la CUP. S'APROVA amb el redactat següent: 

 

La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar al Govern Municipal a: 

Elaborar i presentar un nou Pla Municipal d’Accessibilitat amb l’assignació del recursos 

necessaris per dur-lo a terme, així com un calendari d’actuacions municipals coordinades i 

consensuades amb les entitats de les persones amb discapacitat de la ciutat i en coordinació 

amb les altres administracions. Al primer trimestre de 2017 el govern municipal presentarà els 

primers resultats de la fase de diagnòstic, i el Pla d’Accessibilitat en el termini d’un any, si la 

Generalitat ha aprovat el Codi d'Accessibilitat en el termini previst. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

10.-  (M1519/4342) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda: 1. Introduir a través del 

Consorci d'Educació de Barcelona -en el marc de l'educació complementària- formació 

específica sobre drets sociolaborals a partir del curs vinent. 2. Instar a la Generalitat de 

Catalunya que s'introdueixi en el currículum escolar l’obligatorietat de dotar d'aquests 

coneixements als alumnes. 
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La Sra. ROVIRA manifesta que la precarietat és un fenomen que abasta molts àmbits de la vida 

de les joves, però que la principal problemàtica que l’aguditza és la precarietat laboral, i 

concretament el caràcter temporal de l’ocupació juvenil i la no-ocupació. Assenyala que, a 

través del sistema d’indicadors de la joventut catalana de l’Agència Catalana de la Joventut, es 

poden quantificar algunes de les formes de precarietat laboral, com el treball no remunerat a la 

llar, que afecta especialment les noies i queda invisibilitzat, la subocupació, els riscos 

psicosocials i els accidents de treball, l’escassetat d’ingressos i la doble escala salarial, que fa 

que les joves percebin la meitat d’ingressos que el total de la població, i la baixa o nul·la 

protecció social de les joves davant la desocupació.  

Explica que consideren que la desinformació i el desconeixement dels drets laborals, 

especialment entre el jovent, és una de les principals causes de la normalització de la precarietat 

laboral, així com un impediment per a l’autoorganització en els llocs de feina. Afirma que, per 

tot això, creuen que és necessari que l’Ajuntament de Barcelona introdueixi a través del 

Consorci d’Educació formació específica sobre drets sociolaborals a partir de l’any vinent. 

Manifesta que també pensen que Barcelona ha d’instar la Generalitat de Catalunya perquè 

s’introdueixi en el currículum escolar l’obligatorietat de dotar d’aquests coneixements els 

alumnes. Explica que creuen que no n’hi ha prou amb els pocs punts d’informació laboral que ja 

té l’Ajuntament de Barcelona, i que cal que això s’ensenyi als diferents centres educatius de la 

ciutat a través de l’educació complementària per tal que tothom conegui els seus drets.  

 

El Sr. ARDANUY assenyala, respecte al primer punt de la proposició, que el Consorci 

d’Educació desenvolupa des de ja fa un temps el Projecte de vida professional, que és un 

projecte adreçat a l’educació secundària i que introdueix alguns elements que tenen relació amb 

el que pretén la iniciativa presentada. Explica que entenen que segurament, en el marc d’aquest 

tipus de projectes, es poden incrementar les hores de coneixement dels drets sociolaborals. A 

més, manifesta que cal tenir en compte que hi ha una sèrie de mecanismes vinculats als punts 

d’informació juvenil i a projectes concrets, com «Jove, informa’t i participa», a través dels quals 

també es pot accedir a aquest tipus d’informació. Així mateix, recorda que el Pla de xoc d’atur 

juvenil que va desenvolupar el Govern anterior contenia també mesures concretes per incentivar 

aquesta informació. Afirma que aquest pla de xoc està actualment aturat, però que entenen que 

el Govern està elaborant un pla nou i que, dins aquest àmbit, també es podria donar resposta al 

que pretén la iniciativa.  

Pel que fa al segon punt de la proposició, explica que, en coherència amb el posicionament 

habitual del Grup Municipal de CiU en aquest tipus d’iniciatives, orientaran el vot cap a 

l’abstenció, tenint en compte que se’ls escapa si el currículum conté o no conté aquesta 

informació i quantes hores hi dedica, ja que depèn dels cursos. Manifesta que consideren que és 

l’autoritat educativa i els mecanismes de què es dota els que han de poder modificar els 

coneixements que s’imparteixen. Conclou, doncs, que aquesta segona part de la proposició els 

porta a abstenir-se.  

 

La Sra. BARCELÓ explica que, davant d’aquesta proposta, la primera pregunta que volen fer és 

on es preveu introduir aquesta formació específica entre els 15 i 29 anys. 

Manifesta que estan d’acord que hi ha una gran precarietat laboral entre els joves, que els punts 

d’assessorament laboral són insuficients, tal com apunta el Consell de Joventut, i que hi ha 

joves que han hagut de marxar per buscar feina fora de la ciutat. Assenyala, però, que no estan 

d’acord que hi ha una nul·la protecció social. Pel que fa a això, afirma que calen molts més 

ajuts, però que sí que se’n donen. D’altra banda, explica que no es pot obviar que els programes 

de formació inicial i de formació professional donen aquest tipus de formació. A més, assenyala 

que a quart d’ESO hi ha una optativa d’economia i emprenedoria. Manifesta que, si es vol 
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incloure aquesta formació a les matèries optatives, voldrien saber si es vol substituir per alguna 

altra assignatura o simplement afegir-la.  

Afirma que, de tota manera, creuen que és necessari que es coneguin els drets laborals i, per 

tant, no tenen cap inconvenient que s’incloguin dins la formació. Assenyala, però, que els 

agradaria que aquesta explicació dels drets laborals es fes sempre amb el màxim respecte i sense 

criminalitzar el món de les empreses. Manifesta que també pensen que, a més d’explicar els 

drets laborals, és molt important potenciar en aquesta formació tot el que en diuen factors 

protectors, atès que perquè una persona pugui defensar els seus drets laborals és important que 

tingui una bona autoestima, una bona capacitat crítica i unes bones habilitats i sigui capaç de ser 

assertiva.  

Conclou que, atès que no tenen cap inconvenient en el fet que es pugui impartir aquesta 

assignatura als centres educatius, el Grup Municipal de C’s votarà a favor de la proposició.  

 

La Sra. BENEDÍ manifesta que, per al Grup Municipal d’ERC, l’educació s’ha de fonamentar 

en l’esperit crític i en la possibilitat de donar a l’alumnat eines útils que els permetin ser 

autocrítics i exigents amb la societat que els toca viure. Assenyala que aquesta exigència també 

ha de ser aplicable a l’accés al mercat laboral, quan la desinformació i el desconeixement entre 

el jovent dels drets i les condicions laborals existents provoca situacions continuades de 

precarietat laboral. Explica que, atès que això es fa en l’ensenyament professionalitzador, on hi 

ha un mòdul de formació en relacions laborals, i en el batxillerat o l’FP, on també s’imparteix 

aquesta matèria, creuen que introduir a la secundària coneixements sobre el mercat laboral i les 

relacions laborals és totalment necessari. Assenyala que, tenint en compte que aquests alumnes 

reben formació en emprenedoria i empresa, resulta evident la necessitat de dotar-los de 

formació crítica i incloure en la formació els coneixements sociolaborals, així com altres tipus 

de models d’economia social i col·laborativa que fomenten altres sinergies en les relacions 

laborals.  

Afirma que consideren positiu incorporar a l’educació una visió àmplia de l’economia, el 

mercat laboral i la societat. Destaca que la formació en valors crítics ha de ser una de les bases 

de l’educació del jovent, que ha de ser una educació que els doti d’eines d’emancipació i 

desenvolupament personal i col·lectiu, i formi ciutadans i ciutadanes amb tots els drets i deures i 

lliures. Conclou, doncs, que el seu grup votarà a favor d’aquesta proposició, que demana 

ampliar la formació que ja es dóna en altres etapes de l’ensenyament postobligatori 

professionalitzador als alumnes dels darrers cursos de secundària per dotar-los de formació 

específica en drets sociolaborals.  

 

La Sra. ESTELLER manifesta que al Grup Municipal del PP el preocupa la precarietat laboral 

de molts joves, i que saben que entre tots han de fer el possible perquè tots els joves puguin 

treballar amb unes condicions dignes. Remarca, però, que el currículum és competència del 

Parlament de Catalunya i, per tant, consideren que aquesta iniciativa s’hauria de presentar en 

aquest àmbit. A més, opina que no creu que hagin de modificar els currículums educatius en 

funció d’una intencionalitat que no és només corregir la precarietat sociolaboral, sinó que va 

acompanyada d’una tesi que no comparteixen. 

 

La Sra. ANDRÉS assenyala que no intervindrà com a grup, i que tindrà la paraula el 

comissionat d’Educació i Universitats.  

 

El Sr. ESSOMBA assenyala que actualment l’àmbit curricular en el qual es despleguen els drets 

sociolaborals d’una manera més exhaustiva i precisa és el dels cicles formatius de grau mitjà o 

de grau superior, en el marc de la matèria de formació i orientació laboral. Explica que en 

aquesta assignatura s’introdueixen conceptes relacionats amb el món del treball, com ara els 
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tipus de contractes, les nòmines, els riscos laborals i tots aquells elements que donen suport a la 

incorporació de l’alumnat al món laboral un cop acabats els estudis. Afirma que, no obstant 

això, comparteixen que el coneixement dels drets sociolaborals no ha de ser un element 

exclusivament relacionat amb les persones que fan estudis de formació professional, sinó que 

s’hauria de fer extensiu al conjunt de l’alumnat d’educació secundària obligatòria i 

postobligatòria. Manifesta que consideren que, des de la mateixa consciència de quins són els 

drets, es pot desenvolupar molt millor un accés amb esperit crític al mercat laboral i, per tant, 

prendre molta més consciència del que representa l’explotació i la precarietat que afronta el 

jovent.  

D’altra banda, remarca que si en aquests moments estan parlant d’aquesta qüestió, és pel «nyap 

curricular» de la LOMCE, que ha eliminat l’assignatura d’educació per a la ciutadania, en la 

qual tenien cabuda d’una manera molt endreçada i amb molt de sentit el treball i l’educació en 

els drets. Assenyala que, precisament per aquesta mancança, ara han d’anar suplint amb pegats 

tot allò que representava formació en drets humans, en drets laborals i en valors, que destaca 

que són essencials i imprescindibles per a una bona educació dels ciutadans i ciutadanes.  

Manifesta que reconeixen la importància del que planteja la proposició i hi estan a favor.  

 

La Sra. ROVIRA agraeix el suport dels grups que han votat a favor de la proposició, i manifesta 

que esperen que es pugui començar a implementar. Assenyala que el Govern pot comptar amb 

el seu grup per a qualsevol cosa que necessiti en aquest sentit, ja que tenen moltes idees sobre 

com es podria fer.  

Aclareix a la Sra. Barceló que quan ha parlat de la manca de protecció social es referia al fet que 

les persones joves cobren en negre i, per tant, després no tenen dret a l’atur ni tenen cap tipus de 

protecció social. D’altra banda, assenyala que saben que hi ha eines com els punts d’informació 

«Jove, informa’t i participa», però que creuen que és necessari que aquests drets es donin a 

conèixer a través de la via educativa. 

 

La Sra. BENEDÍ pregunta als grups si volen tornar a intervenir. 

 

La Sra. ESTELLER expressa l’abstenció del Grup Municipal del PP.  

 

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

el Sr. Ardanuy expressa l'abstenció de CIU, la Sra. Barceló expressa el vot favorable de C's, la 

Sra. Benedí expressa el vot favorable d'ERC, la Sra. Esteller expressa l'abstenció del PP i la 

Sra. Rovira expressa el vot favorable de la CUP. S'APROVA. 

 

b)  Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

c)  Precs 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

11.-  (M1519/4386) Que es respectin els compromisos adquirits amb el Centre d'Estudis Ignasi 

Iglésias pel que fa a la preservació del patrimoni històric de Sant Andreu per tal que fets com 

l'enderroc dels murs dels carrers Pont/Cinca no es tornin a produir. 

 

Es dóna per tractat. 
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12.-  (M1519/4387) Que el Govern municipal mantingui i impulsi l'Equip d'intervenció de grups de 

joves organitzats. 

 

El Sr. BLASI formula el prec.  

 

La Sra. ORTIZ afirma que el Govern municipal accepta el prec. Explica que han anat fent 

seguiment i ampliant els serveis en funció de les necessitats, a més de col·laborar al territori 

amb els districtes i fer un abordatge preventiu integral de les necessitats grupals i comunitàries 

d’aquests grups. Assenyala que aquest equip és un servei de referència que requereix un cert 

anonimat i discreció, però que des de l’1 de gener del 2016 hi ha un nou contracte, en vigor fins 

al 31 de desembre del 2019, que preveu la possible ampliació del servei en cas que es 

requereixi.  

 

El Sr. BLASI agraeix l’acceptació del prec. Explica que en el mandat anterior aquesta tasca es 

feia des de l’àmbit de la Regidoria d’Adolescència i Joventut perquè creien que, més enllà de la 

part de prevenció, hi havia una part important de promoció que els agradaria que pogués tenir 

continuïtat. Insta el Govern a fer algun rendiment de comptes al conjunt dels grups municipals 

de manera més recollida i discreta per poder fer un seguiment i conèixer els resultats d’aquest 

grup de treball. D’altra banda, ressalta la necessitat de coordinació, ja no només internament 

amb l’equip de Prevenció i Guàrdia Urbana en l’àmbit municipal, sinó també amb els Mossos 

d’Esquadra.  

 

La Sra. ORTIZ destaca que aquest servei és molt transversal, ja que suposa una coordinació 

amb els serveis socials, el sector educatiu, els cossos de seguretat, la DGAIA i la justícia 

juvenil, i per això és assumit des de la seva tinència amb una visió tant preventiva com 

d’abordatge integral.  

Manifesta que no té cap inconvenient a fer una trobada específica amb els grups municipals si 

creuen que és important per conèixer quin és l’estat de la qüestió. Pel que fa a això, explica que 

creuen que la situació de les bandes ha millorat des del punt de vista de la conflictivitat, i 

remarca que a vegades s’ha pogut generar alarmisme respecte al comportament d’uns grups que 

no tenen una vocació delictiva, sinó simplement de presència en alguns espais.  

 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

13.-  (M1519/4377) La creació d'una taula de coordinació entre la Guàrdia Urbana, els Centres de 

Salut Mental i els Serveis Socials; amb l'objectiu de coordinar-se en els casos que es requereixi 

la participació dels implicats en l'atenció a les persones que tenen problemes de salut mental. 

 

La Sra. BARCELÓ explica que la Guàrdia Urbana, entre les seves funcions, realitza 

l’assistència en domicilis amb persones que tenen problemes de salut mental a través de la 

policia assistencial, i que ho fa sense conèixer el diagnòstic i l’entorn familiar dels pacients, o si 

prenen medicació.  

Manifesta que el Pla de salut mental de Barcelona, en el seu objectiu 2.1 i en la línia d’acció 45 

exposa el següent: «Difondre i millorar l’aplicació del protocol d’actuació per a casos 

d’urgència amb la participació i la formació de la Guàrdia Urbana.» Assenyala que aquest 

objectiu no està del tot concretat i per això presenten el prec, que formula a continuació.  

 

La Sra. ORTIZ dóna la paraula a la comissionada de Salut.  
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La Sra. TARAFA explica que, tot i que les col·laboracions entre la Guàrdia Urbana i els serveis 

d’atenció al ciutadà tenen una llarga trajectòria, en el darrer any hi ha hagut reunions estables i 

transversals entre el Consorci Sanitari de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 

els Serveis Socials, els cossos de seguretat i les entitats proveïdores. Afirma que aquest grup de 

treball i aquestes reunions tenen dos objectius principalment: millorar la coordinació i els 

protocols de relació entre ells per tenir més informació, i tractar casos individualitzats de 

pacients concrets que tenen una situació complexa.  

Destaca que, arran del Pla de salut mental de Barcelona, han reactivat aquestes trobades amb un 

increment de la seva freqüència, i que hi ha una comunicació molt fluida entre els diferents 

agents o institucions. Explica que, de fet, a l’estiu s’han fet tres reunions ad hoc per a tres casos 

concrets, dos d’ells a Ciutat Vella. Assenyala que les persones que assisteixen a aquestes 

reunions són expertes en la temàtica i acostumen a ser sempre les mateixes.  

Conclou que entenen la importància del prec, però que no l’acceptaran perquè no té sentit crear 

una taula quan ja existeix un grup de treball que s’ha reactivat i que té una comunicació fluida.  

 

La Sra. BARCELÓ remarca que la demanda que han fet prové de la Guàrdia Urbana, que opina 

que és necessari crear una taula que es reuneixi amb una periodicitat constant, de la mateixa 

manera que ho fa la policia administrativa. Destaca que en l’abordatge de qualsevol tipus de 

malaltia, i encara més de salut mental, és molt important conèixer l’historial i el diagnòstic del 

pacient, si pren medicació i si està acompanyat. Demana al Govern que, encara que ara no 

accepti el prec, hi reflexioni i parli amb agents de la Guàrdia Urbana.  

 

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

 

La Sra. TARAFA assenyala que la resposta al prec l’han preparat conjuntament entre el 

comissionat de Salut i el comissionat de Seguretat, que considera que el grup de treball existent 

ja supleix la necessitat expressada. Assenyala que això no vol dir, però, que més endavant no ho 

puguin avaluar.  
 

Es dóna per tractat. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

14.-  (M1519/4382) Que el Govern municipal encarregui, en el termini de 3 mesos, un pla director 

estratègic de la totalitat del traçat del Rec Comtal, que inclogui la seva catalogació, difusió i 

senyalització, l'estudi de l'àmbit i renaturalització dels seus entorns, del planejament afectat, una 

memòria social, la seva posada en valor i les possibles actuacions a realitzar, siguin de restitució 

o recuperació, tant a nivell general com en trams concrets, sempre sota la supervisió del Servei 

d'Arqueologia de l'Ajuntament. Tot amb la voluntat de poder recuperar l'antiga sèquia comtal 

com a element vertebrador de la història urbana, paisatgística i socioeconòmica de la nostra 

ciutat. 

 

Es dóna per tractat. 

 

15.-  (M1519/4383) Instar a l'Ajuntament de Barcelona a ampliar el programa "Fruita a les escoles" i 

"Jo nedo" als centres de secundària de la ciutat amb índexs de població nouvinguda més 

elevats. 
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La Sra. BENEDÍ manifesta que Barcelona és una ciutat d’acollida que cada any rep infants i 

joves nouvinguts als centres educatius de la ciutat, i que la seva arribada és un continu degoteig 

al llarg de tota l’etapa educativa i en qualsevol moment del curs escolar. Explica que presenten 

aquest prec com una eina més perquè la immersió d’aquests infants i joves sigui reeixida i es 

puguin incorporar bé al sistema educatiu, tot i ser conscients que té algunes dificultats per 

poder-se complir. Finalment formula el prec. 

 

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

 

El Sr. ESSOMBA manifesta que comparteixen tant l’objectiu com l’estratègia que planteja el 

prec, però que tenen dificultats tècniques importants per poder-lo acceptar d’entrada. Assenyala 

que, per tant, proposarà algunes esmenes in voce i les sotmetrà a la consideració del grup 

proposant.  

Pel que fa al programa «Fruita a les escoles», afirma que el que caldria essencialment per 

promoure aquesta iniciativa seria instar la Generalitat de Catalunya a modificar l’ordre del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 178/2016, que estableix que el destinatari 

d’aquest programa és l’alumnat d’educació primària, per tal que l’estengui a l’alumnat de 

secundària.  

Respecte al «Jo nedo», manifesta que és un programa molt centrat en l’alumnat dels primers 

cursos d’educació primària i amb un caràcter d’aprenentatge aquàtic bàsic, i que, per tant, 

caldria veure si se’n poden introduir alguns elements en la població adolescent. Assenyala que, 

per exemple, es podria considerar si cal fer els cursos de natació en horari lectiu si no caben en 

el currículum, o si s’han de fer amb tot el grup classe si una bona part dels adolescents ja saben 

nedar, o si els centres educatius haurien de tenir la llibertat de poder-los incorporar en el seu 

programa. Explica que, per tant, creuen que seria interessant estudiar com oferir accés a cursos 

de natació a aquesta població de secundària en aquells centres que ho necessitin, i que potser 

això es podria fer a partir d’un programa de beques o altres mecanismes que poden ajustar-se 

molt més a la realitat d’aquests adolescents.  

 

La Sra. BENEDÍ manifesta que accepten aquestes esmenes in voce, atès que ja ha dit abans que 

eren conscients que el compliment del prec tenia una certa dificultat. Afirma que, per tant, el 

Govern és el que ha de decidir si accepta el prec.  

 

La Sra. ORTIZ afirma que accepten el prec amb les consideracions que s’han fet.  

 

La Sra. BENEDÍ agraeix l’acceptació del prec.  
 

Es dóna per tractat. 

 

d)  Preguntes 

 

Del Grup Municipal C's: 

 

16.-  (M1519/4378) Per què el personal docent de l'Ajuntament de Barcelona adscrit al Consorci 

d'Educació de Barcelona, se la retallat una paga al 2013, al 2014 i no se l'ha tornat el 75% de la 

paga de 2012, quan s'ha abonat a la resta de funcionaris de l'Ajuntament de Barcelona el dia 4 

de gener de 2016? 

 



 

Ref: CCP 11/16 Drets Socials, Cultura i Esports 

v. 24/ 10/ 2016 9: 50 
44 

La Sra. BARCELÓ recorda que la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona té 

aproximadament 1.300 professors adscrits al Consorci d’Educació de Barcelona. Tot seguit 

planteja la pregunta. 

 

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

 

El Sr. ESSOMBA manifesta que, del total de 9.729 treballadors i treballadores del Consorci 

d’Educació de Barcelona, 880 són personal docent de l’Ajuntament i 370 són personal 

d’administració i serveis. Explica que als docents se’ls aplica la normativa de la Generalitat 

perquè, a partir d’un acord del 3 de desembre del 1993 entre l’Ajuntament de Barcelona i els 

representants d’aquests treballadors i treballadores, es van homologar les condicions laborals 

del personal docent municipal a les condicions del personal dels cossos docents de la 

Generalitat de Catalunya. Assenyala que això, a la pràctica, significa que les reduccions de les 

pagues extraordinàries a les quals fa referència la pregunta es van realitzar a partir de l’execució 

de la normativa aprovada per la Generalitat. Afirma que, per tant, segons la informació que els 

ha traslladat el Consorci, per a la paga corresponent del 2012 s’està aplicant el retorn segons els 

criteris que marca la Generalitat, amb el pagament del 24,04% el març del 2015 i del 20,77% en 

la propera nòmina del mes d’octubre, i amb la previsió de pagar la resta en els exercicis del 

2017 i del 2018. Explica que, amb relació a les pagues extraordinàries del 2013 i el 2014, el 

Parlament va aprovar una moció el passat 30 de juny en la qual s’instava el Govern a establir un 

calendari per al retorn d’aquestes pagues, que s’aplicarà quan estigui aprovat.  

 

La Sra. BARCELÓ afirma que és important defensar els interessos de la plantilla de funcionaris 

de l’Ajuntament. Explica que, per molt que aquests docents estiguin homologats amb els de la 

Generalitat, formen part de la plantilla de l’Ajuntament i, a més, no tenen ni els drets ni els 

deures dels funcionaris de la Generalitat. En aquest sentit, remarca que no poden jubilar-se a la 

mateixa edat que els professors que pertanyen a la Generalitat, ni poden demanar el trasllat a 

altres tipus de centres. Manifesta que, per tant, insta el Govern de la ciutat a defensar els drets 

dels funcionaris municipals.  

 

El Sr. ESSOMBA assegura que l’Ajuntament defensa els drets dels treballadors i treballadores 

municipals de manera vehement i constant. Explica que, fruit d’això i arran de les qüestions que 

generen controvèrsia i a vegades lesió de drets laborals, estan treballant com a Govern en el 

marc del Consorci d’Educació per aclarir tota aquesta situació i tenir al llarg d’aquest mandat 

una ordenació laboral de les diferents categories i estatuts laborals que permeti evitar aquest 

tipus de situacions. 
 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal PP: 

 

17.-  (M1519/4390) Quin és el calendari i el pressupost per l'aplicació dels 68 projectes previstos al 

Pla de Salut 2016-2020 i com pensa donar compliment a la línia estratègica de salut laboral 

referent a contribuir a crear un entorn laboral que protegeixi la salut? 

 

La Sra. ESTELLER assenyala que el Pla de salut de Catalunya 2016-2020 ha adaptat les 

necessitats de la ciutat de Barcelona a un pla específic que consta de deu línies de treball, a 

partir de les quals s’han de desenvolupar 68 mesures concretes. Explica que se’ls va dir que es 

prioritzarien els 18 barris més vulnerables per combatre les desigualtats en salut, i que hi hauria 
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mesures específiques per contribuir a crear un entorn laboral que protegeixi la salut. Tot seguit 

formula la pregunta. 

 

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

 

La Sra. TARAFA recorda que el Pla de salut de Catalunya és el que marca l’orientació i la 

prioritat d’on s’invertirà el pressupost en relació amb els serveis socials i la salut pública. 

Explica que aquest any, per primera vegada, han adaptat aquest pla a les necessitats de 

Barcelona, que són diferents de les que poden tenir les Terres de l’Ebre o els Pirineus. Destaca 

que, per tant, aquestes deu línies estan en consonància amb les necessitats i prioritats polítiques 

de la ciutat, junt amb altres línies que hi ha en el Pla de salut de Catalunya. Assenyala que això 

vol dir que els 2.000 milions d'euros que s’invertiran en salut pública i en serveis sanitaris, que 

seran finançats pel CatSalut, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Sanitari o l’Agència de 

Salut Pública en funció de les competències, es repartiran entre aquestes deu grans línies i 

d’altres del Pla de salut de Catalunya sobre la base d’aquestes prioritats.  

Manifesta que el que ara estan fent és desagregar aquests 2.000 d’euros d’acord amb les 

diferents línies. Explica que algunes partides de les 68 mesures que pengen de les deu grans 

línies ja estan definides i determinades, i moltes altres estan en procés de definició. Assenyala 

que donaran informació per escrit als grups d’aquelles partides que ja estan finançades, que 

inclouen els 187 milions d'euros del Pla d’equipaments, els 52 milions d'euros del Pla de salut 

mental i el mig milió d’euros del programa «Salut als barris».  

Respecte a la segona part de la pregunta, explica que la línia de salut laboral tindrà dues 

sublínies prioritàries: d’una banda, estandarditzar els sistemes d’informació de salut laboral, ja 

que cal tenir indicadors per poder mesurar si hi ha una bona o mala praxi de salut laboral als 

centres; i de l’altra, promoure la salut mental i prevenir problemes de salut a la feina. Assenyala 

que aquesta segona sublínia tindrà dos grans programes: un d’assessorament a les empreses 

sobre prevenció i avaluació, i un altre d’assessorament al personal de serveis sanitaris pel que fa 

a una bona salut laboral a la feina.  

 

La Sra. ESTELLER manifesta que valoren positivament que s’adapti el Pla de salut de 

Catalunya a les necessitats de Barcelona. D’altra banda, pregunta quin percentatge dels 2.000 

milions correspondria a la ciutat.  

 

La Sra. TARAFA respon que tots aquests diners són per a Barcelona.  

 

La Sra. ESTELLER demana que se’ls faci arribar el desglossament d’aquest pressupost tan 

aviat com es tingui.  

 

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

 

La Sra. TARAFA remarca que aquests 2.000 euros inclouen des de tots els serveis sanitaris fins 

als serveis de salut pública, tot el que es destinarà als hospitals segons les línies prioritàries del 

Pla de salut de Catalunya i tot el que es dedicarà a les prioritats de les deu grans línies. Conclou 

que estan aterrant aquest pressupost a tots els serveis de la ciutat.  
 

Es dóna per tractada. 

 

18.-  (M1519/4391) Quin és el cost total del cicle de conferències D.O. Europa organitzat al Born 

CCM aquests mesos d'octubre i novembre, desglossant les despeses per conferenciants, 

contractació comissària, publicitat, etc.? 
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La Sra. ESTELLER formula la pregunta, i manifesta que, atès que la Sra. Terribas torna a ser la 

comissària d’aquest cicle de conferències entorn de la identitat europea, també volen conèixer 

els criteris de selecció del comissariat.  

 

La Sra. ANDRÉS dóna la paraula al comissionat de Programes de Memòria.  

 

El Sr. VINYES afirma que el cost total de les despeses del cicle D.O. Europa del 2016 és de 

21.849,69 euros. Informa que el comissariat ha costat 7.350 euros i que els honoraris dels cinc 

conferenciants sumen un import global de 5.500 euros. Precisa que tres dels conferenciants han 

cobrat 1.500 euros, i els dos que formen una taula de diàleg, 500 euros.  

Explica que l’allotjament dels conferenciants ha costat 1.936,36 euros; els seus viatges, 982,80 

euros; els sopars de representació, que són quatre sopars de cinc persones, 672 euros; el servei 

de traducció simultània, 2.147,73 euros; i el servei de subtitulació i llengua de signes, 3.260 

euros. D’altra banda, afirma que el criteri de selecció de la comissària ha estat, com en la 

majoria d’esdeveniments d’aquestes característiques, el prestigi evident i públic de la persona 

triada.  

 

La Sra. ESTELLER manifesta que agrairà que se’ls faciliti la resposta per escrit. Explica que 

creuen que és desproporcionat que la comissària cobri 7.000 euros per moderar un cicle de 

conferències, i que l’Ajuntament hauria de racionalitzar molt més les despeses que fa, atès 

l’elevat cost d’aquest cicle de conferències.  

Manifesta que també voldrien saber a qui es convida en aquest cicle de conferències i quin és 

l’impacte que es preveu que tindran les conferències.  

 

La Sra. ANDRÉS dóna la paraula al comissionat de Programes de Memòria. 

 

El Sr. VINYES diu a la Sra. Esteller que presenti un prec per escrit i li enviarà totes les dades.  

Quant a la difusió dels resultats, manifesta que habitualment pengen les conferències a la web 

del Born Centre de Cultura i Memòria. D’altra banda, assenyala que un comissari no es limita a 

triar les persones convidades, sinó que també fa tota una feina d’informació i preparació. 

Explica que entre els conferenciants hi ha persones com Chantal Mouffe, Boaventura de Sousa 

Santos o Viviane Reding, que són persones força reconegudes i que poden fer aportacions 

interessants en la reflexió sobre la identitat d’Europa.  
 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal CUP: 

 

19.-  (M1519/4343) Quines actuacions s'estan fent en matèria de joventut pel que fa a la garantia de 

drets sociolaborals dels joves, tenint en compte que algunes de les empreses que es 

promocionen són conegudes per generar llocs de treball precaris? 

 

La Sra. ROVIRA assenyala que durant aquest mes l’Ajuntament ha desenvolupat la campanya 

«Treballa a l’hivern». Explica que ahir un company seu ja va fer una pregunta en la comissió 

corresponent sobre les trobades que s’han fet en diferents centres cívics amb persones de 

McDonald’s, d’IKEA i d’altres empreses conegudes per la precarietat laboral que generen entre 

el jovent de la ciutat i l’incompliment dels drets laborals. Tot seguit formula la pregunta.  
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La Sra. ANDRÉS manifesta que les actuacions que estan fent en aquest àmbit estan reflectides 

en el nou Pla de foment de l’ocupació juvenil de qualitat, que anuncia que properament 

presentaran i compartiran amb tots els grups. Assenyala que el quart eix d’aquest pla és 

promoure i vetllar per un mercat laboral en condicions dignes, i preveu que totes les empreses 

que puguin participar en les campanyes informatives o de promoció ocupacional dels joves 

tinguin un distintiu de qualitat que s’establirà en coordinació amb Barcelona Activa.  

 

La Sra. ROVIRA explica que en la reunió que es va fer amb la representant de McDonald’s en 

un dels centres cívics de la ciutat es va dir als joves que s’haurien d’oblidar de tenir vida social 

els caps de setmana perquè era quan hi havia més feina i quan treballarien de 12 a 14 hores.  

 

La Sra. ANDRÉS assenyala que aquesta campanya es fa des de l’any 2012 als punts 

d’informació juvenil i té una participació molt nombrosa, amb uns 700 joves tant en la 

campanya d’estiu com en la d’hivern. Afirma que es fan sessions informatives sobre els drets i 

deures d’aquestes empreses i els drets i deures dels treballadors, i que totes les sessions estan 

acompanyades d’assessors laborals dels punts d’informació juvenil.  

Pel que fa a l’empresa McDonald’s en concret, explica que en la campanya no hi participa cap 

franquícia sinó l’empresa matriu, que s’ajusta als paràmetres establerts. D’altra banda, assenyala 

que es tracta de campanyes de treball intensiu d’hivern i d’estiu. Finalment, reitera que en el Pla 

d’ocupació han introduït una mesura per reforçar el segell de qualitat de totes les empreses.  
 

Es dóna per tractada. 

 

20.-  (M1519/4393) Tenint en compte les diverses contradiccions respecte les declaracions sobre el 

projecte BCN Music Lobbiers, quines informacions facilitades pel govern són certes? 

 

La Sra. ROVIRA explica que la setmana passada diverses treballadores i treballadors de la 

música van rebre una comunicació on se’ls convidava a participar en el projecte BCN Music 

Lobbiers, realitzat conjuntament entre el Departament de Joventut de l’Ajuntament de 

Barcelona i el Gremi d’Hotels de Barcelona, per portar la seva música als vestíbuls dels hotels 

de la ciutat. Manifesta que es va presentar aquest projecte com una oportunitat de treball en 

diferents hotels de la ciutat, pel qual els grups que acceptessin formar-ne part realitzarien un 

concert en horari de tarda als vestíbuls dels hotels que hi participen, com el Regina, el Majestic, 

o l’Hesperia, entre d’altres. Afirma que en aquesta mateixa notificació se’ls deia que les 

persones que decidissin participar en el projecte no tindrien una compensació econòmica per la 

seva actuació, sinó que se’ls oferiria un sopar al restaurant de l’hotel i una ressenya a la revista 

Time Out.  

Explica que hi va haver diferents reaccions per part dels músics, sobretot a les xarxes socials, i 

que el Grup de BC va fer un tuit des del seu compte on deia que es garantiria que els músics que 

participessin en el projecte BCN Music Lobbiers signessin un contracte amb cada hotel i 

cobressin el salari fixat pel conveni col·lectiu. Manifesta que, tenint en compte que aquesta àrea 

de l’Ajuntament la porta el Grup del PSC i que el Grup de BC va fer un tuit desmentint el que 

havia dit el Govern teòricament, els agradaria saber què hi ha de cert en tot plegat.  

 

La Sra. ANDRÉS assenyala que el projecte BCN Music Lobbiers consisteix a obrir espais 

singulars dels vestíbuls dels hotels a la ciutadania per compartir activitats culturals, com 

concerts de grups emergents i joves de la ciutat. Remarca que aquest projecte està directament 

relacionat amb el Festival Brot, que és un altre projecte que desenvolupa el Departament de 

Joventut de l’Ajuntament per promocionar grups de música amateurs. Explica que aquest 

festival és un concurs de bandes novelles adreçat a joves entre 17 i 25 anys que el que pretén és 
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posar aquests nous talents emergents de la ciutat en una plataforma de promoció, i no pas de 

producció, d’espectacles. Afirma que, per tant, el festival és una plataforma de difusió, i que el 

projecte BCN Music Lobbiers forma part d’aquest festival. Assenyala que aquests concerts són 

gratuïts i el públic assistent no té l’obligació de consumir als hotels.  

Explica que es va adreçar un correu als músics, que destaca que va tenir molt bona rebuda, i que 

simultàniament l’ICUB va treballar amb el Gremi d’Hotels una compensació econòmica. 

Manifesta que vol aprofitar per lamentar profundament des de la Regidoria el tractament que es 

va fer d’aquest correu enviat per una tècnica de l’Ajuntament, de la qual es van donar els noms i 

cognoms i que va ser interpel·lada per les xarxes i la premsa.  

 

La Sra. ROVIRA assenyala que el seu grup va rebre el correu a través d’un músic.  

Diu a la Sra. Andrés que no li ha contestat si hi haurà una compensació econòmica per als 

músics que participin en el projecte, i sobre la base de quin conveni, tenint en compte que el 

conveni que tenen els músics és de discoteques, ja que no en tenen un de propi.  

Opina que la intervenció que ha fet la Sra. Andrés contradiu la proposició que s’ha aprovat avui 

per combatre la precarietat laboral en el sector cultural, ja que el Govern continua donant per 

vàlid el correu, en el qual també es diu que els hotels triaran els músics segons els seus gustos.  

 

La Sra. ANDRÉS reitera que aquest projecte, com a extensió del Festival Brot, és una activitat 

de promoció cultural, i no pas de producció cultural, que consisteix a fer música en aquests 

espais per promocionar-se i donar-se a conèixer. Explica que, a banda d’això, s’està treballant 

una compensació econòmica amb el Gremi d’Hotels. 

 

La Sra. ROVIRA demana a la Sra. Andrés que li faci arribar per escrit el que ha contestat en la 

Comissió.  
 

Es dóna per tractada. 

 

e)  Seguiment Proposicions / Declaracions de Grup 

 

Del Grup Municipal CIU: 

 

21.-  (M1519/4388) Que el Govern municipal informi sobre l'estat d'execució de la proposició 

aprovada a la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports d'abril de 2016, amb el contingut 

següent: La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports insta al Govern municipal a que 

presenti un Pla d’actuació per l’àmbit d’adolescència i joventut per aquest any 2016 i iniciï els 

tràmits per l’elaboració del Pla d’adolescència i joventut que hauria d’entrar en vigor a partir 

del 2017 on s’hauria d’incloure, com a mínim, mesures per a la lluita de l’atur juvenil, la 

planificació dels equipaments i serveis juvenils i mesures per la formació, l’emancipació i el 

desenvolupament integral de la persona. 

 

El Sr. BLASI presenta el seguiment.  

 

La Sra. ANDRÉS explica que preveuen que podran començar a redactar el Pla d’adolescència i 

joventut entre els mesos d’octubre i novembre, atès que ja han fet molta feina prèvia, i que és 

bastant probable que puguin presentar-lo el mes de febrer del 2017.  

 

El Sr. BLASI manifesta que agrairan que s’estableixi algun tipus de metodologia, i que volen 

constatar que el Govern va perdre un any pel que fa a l’elaboració d’aquest pla, tenint en 

compte tot el temps en què no hi va haver Regidoria de Joventut ni polítiques de joventut. A 
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més, afirma que el Consell de la Joventut de Barcelona no sap en quina fase es troba el Pla 

d’adolescència i joventut.  

Assenyala que se’ls va presentar un pla d’accions tard, el mes d’abril, i no consensuat amb els 

grups municipals, com s’havia fet fins aleshores. A més, remarca que en aquell moment tampoc 

no se’ls va saber donar explicacions sobre què passava amb aquest futur pla que hauria d’estar 

vigent a partir del 2017. Demana al Govern que apliqui polítiques de joventut i que treballi no 

només amb les entitats, sinó també amb els grups.  

 

La Sra. ANDRÉS afirma que estan treballant, en primera instància, amb les entitats que han de 

col·laborar en l’elaboració del pla, i que tindran ocasió de compartir la feina per arribar a un pla 

consensuat amb tothom. D’altra banda, assenyala que el Consell de la Joventut té informació 

sobre el procés d’aquest pla, ja que fa uns dies van poder compartir la informació, juntament 

amb l’alcaldessa i la tinenta d’alcalde, en una reunió amb el CJB on estaven presents el 

president de l’entitat i membres de la junta.  
 

Es dóna per tractada. 

 

Del Grup Municipal ERC: 

 

22.-  (M1519/4384) Que s'informi de l'estat d'execució de la proposició atesa a la Comissió de Drets 

Socials, Cultura i Esports en data 17 de novembre de 2015 amb el següent contingut: 

(M1519/1360) La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports acorda instar el Govern 

municipal: El compromís d’ampliar el nombre de casals i equipaments de gent gran abans de 

finalitzar el mandat a tots aquells barris on es detectin necessitats d’aquest col·lectiu. 

 

La Sra. BENEDÍ recorda que quan van presentar aquesta proposició van dir que la gent gran 

cada vegada té més bona salut i més esperança de vida, disposa de més temps lliure després de 

la jubilació i s’implica en moltes més activitats de lleure, de formació i d’altres tipus. Tot seguit 

presenta el seguiment de la proposició.  

 

La Sra. ANDRÉS explica que s’ha previst revisar el mapa dels equipaments de gent gran, que és 

una feina que ja s’ha fet, així com revisar el model de casals tenint en compte la diversitat 

d’envelliments que hi ha a la ciutat, per tal d’oferir totes les oportunitats socials a les persones 

grans des de diferents vessants. Pel que fa a això, manifesta que volen ampliar la xarxa de casals 

i treballar dispositius més intergeneracionals o més comunitaris. Afirma que preveuen la creació 

de vuit nous casals de gent gran —tres a l’Eixample, un a Sarrià-Sant Gervasi, dos a 

Horta-Guinardó, un a Sant Andreu i un a Sant Martí— i la remodelació d’un casal de titularitat 

privada que està cedit a l’Ajuntament al districte de Sarrià-Sant Gervasi, sempre que disposin 

d’un Pla d’inversions que ho permeti.  

 

La Sra. BENEDÍ manifesta que entén que tota aquesta informació es presentarà en el Consell de 

la Gent Gran i en els consells de la gent gran de tots els districtes.  

 

La Sra. ANDRÉS afirma que així es farà, tenint en compte que també tenen la voluntat política 

d’elaborar el nou Pla de la gent gran, que assenyala que superarà el model basat principalment 

en casals.  
 

Es dóna per tractada. 

 

VI) Mocions 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 20.32 h. 


